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ANO: 2011.2 
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Disciplina: POÉTICAS ARTÍSTICAS NA CULTURA CONTEMPORÂNEA 
 

PROFESSOR RESPONSÁVEL:  Cleomar de Sousa Rocha 

                                                         

 

Número de Créditos: 04                       Carga Horária: 60 horas /aula  
Aulas Teóricas: 30 horas                      Aulas Práticas: 30 horas 

 
 

EMENTA 
 

Configurações e perspectivas das poéticas artísticas no contexto da contemporaneidade. Dimensões 
poética e estética no pensamento artístico. Repertório e cultura visual na sociedade contemporânea. 
Prática artística e contexto social de recepção.  

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

A disciplina apresenta e discute problemas e questões formuladas por reflexões teóricas e produções 
artísticas de arte contemporânea. A partir dessas reflexões, trata de proposições conceituais para a 
fundamentação histórica e a reflexão crítica sobre o fenômeno da arte na contemporaneidade, com foco 
na arte tecnológica. Essas proposições serão tomadas como base para a proposição de atividade prática. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
 A partir de trabalhos da artista pesquisadora Suzete Venturelli, o conteúdo programático se 
desenvolverá, observando: 
_ Enunciado e enunciação nas artes visuais; 
_ Autoria e apropriação;  
_ Técnicas, suportes e miscigenações: limites e contaminações na arte contemporânea; 
_ Poéticas e estéticas tecnológicas; 
_ Recepção, institucionalização e contextos da arte contemporânea; 
 

 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos 
recursos didáticos a serem empregados em aula) 

Apresentação dialogada de conteúdo, seminários e discussão de textos e trabalhos da artista-
pesquisadora Suzete Venturelli. 
Conversa com a artista-pesquisadora, via webconferência. 
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Desenvolvimento de atividade prática de base criativo-expressiva e, para os doutorandos, 
realização de resenhas de livros e/ou artigos da artista pesquisa. 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para 
obtenção do resultado final) 

Participação nas atividades de seminário e discussões de textos, produção em atividade prática. 
Para os doutorandos serão solicitadas resenhas dos livros da autora. 
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Planejamento dia a dia 
 

Aula Data Conteúdo programático 

01 10.ago #10.ART – Encontro Internacional de Arte e Tecnologia 

02 17.ago Apresentação da disciplina, da artista pesquisadora e de seu 

percurso, bem como de obras em arte tecnológica. Sistematização do 

programa da disciplina, com atribuições de atividades de seminários. 

03 24.ago Exposição de conceitos de arte digital, arte tecnológica, arte 

computacional, arte interativa e gamearte  

04 31.ago Seminários temáticos, realizados a partir de obras da artista 

pesquisadora, com foco em conceitos detalhados em orientação. 

05 14.set Seminários temáticos, realizados a partir de obras da artista 

pesquisadora, com foco em conceitos detalhados em orientação. 

06 21.set Seminários temáticos, realizados a partir de obras da artista 

pesquisadora, com foco em conceitos detalhados em orientação. 

07 28.set Discussão do livro Imagem Interativa, e de conceitos relacionados. 

Apresentação por um doutorando, discussão coletiva. 

08 05.out Discussão do livro Arte: espaço, tempo, imagem e de conceitos 

relacionados. Apresentação por um doutorando com discussão 

coletiva. 

09 19.out Discussão do livro Poéticas Digitais e de conceitos relacionados. 

Apresentação por um doutorando, com discussão coletiva. 

10 26.out Conversa com a artista pesquisadora. Proposição prática de trabalho 

da disciplina. 

11 09.nov Orientação e desenvolvimento de proposta de trabalho prático 

Tema da aula: interatividade, participação e autoria. 

Texto sugerido:  
LEMOS, André. Anjos interativos e retribalização do mundo. 
Sobre interatividade e interfaces digitais. [online] Disponível na 
Internet via WWW. URL: 
<http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interativo.pdf> 
Acessado em: 24 de abril de 2007. 
 

12 16.nov Orientação e desenvolvimento de proposta de trabalho prático 

Tema da aula: autopoiesis e poéticas tecnológicas 

Texto sugerido:  
ROCHA, Cleomar. Metáforas, metonímias e outras velhas figuras de 
linguagem na poética das interfaces computacionais. In Anais do 18º 
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas: Transversalidades nas Artes Visuais. Salvador: 
ANPAP, 2009. Disponível on-line via URL 
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<http://www.anpap.org.br/anais/2009/pdf/cpa/cleomar_rocha.pdf>. 
Acesso em 21.abr.11. 
 

13 23.nov Orientação e desenvolvimento de proposta de trabalho prático 

Tema da aula: deslumbramento e encantamento na arte tecnológica 

Texto sugerido:  
ROCHA, Cleomar. Deslumbramentos e encantamentos: estratégias 
tecnológicas das interfaces computacionais In: Revista Zona Digital. 
Vol. 1, no. 1. Rio de Janeiro, 2011. 
 

14 30.nov Orientação e desenvolvimento de proposta de trabalho prático Tema 

da aula: Documentação, descrições técnica e poética do trabalho 

Texto sugerido: ROCHA, Cleomar; FREITAS, José Rodolfo Carrijo 

de. Atratores: uma poética tecnológica. In: Anais do 16º Encontro 

Nacional da ANPAP. Florianópolis: ANPAP, 2007. Disponível on-line 

via URL <http://www.anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/129.pdf> 

15 07.dez Apresentação final da disciplina 

 
OBS: Caso não haja doutorando a apresentação ocorrerá por dupla de mestrandos. 
Nas aulas de orientação a exposição será de responsabilidade do professor. 


