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PROGRAMA 
 
Ementa: Discussão sobre inter-relações entre paradigmas epistemológicos e concepções de educação, 
de arte e de cultura visual/ensino de arte. Objetiva desenvolver uma compreensão sobre o contexto 
discursivo no qual surgem propostas de educação da cultura visual, relacionando-as às pedagogias pós-
críticas, orientadas pelo pós-estruturalismo e por vertentes artísticas associadas ao pós-modernismo - 
feminismo, anti-esteta, multiculturalismo, pós-produção, arte relacional etc. Dois autores são referências 
para as discussões: Crary, Jonathan (2014) "Técnicas do observador" e Illeris, Helene (2012) com o 
artigo "Education of vision: relational strategies in visual culture".  
 

 

10 de AGOSTO 

 

PARTE I 
• Apresentação de mestrandos e doutorandos 

• Orientação sobre a disciplina com comentários sobre os textos: 
• CRARY, J. Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX. Rio de Janeiro: 
Contratempo, 2012. 

• ILLERIS, H. Education of vision: relational strategies in visual culture. Visualidades, Goiânia-

GO, v. 10, n. 1, p. 99-128, 2012. e formas de avaliação 

 

PARTE II 
• Apresentação do programa da disciplina e bibliografia e  
• Definição do cronograma de atividades 
 

17 de AGOSTO 

 

PARTE I  
AULA EXPOSITIVA 

• texto base: HALL, S. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do 
nosso tempo, 2013. Disponível em: <http://www.gpef.fe.usp.br/teses/agenda_2011_02.pdf>. 
Acesso em: 1 janeiro 2013. 
 

PARTE II 
• Discussão sobre os pressupostos epistemológicos apresentados no texto base da aula. 
• Distribuição dos seminários 
 

 

A depender da quantidade de alunos inscritos será indicado que cada um comente uma parte 
do texto que tenha lhe chamado mais a atenção relacionando este trecho a uma imagem de 
sua escolha. 
 



 

24 de AGOSTO 

 

PARTE I  
AULA EXPOSITIVA 

• textos base:  
MCROBBIE, Â. Pós-marxismo e estudos culturais. In: SILVA, T. T. D. (org.).  Alienígenas na 
sala de aula. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. 
TAVIN, K. M. Antecedentes críticos da cultura visual na arte educação nos Estados Unidos. In: 
MARTINS, R. (org.).  Visualidade e educação (Coleção desenredos). Goiânia: Funape, 2008. 
p. 11-24. 
 
PARTE II  
• Discussão sobre os textos base da aula. Deveremos considerar sobre seus pontos de 
interseção e em especial sobre a noção de crítica em estudos culturais pós-marxistas. 

31 de AGOSTO 

 

PARTE I  
SEMINÁRIO 

• texto base:  
AGUIRRE, I. Imaginando um futuro para a educação artística. In: MARTINS, R.; TOURINHO, 
I. (orgs.). Educação na Cultura Visual: narrativas de ensino e pesquisa. Santa Maria: Editora 
da UFSM, 2009. p. 157-186. 
 
O texto será dividido entre os alunos de modo que todos na turma apresentem um trecho. 
 
PARTE II  
• Discussão sobre a relação das posições do autor e as reflexões epistemológicas discutidas 
nas aulas anteriores.  
 

7 de SETEMBRO | FERIADO NACIONAL – Independência do Brasil 
 

14 de SETEMBRO 

 
PARTE I  
SEMINÁRIO 
Textos base: 
• HERNANDEZ, F. A cultura visual como um convite à deslocalização do olhar e ao 
reposicionamento do sujeito. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (orgs.). Educação da cultura 
visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Editora da UFSM, 2011. p. 31-49.  
• HERNANDEZ, F. A experiência do corpo na sociedade em Lucien Freud e na vida das 
crianças. In: Catadores da cultura visual: proposta para uma nova narrativa educacional. 
Porto Alegre: Editora Mediação, 2007. 
 
Parte da turma apresentará o primeiro texto e os demais apresentam o segundo, de modo que 
ao fim da aula todos os alunos tenham participado. 
 
PARTE II  



• Debate sobre a relação das posições do autor e as reflexões epistemológicas discutidas nas 
aulas anteriores. 
 

21 – 25 de SETEMBRO 

ENCONTRO ANUAL DA ANPAP  
 

28 de SETEMBRO 
 
PARTE I  
SEMINÁRIO 1 

• KNAUSS, P. Aproximações disciplinares: história, arte, imagem. Anos 90, Porto Alegre, v. 
15, n. 28, p. 151-168, dez. 2008. 
 
• Discussão sobre o seminário 
 
PARTE II  
SEMINÁRIO 2 

• BARRETT, Terry. Capítulo 2: Teoria e crítica de arte. In: A crítica de arte: como 
compreender o contemporâneo. Porto Alegre: AMGH Editora, 2014. p.30-43 
      

• Discussão sobre o seminário 
 

A depender da quantidade de alunos inscritos, cada seminário desta aula poderá ser 
apresentado por um único aluno ou por um grupo de alunos. 
 

 

5 de OUTUBRO 

 

PARTE I  
SEMINÁRIO 1 

• HEARTNEY, E. Feminismo pós-moderno. In: Pós-modernismo. São Paulo: Cosac Naif, 
2002. p.51-65 
 
• Discussão sobre o seminário 
 
PARTE II 
SEMINÁRIO 2 

• NUNES, Luciana Borre. A cultura visual nas tramas escolares: a produção da feminilidade 
nas salas de aula. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (orgs.). Cultura visual e infância: quando 
as imagens invadem a escola. Santa Maria: Editora UFSM, 2010. P.165-190 
 
• Discussão sobre o seminário 
 
PARTE III 
SEMINÁRIO 3 

• DIAS, Belidson . Ensinando Fora do Eixo: Cultura Visual queer. In: 21º Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores Nacionais em Artes Plásticas - ANPAP, 2012, Rio de 
Janeiro. Anais do Encontro Nacional da ANPAP (Cd-Rom). Rio de Janeiro: ANPAP, 2012. 
 

• Discussão sobre o seminário 



 
A depender da quantidade de alunos inscritos, cada seminário desta aula poderá ser 
apresentado por um único aluno ou por um grupo de alunos. 
 

12 de OUTUBRO | FERIADO NACIONAL – Nossa Senhora Aparecida 

 

19 de OUTUBRO 

 
PARTE I 
SEMINÁRIO 1 

• POLLOCK, Griselda. A modernidade e os espaços da feminilidade. In: MACEDO. Ana 
Gabriela, RAYNER, Francesca. (orgs.). Género, cultura visual e performance. Minho: 
Edições Húmus, 2011. P.53-68 
 
• Discussão sobre o seminário 
 
PARTE II 
SEMINÁRIO 2 

• ILLERIS, Helene; ARVEDSEN, Karsten. Fenômenos e eventos visuais: algumas reflexões 
sobre currículo e pedagogia da cultura visual. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (orgs.). Cultura 
das imagens: desafios para a arte e para a educação. Santa Maria: Editora da UFSM, 2012. 
p. 283-310 
 
• Discussão sobre o seminário 
 

A depender da quantidade de alunos inscritos, cada seminário desta aula poderá ser 
apresentado por um único aluno ou por um grupo de alunos. 
 

26 de OUTUBRO 

 
PARTE I 
AULA EXPOSITIVA 
• Textos base 
HEARTNEY, E. Multiculturalismo pós-moderno. In: Pós-modernismo. São Paulo: Cosac Naif, 
2002. p.65-76 
• JAGODZINSKY, J. As negociações da diferença. In: GUINSBURG, J.; BARBOSA, A. M. 
(orgs.).  O pós-modernismo. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 661-689. 
 

PARTE II 
• Discussão sobre os textos apresentados 
 

2 de NOVEMBRO | FERIADO NACIONAL – Finados 
 

9 de NOVEMBRO 

 

PARTE I 
AULA EXPOSITIVA 
• textos base: 



TAVIN, Kevin. Contextualizando visualidades no cotidiano: problemas e possibilidades do 
ensino da cultura visual. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (orgs.). Educação na Cultura 
Visual: narrativas de ensino e pesquisa. Santa Maria: Editora da UFSM, 2009. p. 225-240. 
DIAS, B. Cotidiano, prática escolar e visualidades: o cotidiano espetacular e as práticas 
pedagógicas críticas. Salto para o Futuro: Cultura visual e escola, v. XXI, n. 9, p. 22-29, 
Agosto 2011. 
 
PARTE II 
• Discussão sobre o texto apresentado com debate sobre a noção de cotidiano espetacular a 
partir da campanha SWEETIE (2014) e do curta SIGHT (2012). 
 

16 de NOVEMBRO 
 

PARTE I  
SEMINÁRIO 1 
• OLIVEIRA, L. S. D. Arte, democracia, inclusão do artista, geovanguardas e outras conversas. 
In: LAMPERT, J.; MACÊDO, S. B. (orgs.).  Arte e Política: inquietações, reflexões e debates 
contemporâneos. Florianópolis: [s. n.], 2009. p. 22-33. 
 
• Discussão sobre o seminário 
 
PARTE II  
SEMINÁRIO 2 

• CARDONA, L (et al.). O lugar das pedagogias culturais em um projeto interdisciplinar de 
colaboração: factoría piedra buena - oficina de brinquedos. In: MARTINS, Raimundo; 
TOURINHO, Irene (Orgs.). Pedagogias culturais. Santa Maria: Editora UFSM, 2014. p.315-
328. 
 
• Discussão sobre o seminário 
 
PARTE III 
SEMINÁRIO 3 

• LAMPERT, J. Cultura visual e contexto urbano: ensaio reflexivo para o ensino de arte. In: 
LAMPERT, J.; MACÊDO, S. B. (orgs.).  Arte e Política: inquietações, reflexões e debates 
contemporâneos. Florianópolis: [s. n.], 2009. p. 118-133. 
 
• Discussão sobre o seminário 
 

A depender da quantidade de alunos inscritos, cada seminário desta aula poderá ser 
apresentado por um único aluno ou por um grupo de alunos. 
 

 

23 de NOVEMBRO 

 

PARTE I  
SEMINÁRIO 1 
• BOURRIAUD, N. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004. p.7-17 
 
• Discussão sobre o seminário 



PARTE I  
SEMINÁRIO 2 

• MIRANDA, Fernando. Pós-produção educativa: a possibilidade das imagens. In: MARTINS, 
Raimundo; TOURINHO, Irene (Orgs.). Culturas das imagens: desafios para a arte e para a 
educação. Santa Maria: Editora UFSM, 2012. p.75-96. 
 
• Discussão sobre o seminário 
 
PARTE III 
SEMINÁRIO 3 

• DIAS, Belidson. O fazer na educação da cultura visual: as des(truções) de Felipe Sobreiro. 
In: MARTINS, Raimundo; MARTINS, Alice (Orgs.). Interações com visualidades em 
contextos de  
ensinar e aprender. Goiânia: UFG/FAV-FUNAPE, 2012, p.151-174 
 
• Discussão sobre o seminário 
 

A depender da quantidade de alunos inscritos, cada seminário desta aula poderá ser 
apresentado por um único aluno ou por um grupo de alunos. 
 

30 de NOVEMBRO 
 
PARTE I  
SEMINÁRIO  1 
• HEARTNEY, E. Críticos do mercado. In: Pós-modernismo. São Paulo: Cosac Naif, 2002. 
p.65-76 
 
PARTE II 
SEMINÁRIO 2 

• DUNCUM, P. Porque a arte-educação precisa mudar e o que podemos fazer. In: MARTINS, 
R.; TOURINHO, I. (orgs.). Educação da Cultura Visual: conceitos e contextos. Santa 
Maria: Editora UFSM, 2011. p. 15-30. 
 
A depender da quantidade de alunos inscritos, cada seminário desta aula poderá ser 
apresentado por um único aluno ou por um grupo de alunos. 
 
 

7 de DEZEMBRO 
 
• entrega do trabalho final - artigo 
• conclusão e avaliação da disciplina 

 
 

 
AVALIAÇÃO 

 
a) Critérios para avaliação dos Seminários 
    - organização e estrutura da apresentação 
    - clareza das ideias centrais do texto 



    - consistência e profundidade das reflexões sobre as relações entre as imagens e os tópicos 
indicados 
    - posicionamento crítico frente às ideias do autor(es) (como as vê, outras contribuições 
    - utilização de recursos visuais 
 
b) Texto individual (em forma de ARTIGO) com reflexões desenvolvidas ao longo do curso 
    - Considerando as leituras e debates desenvolvidos ao longo da disciplina quanto a epistemologia da 
arte, da educação e da cultura visual, escreva sobre como recebe essas provocações e de que modo 
você acredita que elas podem se reverberar (ou não) em sua prática docente/artística. 
    - Corpo do texto: mínimo 8 páginas (sem considerar imagens e referencias)  
    - Formatação: Arial 12, entrelinhas 1.5, espaço superior/inferior 3 cm, direita/esquerda/abaixo: 2 cm, 

justifica 


