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Disciplina: Discursos sobre arte Código: TPC 001 
Natureza: Obrigatória ( x ) Semestral      (  ) Anual Obs.  
Módulo:  Período letivo (recomendado) 1° 
Pré-requisito: Não há Co-requisito: - 

 

CH Total 60h 
Atividades Síncronas: 20h 
Assíncronas: 40h 

Total  AT  AP  EST 
 

Crédito  

 
EMENTA (Unidade Didática) 

 
Conceitos e definições gerais da Arte. Noções, objetivos e diferenças metodológicas da “História da arte”, da “Crítica 
de arte”, e da “Estética”. Discursos instrumentais sobre a Arte. Discursos representacionais sobre a Arte. Discursos 
formalistas sobre a Arte. Temas recorrentes: Arte e Verdade, O Belo e o Sublime, O Gosto como Problema. 

 
 

Justificativa  
 

Em atenção à Resolucao-65-2020-CEPE-ERE2 a disciplina será ofertada de forma remota, valendo-se das 
ferramentas disponíveis no intuito de atender demandas na formação do discente em Produção Cênica, frente a 
conjuntura impar instaurada pela crise sanitária. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Compreender diferentes abordagens teórico-metodológicas da arte e também fenômenos históricos e estéticos que 
fundamentam a definição e compreensão das práticas artísticas para proporcionar modos de leitura e observação 
das obras de arte.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Possibilitar aos estudantes a apreensão de diferentes noções de arte e estética.  
• Proporcionar uma reflexão transdisciplinar em arte e suas interfaces, considerando aspectos estéticos, 

históricos, críticos e socioeconômicos. 
• Compreender as diferentes transformações ocorridas nas artes em diversos períodos históricos. 
• Conhecer artistas que se destacaram em diferentes momentos, investigando suas proposições e 

realizações estéticas. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Síncronos 20h (via Teams): 
- Aula expositiva dialogada com recursos audiovisuais; 
- Apreciações audiovisuais; 
- Circulação em ambientes virtuais; 
- Seminário em grupo; 
- Participação de artistas/professores convidados, com palestras sobre temas específicos. 
 
Assíncronos 40h: 
- Fórum de discussão; 
- Leitura de textos indicados; 
- Apreciação e análise de audiovisuais;  
- Interação via WhatsApp e e-mail.  
 

 



Controle de presença: será realizado por meio de chamada no momento de realização da aula síncrona ou pela 
entrega, até a data da próxima aula, de um resumo da aula ministrada, a qual será gravada e disponibilizada. 
A professora disponibilizará o material de estudos (textos e vídeos) diretamente aos estudantes ou indicará 
endereço para o acesso on-line. 
Casos omissos deverão ser tratados diretamente com a professora via e-mail: jussarajxavier@gmail.com. Colocar 
no assunto do e-mail: Solicitação - Nome da/do discente.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação 1 (individual): Fichamento 
- Entregar texto digitado por e-mail jussarajxavier@gmail.com; colocar no assunto: Avaliação 1. Anexar o arquivo no 
formato pdf. 
Prazo: até o dia 9 de junho 2021. 
 
Avaliação 2 (individual): Fórum 
- Responder a questão postada pela professora. 
- Período para postagens: 24 a 29 de junho 2021. 
 
Avaliação 3 (individual): Produção textual 
- Entregar texto digitado por e-mail jussarajxavier@gmail.com; colocar no assunto: Avaliação 3. Anexar o arquivo no 
formato pdf. 
- Prazo: até o dia 14 de julho 2021. 
 
Critérios das avaliações 1, 2 e 3: Utilização da norma-padrão da Língua Portuguesa e das normas da ABNT. 
Coerência, concisão e coesão. Compreensão das referências indicadas. Capacidade de análise e articulação de 
conteúdos, e síntese de ideias. 
 
Avaliação 4: Autoavaliação (prazo de entrega: 28 de julho) + Processual 
Critérios da autoavaliação: Avaliar as aprendizagens e habilidades conquistadas ao longo do semestre. Listar pontos 
fracos e fortes. Relatar atitudes relacionadas a participação nas atividades propostas. 
Critérios da avaliação processual: Disponibilidade, cooperação, pontualidade, participação ativa nas discussões. 
 
Serão atribuídas notas de 0 a 10 para cada avaliação.  
Pesos das avaliações: 
Nota 1: 25% 
Nota 2: 25% 
Nota 3: 30% 
Nota 4: 20% 
Fórmula da média: (N1*0,25) + (N2*0,25) + (N3*0,30) + (N4*0,20)  
 
Referências Bibliográficas (básicas): 
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras. 1992. [Capítulo 1: Clássico e romântico 
(p. 11-73)] 
CHIPP, H. B. Teorias da arte moderna. São Paulo: Martin Fontes, 1999. [Capítulo IV: Cubismo. A forma como 
expressão (p. 195-284)] 
GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. 16ª Ed. Rio de Janeiro, LTC, 2000. [Introdução (p. 1-13)] 
 
Bibliografia Complementar: 
CASTANHO, Maria Eugênia L. M. Função educacional da arte. Educação Temática Digital, Campinas, n.6, v.2, 
jun. 2005, p. 85-98.  
CORDEIRO, Volmir. Quando a criação oferece uma cena para a pesquisa: descrição de trajetos entre práticas 
coreográficas e escritas reflexivas. Em: XAVIER, Jussara; MEYER, Sandra; TORRES, Vera. Tubo de Ensaio. 
Composição [Intervenções + Interseções]. Florianópolis: Instituto Meyer Filho, 2016. p. 123-137. 
COUTO, Maria de Fátima M. A arte de vanguarda no Brasil e seus manifestos. Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros, n. 53, 2011. p. 89-106. 
DONDIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. [Capítulo 8: As artes 
visuais: função e mensagem, p. 184- 225)] 
FABRIS, Annateresa; FABRIS, Mariarosaria. A função social da arte: Cândido Portinari e Graciliano Ramos. 
Revista Inst. Est. Bras., 1995, p. 11-19. 
LEHMANN, Hans-Thies.Teatro Pós-Dramático e Teatro Político. Sala Preta, 3, 2003, 9-19. 
XAVIER, Jussara Janning. Instalação na Arte Contemporânea Brasileira: Interrogações sobre Composições 
Visuais e Cênicas Fundadas na Interação Corpo-Espaço. Art & Sensorium. Curitiba, v. 6, n. 1, 2019, p. 34-45 
 



 

 

 

DATA 
Ano: 2021 

ATIVIDADE MODO DE 
TRABALHO 

 

Semana 1 
19 de maio 

Apresentação da professora, dos estudantes e do plano de Ensino. 
Introdução geral da disciplina. 

 

Síncrono  
Plataforma 
Teams 

Semana 1 
 
ATIVIDADE 1 
De 20 de maio  
a 1 de junho 

Vídeo:  
Melhor vídeo sobre o que é Arte (14’) 
https://youtu.be/gzmIrBrbjTg 
História da arte: por onde começar? (9’) 
https://www.youtube.com/watch?v=kLR8oJcp170&t=322s 

Assíncrono  

 
Semana 2 
2 de junho 

Conceito de arte e estética. As linguagens artísticas. O problema e a 
educação do gosto. 
 

Síncrono – 
Plataforma 
Teams 

Semana 2 
 

ATIVIDADE 2 
De 3 a 8 de 

junho 

Atividade avaliativa 1: Fichamento 
GOMBRICH, E. H. A história da arte. Introdução (p. 1-13). Profa. enviará 
por e-mail 
 

Assíncrono 

 
Semana 3 
9 de junho 

Arte e verdade  
Aula com participação de artista-professor convidado. 

Síncrono – 
Plataforma 
Teams 

Semana 3  
 

Atividade 3 
10 a 15  
de junho 

Leitura: 
Teatro e sentido. Profa. enviará por e-mail 
 
Vídeo:  
Por que a beleza importa? 
https://vimeo.com/128428182 
The Shock of the New – Ep. 1 – Mechanical Paradise (57’)  
https://www.youtube.com/watch?v=US6utUdtx48 

Assíncrono  

 
Semana 4 
16 de junho 

Arte: forma e discurso. 
Aula com participação de artista-professor convidado. 

Síncrono – 
Plataforma 
Teams. 

Semana 4  
 

ATIVIDADE 4 De 
17 a 22  
de junho 

Leitura: 
A função social da arte: Cândido Portinari e Graciliano Ramos 
https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/71350/74351 
Função educacional da arte 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/776/791 

Assíncrono 

 
Semana 5 
23 de junho 

A função da arte. Síncrono – 
Plataforma 
Teams 

Semana 5  
 

ATIVIDADE 5 
de 24 a 29 de 

junho  

Leitura: 
Arteterapia: considerações ao processo 
https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revise/article/view/1700/928 
Artivismo – Política e Arte Hoje 
https://revistas.pucsp.br/index.php/aurora/article/view/6335 
 

Assíncrono. 



Atividade avaliativa 2: Fórum 
Responder a questão proposta pela professora. 

 
Semana 6 
30 de junho 

Discursos sobre as artes visuais: elementos formais, composição, 
movimentos artísticos como: impressionismo, expressionismo, fauvismo, 
cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. 
 

Síncrono – 
Plataforma 
Teams. 

Semana 6 
 

ATIVIDADE 6 De 
31 de junho a 6 

de julho 
 

Leitura: 
A arte de vanguarda no Brasil e seus manifestos 
https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/34686 
 
Vídeo: 
Pop Art: obras, características e principais artistas 
https://www.youtube.com/watch?v=_9YmPFpWl4k&t=2s 

Assíncrono 

 
Semana 7 
7 de julho 

Arte africana e indígena. Síncrono – 
Plataforma 
Teams. 

Semana 6  
 

ATIVIDADE 7 De 
8 a 13  

de julho 
 

Leitura:  
As influências da arte africana na arte moderna 
https://www.redalyc.org/pdf/770/77022104002.pdf 
A Arte da Resistência Africana 
http://artafrica.letras.ulisboa.pt/uploads/docs/2016/04/18/5714e450187ff.p
df 
Arte indígena no Brasil: agência, alteridade e relação 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3759493/mod_resource/content/1/
LAGROU%2C%20E.%20%28Cap%C3%ADtulo%201%29.pdf 
 
Atividade avaliativa 3: Produção textual 
Escreva um texto a partir das seguintes questões. Inicialmente, disserte 
sobre o sentido da arte africana em suas origens. Em seguida, cite o nome 
de um artista africano, apresente algumas de suas obras e características 
centrais de seus trabalhos. Por fim, cite dois exemplos de artistas africanos 
que estão divulgando a cultura da África pelo mundo. 
 

Assíncrono 

 
Semana 8 
14 de julho 

Expressionismo abstrato, arte pop, op art. 
Arte conceitual, grafite e instalações. 

Síncrono – 
Plataforma 
Teams. 

Semana 8 
 

ATIVIDADE 8 De 
15 a 20  
de julho 

 

Leitura: 
Instalação na Arte Contemporânea Brasileira: Interrogações sobre 
Composições Visuais e Cênicas Fundadas na Interação Corpo-Espaço 
http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/sensorium/article/view/2481 
 
Vídeo: 
Arte conceitual 
https://www.youtube.com/watch?v=hMW2E1-5JB4 

Assíncrono 

 
Semana 9 
21 de julho 

Discursos sobre teatro e dança: elementos formais, composição, 
movimentos artísticos. 

Síncrono – 
Plataforma 
Teams. 

Semana 9 
 

ATIVIDADE 9 De 
22 a 27  
de julho 

 

Leitura: 
Teatro pós-dramático e teatro político 
https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57114 
Quando a criação oferece uma cena para a pesquisa: descrição de 
trajetos entre práticas coreográficas e escritas reflexivas 

Assíncrono 



https://midiatecadedanca.com/tubo-de-ensaio-composicao-intervencoes-
intersecoes/ 
 

 
Semana 10 
28 de julho 

Fechamento da disciplina: revisão, possíveis esclarecimentos 
conceituais/aprofundamentos temáticos; avaliação dos pontos 
fortes e fracos do curso.  
Atividade avaliativa 4) Autoavaliação. 
 

Síncrono – 
Plataforma Teams. 

 
Material complementar sugerido:  
 
Leituras: 
O mundo da arte 
https://periodicos.ufop.br:8082/pp/index.php/raf/article/view/791 
 
Arte e História após o anúncio do “fim” segundo Arthur Danto e Hans Belting 
http://www.ppgartes.uerj.br/spa/spa3/anais/danielle_amaro_415_426.pdf 
 
Introdução à história do teatro no ocidente dos gregos aos nossos dias 
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/910/5/INTRODU%C3%87%C3%83O%20%C3%80%2
0HIST%C3%93RIA%20DO%20TEATRO%20NO%20OCIDENTE.pdf 
 
 
Vídeos:  
Teatro brasileiro: origem e mudanças 
https://www.youtube.com/watch?v=BRMbW6BqkNc 
 
A história do teatro brasileiro no olhar de Carlos Moskovics 
https://www.youtube.com/watch?v=nO4ua5aQnVc 
 
Dance and human history 
https://www.youtube.com/watch?v=MOsZhZIQ-6Q 
 
The King Who Invented Ballet: Louis XIV and the Noble Art of Dance (BBC Documentary) 
https://www.youtube.com/watch?v=NTJIlFhg85Q 
 
DANCE REBELS - a story of modern dance 
https://www.youtube.com/watch?v=IasPpe1BZ2o&t=1423s 
 

 
Professora da disciplina: Jussara Xavier 
Contato da profa. da disciplina (e-mail e tel.): jussarajxavier@gmail.com – (48) 99946.4731 
Assinatura: 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Ary Giordani Daniel 
*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

 
 


