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Estudo de correspondências entre matérias, técnicas e modalidades artísticas. Por meio de 
um instrumental teórico variado e interdisciplinar (fenomenologia, intersemiótica, estética 
comparada, teoria da arte), investigamos o que pode haver de comum entre processos 
criativos e críticos de modalidades artísticas distintas e como esses processos fertilizam as 
diversas práticas contemporâneas.   
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. “A substância comum das artes” 
Reflexões a partir de John Dewey (Arte como experiência) e ÉtienneSouriau 
(Correspondência das artes); 
 
2.Multissensorialidade e sinestesia 
Introdução à fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, estudos de textos de Sérgio 
Basbaum e Yara Caznok (Música: entre o audível e o visível); 
 
3. Paralelos das artes 
Estudo de textos deDa Vinci (Tratado de Pintura: O paragone),Du Bos (Reflexões críticas 
sobre a poesia e a pintura) e de Lessing (Laocoonte);  
 
4. “Choque entre formas” 
Apresentação da teoria da formatividade de Luigi Pareyson, reflexões sobre a proposta 
criativa de Paul Klee (Sobre a arte moderna e outros ensaios)e sobre uma concepção 
particular de “choque entre formas”.   
 
5. Processos de tradução interartística 
Transcriações/intersemiose em JulioPlaza (Tradução Intersemiótica) e Haroldo de Campos;  
 
METODOLOGIA 
 
- Estudos teóricos:discussões sobre os textos da bibliografia da disciplina encaminhadas 
pelos estudantes, a partir de questões de orientação e da supervisão do professor; 



 
 
- Produção textual e/ou artística: os estudantes apresentam periodicamente o 
desenvolvimento de seus trabalhos (da ideia à forma), que podem ser coletivos, desde que 
as contribuições de cada estudante seja explicitada em sala.  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
1. Desempenho nas exposições teóricas de textos e de seu próprio trabalho; 
 
2. Produção de um texto comportando uma das alternativas a seguir: 
- Análise comparada de duas obras de distintas modalidades artísticas ou que comportem 
matérias artísticas de diferentes naturezas; 
- Análise de processos de tradução interartística; 
- Reflexões gerais sobre similaridades poéticas das diferentes artes; 
- Relato de processo criativo, sob perspectiva interartística.  
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