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Ementa:  Debate  sobre  os  desdobramentos  da  Arte  Pública�  na  contemporaneidade,  
englobando  questões  relativas  às  teorias  e  história  do  monumento,  às  práticas  de  site-

specific  ou  in-situ,  às  relações  da  arte  com  o  espaço  urbano,  às  práticas  colaborativas,  

às  noções  de  espaço  público  e  à  relação  do  público  com  o  político.)  

  
Programa  da  Disciplina:  

 
Objetivos: 
Geral: A disciplina tem como objetivo introduzir o debate sobre o campo teórico-
prático da arte pública e suas fronteiras, no sentido de embasar o desenvolvimento dos 
projetos específicos dos alunos. 

Específicos: 

ü   Despertar o aluno para a compreensão da dimensão pública das manifestações 
artísticas na esfera pública; 

ü   Estudar os principais conceitos, variações e tradições e contradições da arte 
pública contemporânea. 

ü   Familiarizar o corpo discente com alguns dos principais autores associados às 
correntes teórico-metodológicas da arte pública em diferentes modalidades 

ü   Desenvolver projeto prático de intervenção no espaço coletivo da cidades ou 
paisagem. 

 
Conteúdo Programático: 

 
ü   Conceitos fundamentais do termo monumento. Monumento e Memória. 

Monumento e identidade. 
ü   Esfera pública e arte pública: mediações e contradições; 
ü   Imaginabilidade e pertencimento da arte pública. 
ü   Arte pública e arte urbana: entre o perene e o temporário e as contradições da 

permanência; 
ü   Revisão e desdobramentos das principais ações de arte pública no Espírito Santo, 

obras e artistas. 
ü   Arte pública e natureza: reflexões sobre os espaços naturais e urbanos; 
ü   Elaboração de projeto de intervenção no espaço coletivo da cidade ou paisagem. 

 
 

Metodologia: 

O Programa da disciplina será dividido em duas partes que caminharão paralelas. A 



primeira consta da leitura e discussão textos teóricos que abordam o campo 

metodológico, teórico e conceitual da arte pública na esfera pública, com aulas 

expositivas e apresentação de seminários sobre os textos e leituras propostas na 

disciplina. 

A segunda será apresentação e debate dos projetos de intervenção dos alunos, 

destacando aspectos, questões formais e metodológicas para reflexão sobre as propostas 

específicas a serem finalizadas no semestre. 

 
Avaliação: Apresentação dos seminários e trabalho final pratico com memorial 

descritivo da proposta (aproximadamente 8 a 10 laudas). 

ü   Individual e/ou em grupo: apresentação de análise crítica de textos 
apresentados em seminários, realização de exercícios propostos em material 
compatível com a atividade, tendo como intuito diagnosticar o andamento e as 
necessidades do aluno em relação ao conteúdo aplicado. 

ü   Coletiva: debates, buscando ampliar e consolidar a aquisição de conhecimento 
do conteúdo da disciplina através da articulação e troca entre o corpo discente. 
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