
 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL 
MESTRADO / DOUTORADO 

 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 

DISCIPLINA 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PERFORMANCE E EDUCAÇÃO 

 

Professor responsável: Dr. Arão Nogueira Paranaguá de Santana 

                                                         

 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 04                       CARGA HORÁRIA: 60 HORAS /AULA 
AULAS TEÓRICAS: 65%                               AULAS PRÁTICAS: 35% 

 

EMENTA 

 
A linguagem da performance e suas articulações interdisciplinares em contextos educativos. Conceitos de 
performance e performatividade, seu ensino e mediação. Questões sobre corpo, movimento, imagem, 
som e tecnologia. O evento/manifesto e suas dimensões culturais, estéticas e pedagógicas. Performance 
cultural, performance arte e pedagogia. Estratégias interdisciplinares para compreensão crítica da arte 
contemporânea: criação, crítica, pedagogia e outras possibilidades. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 
- Examinar concepções, fundamentos e abordagens acerca da arte contemporânea, articulando a 
permeabilidade das disciplinas e favorecendo a compreensão da multidisciplinaridade do ato 
performativo. 
- Investigar abordagens e experiências da arte contemporânea performativa como possibilidades 
educativas. 
- Propor formas de interpretação das abordagens teórico-metodológicas e das propostas artísticas 
exploradas nas aulas, através da produção acadêmica dos mestrandos e doutorandos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
MOVIMENTO I - TRANSCULTURALIDADE, TRANSDISCIPLINARIDADE E INCLUSÃO DISCIPLINAR  
 
17/6 
(9h às 12h) 

a) Saudação aos pós-graduandos: aula/performance de apresentação do programa; 
b) Conceitos de performance e performatividade numa perspectiva educativa, tomando por 

base as referências bibliográficas da disciplina; 
c) Mostra de imagens e audiovisuais; 
d) Debate aberto. 
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17/6 
(14h às 17h) 

a) A performance nas propostas educativas de escolas, universidades e centros culturais; 
b) Mostra de slides extraídos do livro “A arte da performance” de Roselee Goldberg;  
c) Motivação para trabalho prático - “Manifestos em performance”; 
d) Discussão e comentários. 

 
18/6 
(9h às 12h) 

a) O estado da arte da pedagogia da performance e as propostas didáticas de artistas e 
professores performers em diversos países e no Brasil; 
b) Mostra de slides extraídos do livro “A arte da performance” de Roselee Goldberg;  
c) Discussão e comentários. 

(12:45h às 14h) 
a) Ação performativa;  
b) Avaliação; 

(14:30h às 17:30h) 
a) Mostra de audiovisual sobre o 11 de setembro; 
b) A dimensão política, social e cultural da performance; 
c) Debate; 
d) Discussão sobre elaboração dos trabalhos prático/teóricos da disciplina. 
 

MOVIMENTO II - CONCEITOS, PRÁTICAS, FORMAS: CRUZAMENTOS, DESLOCAMENTOS 
 
19/6 
(14h às 18 h) 

a) Seminário 1: “Imaginando um futuro para a educação artística” de Imanol Aguirre; 
b) Seminário 2: “Performance nas artes visuais” de Regina Melin; 
c) Debate. 

 
20/6 
(9h às 12h) 

a) Seminário 3: “Pedagogía de la performance” de Valentín Torrens; 
b) Debate. 

(14h às 17h) 
a) Seminário 4: “Por uma poética da performatividade: o teatro performativo” de Josette 

Féral; 
b) Debate. 

 
21/6 
(9h às 12h) 

a) Seminário 5: Texto: “Performance e antropologia” de Richard Schechner; 
b) Discussão e comentários. 

(14h às 17h) 
a) Seminário 6: Texto: “O maior espetáculo da terra – os desfiles de moda contemporâneos 

e sua relação com a arte performática” de Ginger Gregg Duggan; 
b) Mostra do audiovisual “A costura do invisível” de Jun Nakao; discussão e comentários. 
c) Discussão e comentários. 

 
MOVIMENTO III – CRIAÇÃO, TECNOLOGIA, CULTURA POPULAR: HIBRIDIZAÇÕES, 
PROLIFERAÇÕES 
 
24/6 
(9h às 12h) 

a) aula aberta: exploração de temas, ideias e materiais trazidos para sala pela turma. 
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(14h às 17h) 
a) Seminário 7: “Performance e patrimônio cultural intangível” de Diana Taylor; 
b) Discussão e comentários. 

 
25/6 
(9h às 12h) 

a) Seminário 8: “Stelarc: arte, tecnologia, estética e ética” de Edgar Silveira Franco; 
b) Mostra de trabalhos em audiovisual;  
c) Discussão e comentários. 

 (14h às 20h) 
a) Orientação quanto à redação de artigo científico ou memorial; 
b) Elaboração e ensaio dos trabalhos práticos em grupo: criação e/ou análise de ação 

performativa enfocando práticas educativas; 
c) Exploração de recursos tecnológicos de criação e apresentação das propostas. 

 
MOVIMENTO IV - MEDIAÇÃO E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO: INTER-RELAÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS EM 
CONTEXTOS CULTURAIS 
 
26/6 
(14h às 17h) 

a) Seminário 9: “A lição do ignorante” de Jacques Rancière;  
b) Discussão e comentários. 

 
27/6 
(9h às 12h) 

a) Seminário 10: “Mediação artística, uma tessitura em processo” de Maria Lúcia Pupo; 
b) Discussão e comentários. 
c)  

 
MOVIMENTO V – PRODUÇÃO DISCENTE / AVALIAÇÃO 
 
27/6 
(14h às 17h) 

a) Apresentação de trabalho: análise crítica de atividade performativa vinculada a contexto 
educativo; 

b) Debate e avaliação. 
 
28/6 
(9h às 12h) 

a) Apresentação de trabalho: análise crítica de atividade performativa vinculada a contexto 
educativo; 

b) Debate e avaliação. 
(14h às 17h) 

c) Apresentação de trabalho: análise crítica de atividade performativa vinculada a contexto 
educativo; 

b) Debate e avaliação. 
 

 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, seminários, leituras comentadas, exercícios de interpretação, proposta prática. 

 
As atividades didáticas serão desenvolvidas de acordo com as seguintes estratégias e procedimentos: - 
aulas expositivas; - seminários temáticos apresentados pelos pós-graduandos; - mostra de imagens sobre 
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performances em ambiente social, cultural e escolares; - reflexão sobre imagens, narrativas, audiovisuais 
etc.; - debate sobre os textos e imagens, visando alinhavar as discussões temáticas; - confluência entre 
diferentes abordagens e linhas de pesquisa; - produção de trabalhos acadêmicos e propostas 
performativas de cunho educativo. 
 
Além dos seminários e demais atividades previstas os pós-graduandos desenvolverão três trabalhos no 
decurso e após as aulas, sendo um deles de cunho prático (em grupo), e os outros de natureza teórico-
crítico (individual). O trabalho em grupo constará da criação ou análise de atividade performativa 
vinculada a contexto educativo e os trabalhos individuais deverão ser desenvolvidos na forma de [1] 
memorial crítico (projeto pedagógico) referente ao trabalho prático e [2] e texto exploratório de temas 
abordados na disciplina. Esses dois trabalhos deverão estabelecer possíveis conexões com os projetos de 
pesquisa dos pós-graduandos. 
 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
A estratégia de avaliação constará dos seguintes critérios:  
- participação qualitativa nas atividades = 1,0 ponto; 
- apresentação de seminário considerando a organização e discussão dos tópicos, a problematização, a 
fluência na apresentação e o uso de recursos visuais = 2,0 pontos; 
- criação de texto (2 a 4 páginas) sintetizando contribuições pessoais sobre temas abordados na disciplina 
a partir de uma referencia complementar = 1,5 pontos (entrega em 15 de julho); 
- criação ou análise crítica de atividade performativa vinculada a contextos educativos = 2,5 pontos;  
- produção de texto crítico (5 a 8 páginas) sobre o item anterior = 3,0 pontos (entrega em 30 de julho). 
 
Visando validar os procedimentos acima serão consideradas: - capacidade de compreensão e de 
problematização das idéias debatidas em sala; - clareza e objetividade das questões dos seminários, além 
da escolha das mídias e utilização adequada; - qualidade formal, conceitual e estética das propostas 
performativas desenvolvidas em grupo; - clareza e sistematização de idéias, além do uso correto da língua 
e respeito às normas da ABNT no trabalho individual. 
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