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EMENTA 

Discussão e crítica de práticas e significados que interconectam cultura, experiência estética e 
escola. Controvérsias e análises sobre a formação do/a professor/a frente a questões relacionadas à 
regulação e emancipação, autonomia e submissão. Os sentidos do saber e das visualidades e suas 
relações com o humor na formação e prática docente. Perspectivas reflexivas sobre pesquisa como 
forma de propor e organizar experiências estéticas e visuais e como caminho para discutir visões 
críticas que pensam a contemporaneidade e o futuro.  

 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
- Examinar e discutir relações entre experiência, cultura, educação e escolarização. 
- Analisar e debater aspectos da construção do conhecimento profissional docente, especialmente em 
relação à formação estético/visual no processo educativo escolar. 
- Conhecer posicionamentos críticos acerca de questões do humor como aliado na educação e suas 
possibilidades transgressoras/intimidativas, criativas/reprodutoras.   
- Fomentar a discussão sobre abordagens de pesquisa e princípios de organização e fundamentação da 
prática escolar para a educação (não apenas) visual 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Tópico I – Experiência, Imagens e Escola 
(a) Abordagens da imagem sob uma perspectiva de pesquisa/interpretação da 

experiência estética/cotidiana 
(b) Concepções de experiência em processos culturais e no discurso pedagógico. 
(c) Aspectos da relação entre escola, experiência e compromisso político do/a 

educador/a.  
 
Tópico II – Humor, Docência e Visualidades 

(a) Perspectivas sobre o humor e suas relações com o conhecimento docente e a 
experiência escolar. 

(b) Conceituações, características e imagens/metáforas humorísticas que configuram a 
experiência escolar e docente. 

 
Tópico III – Pesquisa, Educação e Projeções de Futuro 

(a) Concepções de pesquisa e de suas funções para a educação da cultura estética 
(não apenas) visual. 

(b) Reflexões e propostas/caminhos para análise de práticas na educação (não apenas) 



visual.   
 

Cronograma: 
 
Tópico I: Experiência, Imagens e Escola (8 a 12 de abril) 
 
8 e 9/4 
- Participação no Seminário de Abertura do Programa (8 e 9/4): Prof. Philippe Dubois  
“Passagens entre cinema e arte contemporânea: Por/para um cinema de exposição” 
 
10/4 
Parte I 
- Apresentação do programa da disciplina e critérios de avaliação. 
- Descrição, Organização e Definição de tarefas (1- Seminários, 2- Apresentação de exemplos visuais 
relacionando humor e educação, e 3- Elaboração de justificativa e apresentação de uma proposta 
pedagógica de educação visual a partir de um conceito/ideia exibido/desenvolvido humoristicamente, 4- 
(doutorandos) Elaboração de um texto (máx. total de 6 pp.: Arial, espaço 1,5, tamanho 12, margens 2,5 
(esq, direita, inf e sup) sintetizando uma das referências bibliográficas indicadas na bibliografia 
complementar* e dialogando com seu(s) autores/as). 
 
Parte II 
- Apresentação dos participantes. 
- Comentários sobre as narrativas de apresentação.  
- Comentários e questionamentos sobre o Seminário de Abertura do Programa. 
 
11/4 
Parte I 
- Leitura conjunta e discussão: 
• ALVES, N. Imagens de escola: espaçostempos de diferenças no cotidiano. In: Educação e Sociedade, 
vol. 25, n. 86, Campinas: Unicamp, 2004, p. 1-17. 
  
Parte II 
• BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiencia e o saber de experiencia. In: Revista Brasileira de Educação 
(RBE), Rio de Janeiro, ANPED, Nº 19, Jan-Abril, 2002, p.20-28  
- Comentários e discussão sobre os textos 
 
12/4 (Professora Convidada: Dra. Kelly Arantes) 
Parte I 
- Continuidade da discussão do texto de Bondía (Parte II, 11/4) 
 
Parte II 
- Apresentação e discussão: 
• ARANTES, K. O contexto histórico social na posição do/a arte-educador/a: repensando a formação do/a 
arte-educador/a investigador/a como compromisso político. In: Anais do 12º Simposio Latinoamericano 
de Formación Docente en Artes: Temas actuales y desafíos en nuestra América e III Congreso 
Ciencias, Tecnologías y Culturas, Santiago del Chile, 2013, 1-16 
 
 
Tópico II: Humor, Docência e Visualidades (22 a 26 de abril) 
  
22/4 
Parte I  
- Seminário I (3 alunos/as:  
• ENGRÁCIO, H. A. O Humor na Educação. Cap. 2 e 3, Dissertação – Universidade Aberta – Lisboa, 
Portugal, 2008 (p. 49 a 84: corresponde ao PDF e não à paginação da dissertação).  
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/745/1/LC469.pdf   
- Comentários e discussão sobre os textos/apresentações. 
 
Parte II: 
- Observações e esclarecimentos e sobre os trabalhos práticos. 
 
 



23/4 
Parte I: 
- Seminário II (3 alunos/as:  
• GORDON, M. What Makes Humor Aesthetics? In: International Jounal of Humanities and Social 

Sciences, Vol 2, N. 1, Janeiro de 2012, p. 1-19. 
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_1_January_2012/6.pdf  

- Comentários e discussão sobre o texto/apresentação. 
 
Parte II: 
- Apresentação e reflexão sobre exemplos de produções relacionando/refletindo sobre humor, visualidade 
e educação (escola, infância, jovens, ensino, criação artística, avaliação, profissão docente...) (Grupo de 
6 alunos: 
 
24/4 
Parte I: 
- Seminário III (2 alunos/as:  
• LULKIN, S. Humor e Riso na Educação: remédio ou veneno? 
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/emilio/autoria/artigos  
- Comentários e discussão sobre o texto/apresentação. 
 
Parte II: 
- Apresentação e reflexão sobre exemplos de produções relacionando/refletindo sobre humor, visualidade 
e educação (escola, infância, jovens, ensino, criação artística, avaliação, profissão docente...) (Grupo de 
6 alunos: 
 
 
25/4 
Parte I: 
- Filme: Sociedade dos Poetas Mortos 
 
Parte II: 
- Apresentação de tópicos para discussão. 
- Comentários e observações sobre controvérsias e contradições em torno do uso do humor na educação 
e, em específico, no filme Sociedade dos Poetas Mortos.  
 
26/4: 
Parte I: 
- Seminário IV (2 alunos/as:  
• DUARTE JR. J. F. O Amor ao Humor e o Pavor do Professor. In: A montanha e o videogame – 
Escritos sobre Educação. Campinas, SP: Papirus, 2010 
- Comentários e discussão sobre o texto/apresentação. 
 
Parte II: 
- Apresentação e reflexão sobre exemplos de produções relacionando/refletindo sobre humor, visualidade 
e educação (escola, infância, jovens, ensino, criação artística, avaliação, profissão docente...) (Grupo de 
5 alunos: 
 
 
Tópico III: Pesquisa, Educação e Projeções de Futuro (13 a 17 de maio) 
  
13/5 
Parte I: 
- Seminário V (3 alunos/as:  
• VEIGA-NETO, A. É preciso ir aos porões. In: Revista Brasileira de Educação (RBE), Rio de Janeiro, 
ANPED, v. 17, n. 50, maio-agosto, 2012, p. 267-282.  
- Comentários e discussão sobre o texto/apresentação. 
 
Parte II: 
- Apreciação colaborativa e crítica do desenvolvimento da proposta pedagógica de educação 
visual/humorísitca.  
 
 



14/5 
Parte I: 
- Seminário VI (2 alunos/as:  
• SANTOS, G. B. Usos e limites da imagem da docência como profissão. In: Revista Brasileira de 
Educação (RBE), Rio de Janeiro, ANPED, v. 18, n. 52, jan.-mar., 2013, p.11-24.  
 
Parte II: 
• Conferência em vídeo: Escolas matam a criatividade? Ken Robinson – TED Talks. 
http://www.youtube.com/watch?v=aQym7WkF5ks&feature=related 
- Comentários e Discussão. 
 
 
15/5 
Parte I e II 
• Documentário - Rubem Alves, o professor de espantos 
https://www.youtube.com/watch?v=MUl2QU_z3mI  
- Comentários e implicações das ideias para projetar práticas educativas. 
 
Parte II 
- Seminário VIII (2 alunos/as: 
• AUGÉ, M. “O Futuro e a Utopia” e “O Mundo de amanhã, o indivíduo, a ciencia, a educação” (Caps. 8 e 

9). In: Para Onde vai o Futuro? Campinas: SP: Papirus, 2012. 
 
16/5 
- Apresentação das propostas pedagógicas 
 
17/5 
- Apresentação das propostas pedagógicas 
- Avaliação da disciplina           
 

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

Seminários, debates e aulas expositivas. Apresentação, análise e discussão de textos, imagens, filme, 
conferências (em vídeo). Elaboração de texto e proposta pedagógica.  
 

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

Mestrandos e Alunos Especiais: (1) Participação (10%); (2) Apresentação em seminário (30%); (3) 
Apresentação em grupo de exemplos visuais/humorísticos (20%); (4) Elaboração de texto/justificativa e 
proposta pedagógica (40%).  
 
Doutorandos: (1) Participação (10%); (2) Apresentação em seminário (20%); (3) Apresentação em grupo 
de exemplos visuais/humorísticos (15%); (4) Elaboração de texto/justificativa e proposta pedagógica 
(20%); (5) Elaboração de um texto (máx. de 6 pp.: Arial, espaço 1,5, tamanho 12, margens 2,0 (esq, 
direita, inf e sup) sintetizando uma das referências bibliográficas indicadas na bibliografia complementar* 
e dialogando com seu(s) autores/as (35%).  

 No caso de um livro, pode-se escolher apenas uma parte, desde que tenha, no mínimo, 12 páginas.  
 
Critérios:  

(1) (a) Frequência e pontualidade; (b) disponibilidade/comprometimento com o grupo; (c) interação. 
(2) (a) Organização; (b) destaque de ideias principais; (c) diálogo com ideias e associações com 

temas dos módulos da disciplina; (d) uso de materiais/recursos visuais. 
(3) (a) Escolha e sequência das imagens; (b) vínculos, metáforas, associações com questões do 

ensino da arte e da educação da cultura visual  
(4) (a) Escolha das imagens; (b) continuidade, foco e aprofundamento da discussão da ideia 

selecionada; (c) aporte humorístico do trabalho; (d) coerência e consistência entre justificativa e 
proposta 

(5) Doutorandos: (a) explicitação da escolha do texto; (b) explicitação resumida de elementos 
teóricos que fundamentam o trabalho; (c) questionamentos e interrelações entre ideias do texto e 
tópicos da disciplina e/ou projeto de pesquisa.  
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FREEDMAN, K. The Professional Field: Theorizing Visual Culture in Education. In: Teaching Visual Culture: 

Curriculum, Aesthetics, and the Social Life of Art. New York: Teachers College Press, 2003, 1-22. 
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______. Mudar é difícil, mas é possível. In: Pedagogia dos Sonhos Possíveis. São Paulo: UNESP, 2001, p.161-
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122. 
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MARTINS, R. e TOURINHO, I. Entre contingências e experiências vividas... Propostas para pensar um ensino 
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Ensino de Arte), p.87-112. 
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2012, p.69-82. 

NÓVOA, A. Textos, imágenes e recuerdos. Escritura de ‘nuevas’ historias de la educación. In: Historia Cultural y 
Educación – Ensayos críticos sobre conocimiento y escolarización. Thomas Popkewitz, Barry Franklin, 
Miguel Pereyra (compiladores). Barcelona: Ediciones Pomares, 2003, p. 61-84.  
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SILVA, T. Teorias do Currículo – Uma introdução crítica. Lisboa: Porto Editora, 2000.  
TOURINHO, I. De projetos e trajetos: circuitos conceituais e experiência docente. In: Dinâmicas 

Epistemológicas em Artes Visuais – 16º Encontro Nacional da ANPAP, Sandra Regina Ramalho de 
Oliveira e Sandra Makowiecky (Org.), Florianópolis, UDESC, p.104-108. 

TOURINHO, I. Encontros e desencontros entre visualidades, ciência, gênero e humor. In: OLIVEIRA, M. O. (Org.). 
Arte, educação e cultura. Santa Maria: Editora UFSM, 2007. p. 321-344.  
 


