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PROGRAMA DA DISCIPLINA  

Ementa: A disciplina analisa de modo não linear os processos de formação do sentido em arte 

em suas diversas possibilidades históricas, com ênfase nos períodos moderno e 

contemporâneo. Concentra-se nas características específicas do campo da arte para evidenciar 

suas delimitações a cada momento e investigar os nexos formativos genéticos dos trabalhos 

com tais limites assim como com as respectivas mentalidades vigentes em cada período. 

 

Conteúdo Programático 

O curso abordará as transformações ocorridas na lógica envolvida nos processos de criação em 

arte com ênfase no período definido pela ruptura moderna até a contemporaneidade, 

priorizando os aspectos relativos aos vetores opostos de literalização e abstração em suas 

dinâmicas e razões específicas. Definida esta perspectiva, serão analisados em diversos 

contextos os nexos formativos entre os diversos fatores envolvidos nas complexas redes que 

propiciam a concepção e a realização do trabalho de arte a cada momento. Deste modo, da 

intencionalidade inicial à recepção pública, em seus desdobramentos e envolvimentos com 

contextos de naturezas diversas, tais como o institucional, o de valoração social e 

mercadológica ou os vinculados ao campo da investigação cognitiva, a dinâmica de atração aos 

pólos de literalização e abstração de cada opção será destrinchada em suas especificidades 

próprias. Ainda de acordo com esta diretriz perspectiva, o curso abordará os fatores da mútua 

influência entre os aspectos imagéticos e verbais da obra de arte, de modo a surpreendê-los 

em suas diversas manifestações, desde a fala e a escrita do próprio artista até a teoria, a crítica 

e a palavra do historiador, visando sempre à aproximação ao entendimento das influências 

paradigmáticas determinantes a cada momento histórico. 

 

 

 



Metodologia 

O curso se estruturará com base em três eixos conceituais que definirão perspectivas de 

abordagem dos processos de literalização e abstração poéticos da arte moderna e 

contemporânea: 

 Paradigmas da formação do sentido na arte 

 Literalização e abstração: entre o concreto e o abstrato 

 Ampliações de campo: limites e especificidades 

Assim, ao longo dos três primeiros meses, o curso estimulará o aluno a investigar e debater as 

relações específicas dos fatores envolvidos em processos centrados em cada um destes eixos, 

bem como as decorrentes de possíveis cruzamentos entre eles. Na perspectiva de reflexões 

teóricas proporcionadas pela leitura e debate de textos de teoria, história e crítica da arte, 

assim como de depoimentos de artistas sobre o próprio trabalho, escolhidos por se apresentar 

como referenciais para as situações paradigmáticas de processos centrados nos referidos eixos, 

serão realizadas análises de produções específicas características de cada situação. Ao final, no 

quarto mês, o aluno apresentará em seminário um estudo de caso de modo a evidenciar os 

nexos contextuais do processo específico e de seus desdobramentos. O objeto deste seminário 

deve ser desenvolvido e aprofundado numa monografia final. 

Critérios de Avaliação.  

A avaliação será realizada em dois níveis: o primeiro nível expressará a qualidade da 

participação do aluno nos debates em sala de aula, como reflexo da leitura dos textos 

indicados; o segundo nível será configurado a partir dos seminários e da monografia 

apresentada ao final do curso. 
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