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EMENTA

Trata-se de pensar a morte da arte através do exame do sentido da morte do caráter artesanal
da obra de arte (nas artes de vanguarda) e do fim da arte no sentido de imitação (nas
especulações de Hegel sobre a estética).

OBJETIVOS

Examinar a linguagem própria do fazer artístico através do exame de diferentes épocas da
história da arte visando compreender a morte da arte – seja do sentido de uma simples
imitação da natureza, seja do seu aspecto artesanal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O fim da arte_ diálogos com Hegel
A revolução da arte moderna;
O impressionismo: a relação entre arte e ciência
O dadaísmo e a ruptura com o aspecto artesanal da obra de arte: a morte da arte
Exame crítico das artes de vanguarda_ diálogos com Ferreira Gullar e Arthur Danto.
A arte, o artista e a obra_ diálogos com Heidegger
O problema do fazer artístico e a questão da reprodutibilidade técnica- diálogos com Walter
Benjamim

METODOLOGIA DE ENSINO

Aula expositivas;
Leitura dirigida visando a fixação dos conteúdos trabalhados nos textos utilizados;
Utilização de recursos Audiovisual – utilização de filmes e documentários;
Utilização do Portal didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão realizadas três avaliações teóricas:
A primeira consistirá em uma prova que terá lugar no final do primeiro bimestre e terá como
critérios de avaliação: 1- a verificação do conhecimento (dos conceitos) obtido através das
leituras e análises realizadas em aula; 2- a verificação da capacidade de articulação dos
conceitos e noções trabalhadas de forma objetiva.



A segunda e última avaliação terá lugar no final do segundo bimestre e consistirá em um
trabalho de grupo e terá como critérios de avaliação: 1- a verificação da capacidade de
escrever na forma dissertativa; 2- a verificação da capacidade de assimilação e concatenação
dos conceitos e noções trabalhadas em forma escrita.
A terceira será aplicada no final do bimestre e consistirá em um relatório sobre as atividades
desenvolvidas ao longo do bimestre e terá como critério de avaliação: a verificação da
capacidade de articulação dos conceitos e noções trabalhadas de forma objetiva.
OBS: Haverá, quando necessário, a aplicação de uma prova substitutiva. Conforme § 2º, do
artigo 19 da RESOLUÇÃO No 012, de 4 de abril de 2018” Avaliação Substitutiva pode
versar sobre uma parte ou sobre todo o conteúdo da disciplina. E ainda: segundo o § 3º, do
artigo 19 da RESOLUÇÃO No 012, de 4 de abril de 2018 “A nota obtida na Avaliação
Substitutiva não substituirá a nota original quando for inferior a esta”
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