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EMENTA 
 

 História da crítica de arte. Reflexão sobre a emergência e a contribuição da crítica de arte para 
a história do pensamento artístico moderno e contemporâneo no Brasil. Estudo da relação entre 
crítica de arte e produção artística na cultura visual. 
 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Proporcionar a compreensão da arte moderna e contemporânea a partir do diálogo 
estabelecido entre a crítica de arte e artistas brasileiros.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
PROVISÓRIO 
 
1 – Da arte realista à arte pura: o debate nacional da crítica de arte I 
 
2 - Da arte realista à arte pura: o debate nacional da crítica de arte II 
 
3- A Bienal de São Paulo e o cenário internacional das artes I 
 
4 - A Bienal de São Paulo e o cenário internacional das artes II 
 
5 – Crise da crítica de arte e o estado das artes no mundo I 
 
6- Crise da crítica de arte e o estado das artes no mundo II 
 
7 - Crise da crítica de arte brasileira e o estado das artes  
 
8– Situações contemporâneas: o novo estatuto do objeto artístico I 
 
9 - Situações contemporâneas: o novo estatuto do objeto artístico II 
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10 - Situações contemporâneas: o novo estatuto do objeto artístico II 
 
11 – Situações contemporâneas: O novo regime das artes I 
 
12 - Situações contemporâneas: O novo regime das artes II 
 
13 – Situações contemporâneas: arte e mercadoria I 
 
14 – Situações contemporâneas: arte e mercadoria II 
 
15 – Situações contemporâneas: arte e mercadoria III 
 
 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos 
recursos didáticos a serem empregados em aula) 

Estudo de artigos e ensaios de crítica de arte; análise de textos e de imagens. Aulas expositivas, 
acompanhamento das pesquisas realizadas em grupo. Recursos didáticos: textos, recursos 
áudio-visuais. 
 
 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para 
obtenção do resultado final) 

Avaliação contínua; trabalho escrito e apresentação de seminário em grupo. 
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