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Ficha 2 (variável) 

 
 

Disciplina: Arte Contemporânea Código: TPC 229 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD 

CH Total: 30 
CH semanal: 02 

Padrão 
(PD): 30 

Laboratório (LB): 
00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Estudo dos conceitos, das práticas e das linguagens artísticas desenvolvidas nos séculos XX e XXI. Formas 
de produção e divulgação de obras de arte na contemporaneidade. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Discussões sobre o moderno e o contemporâneo.  A produção artística contemporânea: conceitos, e 
movimentos. Processo de criação artística. A recepção da arte contemporânea. Os espaços, a exposição e 
o armazenamento da produção artística contemporânea. Discussões sobre autoria.  
 
 
UNIDADE 1 - Arte Contemporânea – Contexto. 
Carga horária de atividade síncrona: 2 horas 
Conteúdos: Arte e Cultura Contemporânea, antecedentes da Arte Contemporânea - Arte Pop. 
Carga horária de atividades assíncronas; 3 horas. 
 
Atividade:  
• Assistir ao curta-metragem Lovesick. Disponível em: https://vimeo.com/89404367 
 
• Ler: 
SILVEIRA, Luciana M.; STANCKI, Rodolfo.O gênero ketchup: desconstruções narrativas no curta-metragem Lovesick. IN: SCHELIN, D. ; 
SILVEIRA, L.M. O cinema convida outros olhares: analisando um filme através de vários ângulos científicos. Curitiba: Editora Prisma, 
2016. 
 
ESTEVAM, Joelma. Lovesick: Um diálogo entre linguagens e contextos. IN: SCHELIN, D. ; SILVEIRA, L.M. O cinema convida outros olhares: 
analisando um filme através de vários ângulos científicos. Curitiba: Editora Prisma, 2016. 
  
AVALIAÇÃO 1: Valor 15. 
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Exercício de fruição: Elaborar um texto sobre a sua percepção do filme Lovesick: Gostou, não gostou? O que lhe chamou a atenção? Como se 
sentiu frente a uma obra contemporânea? Quais aspectos gostaria de destacar? Dê a sua opinião sobre o filme em um texto de no máximo 30 
linhas. 
 

Assista ao documentário Quem tem medo da Arte Contemporânea, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bd0thFyWLRg. Conversaremos sobre aula na próxima semana. 

 
SUGESTÃO: Faça uma visita virtual ao Museu de Arte Moderna de Nova York: https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-
modern-art 
 
UNIDADE 2 - Arte Contemporânea – Características. 
Carga horária de atividade síncrona:  6 horas 
Conteúdos: Arte contemporânea como uma discussão intelectual da realidade. Arte e tecnologia, materiais, processo de criação artística, arte 
autobiográfica, autoria, discussão entre forma e conteúdo, institucionalização de obras contemporâneas, espaços de exposição, arte 
contemporânea e sua relação com o público. Pesquisa em arte e sobre arte. Leitura de obras de arte. 
Carga horária de atividades assíncronas: 9 horas. 
Atividades 
• Ler o texto Mais um que a Arte Contemporânea Perde.  
• Ver a exposição on-line Inhotim: Na Encruzilhada da mudança “glocal”. 

https://artsandculture.google.com/exhibit/inhotim-na-encruzilhada-da-mudan%C3%A7a-glocal/kAKC0HO_G5swJQ?hl=pt-br .  
• Assistir ao vídeo Museu em Movimento: Arte Contemporânea: Decifra-me ou devoro-te, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HC5v4TiiRuM 

AVALIAÇÃO 2: Valor 15. 
Considerando o material estudado, escreva um texto contando quais as suas impressões como espectador da arte contemporânea. (Máximo 30 
linhas). 
 
• Assistir à animação “Jogo de Geri” e ver a performance do Maurício Ianês: Permanecendo em Silêncio – 2002. Pense em uma leitura 

comparativa entre as duas obras. Discutiremos sobre isso no próximo encontro. 
Jogo de Geri: https://www.youtube.com/watch?v=jcznkLjQcYI 
Registro fotográfico da performance Permanecendo em Silêncio, de Maurício Ianês - 2002:  

 
 

• Arte Autobiográfica:  
• Assistir aos clipes das músicas A via láctea, de Renato Russo, composta  quando ele estava com aids 

(http://www.youtube.com/watch?v=5eE_7AelmVE) e Envelhecer, de Arnaldo Antunes, feita por ele para comemorar a chegada de seus 
50 anos, (http://www.youtube.com/watch?v=nXpMjB5SmnA 
 

AVALIAÇÃO 3: Valor 40. 
Propor a criação de uma obra autobiográfica, pode ser texto, poesia, música, imagem, performance, fotografia, enfim, a linguagem artística que 
você mais se sentir a vontade para nos mostrar um pouco de você. A criação será mostrada e apresentada para a turma. 
SUGESTÃO: Assista ao programa Ateliê da Artista: Rosana Paulino, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=lTdnSyqWv1A 
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UNIDADE 3 – Arte Contemporânea - Arte e Espaço público e Arte e Tecnologia 
Carga horária de atividade síncrona: 2 hora 
Conteúdos: Intervenções artísticas. Grafite. Arte de Rua. As tecnologias e a arte.  
Carga horária de atividades assíncronas: 3 
Atividade: 
• Ler o texto A arte e a sua relação com o espaço público, de Agnaldo Farias. 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao_artistica/0002.html 
• Assista ao vídeo A arte do grafiteiro e muralista Eduardo Kobra, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P6W7FZAHI9Q  
 
SUGESTÃO: Assista o vídeo sobre Os gêmeos, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7c0ZrWuuLcw. 

 
UNIDADE 4: Arte Contemporânea Brasileira 
Atividade síncrona: 2 horas 
Conteúdos: Arte dos anos 1960. Arte ideológica dos anos 1970. Geração 80. Bienais. Anos 1990. Anos 2000. Principais artistas. 
 
Carga horária de atividades assíncronas: 3 horas 
Atividade 
• Ver a exposição on-line Cildo Meireles no Inhotim https://artsandculture.google.com/exhibit/cildo-meireles-no-inhotim/vgIieasGE-
00LQ?hl=pt-br 
 
AVALIAÇÃO 4: Valor 30. 
Escolher uma obra de um artista brasileiro, escrever uma breve biografia dele e propor uma leitura para uma de suas obras.  

OBJETIVO GERAL 
 
Analisar criticamente as questões mais relevantes que envolvem a produção artística contemporânea. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Reconhecer as condições históricas e culturais que originaram os movimentos artísticos contemporâneos. 
Perceber elementos e características inauguradas pela arte contemporânea. 
Relacionar a pesquisa ao processo de criação artística atual. 
Reconhecer a especificidade da produção e divulgação da arte contemporânea. 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas. 
 
 
Para as atividades síncronas será utilizado a plataforma TEAMS. 
Os encontros virtuais serão realizados nos dias 04, 11, 18 e 25/5 e 01, 08 e 15/06, segundas-feiras às 19h00.  
Nas aulas remotas ocorrerão: 
- Exposições teóricas com apoio de slides elaborados em Power Point (o material de cada aula, será 
encaminhado aos e-mails dos estudantes antes das aulas, para que possam acompanhar de forma mais 
produtivas os encontros, bem como trazer dúvidas que porventura venham a surgir). 
- Esclarecimento das possíveis dúvidas. 
- Atribuição das atividades domiciliares. 
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Para as atividades assíncronas, será elaborado um material no qual constarão os trabalhos a serem 
realizados, as fontes a serem pesquisadas (quando o material não estiver disponível de forma online, será 
enviado digitalizado aos e-mails dos estudantes) e as orientações a serem seguidas, inclusive em relação às 
datas de entrega. A professora também definirá horários durante a semana para esclarecimentos que se 
fizerem necessários, além de estar disponível através do e-mail. 
Vagas: 30 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
 A avaliação será realizada a partir dos quatro trabalhos solicitados e que deverão ser entregues nas 
seguintes datas com os seguintes pesos: 
12/05 – Trabalho 1: Valor 15 
18/05 – Trabalho 2: Valor 15 
01/06 – Trabalho 3: Valor 40 
08/06 – Trabalho 4: Valor 30 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

ESTEVAM, Joelma Z. Mais um que a arte contemporânea perde... o problema da apreciação artística. 
Disponível em: http://www.esocite.org.br/eventos/tecsoc2011/cd-anais/arquivos/pdfs/artigos/gt020-
maisum.pdf 

 FARIAS, Agnaldo. A arte e a sua relação com o espaço público. Disponível em : 
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao_artistica/0002.html 

SCHELIN, D.; SILVEIRA, L.M. O cinema convida outros olhares: analisando um filme através de vários 
ângulos científicos. Curitiba: Editora Prisma, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

ARDENNE, Paul. Um arte contextual: Creación artística, en medio urbano, en situación, de intervención, de 
participación. Barcelona: Cendeac, 2002. (Disponível em PDF) 
 
Sites: 
Instituto Inhotim: 
https://artsandculture.google.com/exhibit/inhotim-na-encruzilhada-da-mudan%C3%A7a-glocal/kAKC0HO_G5swJQ?hl=pt-br 
 

• https://artsandculture.google.com/exhibit/cildo-meireles-no-inhotim/vgIieasGE-00LQ?hl=pt-br 
 
Museu de Arte Moderna de Nova york 
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art 
 
Itaú Cultural 
Itaucultural.org.br 
 
Curta metragem Lovesick. Disponível em: https://vimeo.com/89404367 
 
Documentário: Quem tem medo da Arte Contemporânea, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bd0thFyWLRg 
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Vídeo Museu em Movimento: Arte Contemporânea: Decifra-me ou devoro-te, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HC5v4TiiRuM 

 
Animação Jogo de Geri, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=jcznkLjQcYI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


