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Título do Minicurso:  

Ensino é arte: palestra-performance 

Duração:  ( X) 4h    () 8h 

Ementa 

Tema: O objeto deste minicurso é a palestra-performance. Subgênero de performance existente desde os anos 

60, tem como precursores artistas como Yvonne Rainer, John Cage e Joseph Beuys; é uma espécie de prática 

artística expandida que ultrapassa o formato de uma conferência acadêmica. As relações entre arte e 

conhecimento, bem como entre arte e mediação, estão no centro de interesses da palestra-performance (ROE, 2009; apud 

HUBNER, 2016), que pode ser praticada tanto dentro quanto fora de ambientes acadêmicos.  Em seu formato híbrido, 

pode ser considerada um esforço que vai de encontro à ideia de que o discurso é algo que tem menos valor, ou é 

puramente teórico (MILDER, 2011); uma palestra-performance é um modo de performar o texto; de justapor o 

conceito e a ação (ROCHA, 2014). 

 

Objetivo:O objetivo desta atividade é explorar a natureza e formato da palestra-performance, e fazer os 

participantes investigarem e tensionarem os limites entre escrita, performance e experiência a partir de suas 

histórias como artistas, pesquisadores e educadores dos mais diferentes campos. 

 

Justificativa:Em minhas proposições artísticas e teóricas mais recentes (LORDELO, 2015, 2017, AS 

TRANSPARÊNCIAS ENGANAM, 2018), tenho podido exercitar interesses de pesquisa cada vez mais 

autônomos, explorando temas como a natureza da criação artística; como se pode entender a cena e a 

performance no mundo contemporâneo; os textos – científicos e literários, em especial – como disparadores e 

produtores de  novas ficções e arranjos coreográficos e cênicos.  A pesquisadora PatriciaMilder (2011) utiliza a 

expressão teaching as art (ensino como arte) para delimitar a noção de palestra-performance. Esta proposta se 

mostra sintonizada com a vocação interdisciplinar e inovadora, tanto do ENICECULT, quanto com o contexto 

do próprio CECULT, o qual passa, a partir de 2019, a abrigar uma Licenciatura Interdisciplinar em Artes. 

 

Metodologia: Os participantes serão levados a conhecer algumas referências importantes no campo da 

palestra-performance; em seguida, serão convidados a experimentar na prática modos de performar textos 

científicos, técnicos, jornalísticos ou poéticos, de acordo com suas trajetórias de atuação e interesses 
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particulares. 

Recursos necessários:Datashow, Notebook e caixas de som. 
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