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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

  disciplina: SEMINÁRIO DE LEITURA EM HISTÓRIA DA ARTE E ESTUDOS 
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carga horária: 60 HORAS (TEÓRICO-PRÁTICA) 

número de créditos: 3 (TRÊS) 

pré-requisitos: NENHUM 

EMENTA:  

Disciplina de conteúdo variável voltada para a intensificação da leitura e do estudo de bibliografia referente a 
temas diversos da história da arte e/ou para a análise e a discussão de obras e de estudos interartísticos 
realizados em diferentes campos disciplinares. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Capacitar o aluno na compreensão aprofundada dos mais relevantes temas e questões abordados pela 
História da Arte nas últimas décadas, bem como da problematização da própria disciplina História da Arte em 
suas relações com as práticas interartísticas e tensões com a Antropologia Visual, Filosofia, Estudos Visuais, 
Estudos Culturais. 

METODOLOGIA: 

A disciplina será ministrada a partir de aulas expositivas, do exercício de análise e discussões de textos 
teórico-críticos, podendo também incluir a realização de seminários pelos alunos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. O fim da história da arte? 
2. História da Arte no campo ampliado da antropologia da imagem 
3. Teorias da mídia e sua contribuição para o estudo da arte audiovisual 
4. História da arte brasileira ou história brasileira da arte?  
5. Filme no museu: pós-mídia, dispositivo e o campo ampliado das artes visuais  
6. O arquivo na arte contemporânea  
7. Relações entre fotografia e pintura na arte moderna e contemporânea 
8. Corpos e imagens em cena: desafios para o ator no teatro performático 
9. Patrimonialização: crise e persistência da identidade nacional nos processos de legitimação da arte 
10. Museificação, restauração, reconstituição: dilemas curatoriais diante da arte imaterial e/ou efêmera 
11. Reenactments e remakes: diferença e repetição na performance e no cinema contemporâneo 

AVALIAÇÃO: 

Os alunos deverão ser avaliados a partir da produção de textos que demonstrem capacidade de reflexão 
teórica e analítica, sejam eles provas e/ou trabalhos individuais ou em grupo. Seminários e apresentações 
orais poderão também fazer parte do processo avaliativo, desde que o desempenho da escrita seja também 
avaliado. 
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