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EMENTA (Unidade Didática) 
 
Análise das relações entre arte e sociedade, destacando transformações de posições sociais de 
artesãos/artistas, público e críticos de arte.  
 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
1. História e Sociologia 
a) Chartier, Roger. Formação social e economia psíquica: a sociedade de corte no processo 
civilizador. In: Elias, Norbert. A sociedade de corte. Investigação sobre a sociologia da realeza e da 
aristocracia de corte. Trad. Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, pp. 7-25. 
b) Elias, Norbert. Introdução: sociologia e história. In: Elias, Norbert. A sociedade de corte. 
Investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. Trad. Pedro Süssekind. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, pp. 27-59. 
2. Sociedade de corte e romantismo aristocrático 
a) Elias, Norbert. Sobre a sociogênese do romantismo aristocrático no processo de curialização. In: 
Elias, Norbert. A sociedade de corte. Investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de 
corte. Trad. Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, pp. 219-266. 
3. Pintura e poesia no Antigo Regime e a gênese da tradição burguesa 
a) Elias, Norbert. A peregrinação de Watteau à ilha do amor: seguido de Seleção de textos sobre 
Watteau. Trad. Antônio Carlos Santos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 
b) Elias, Norbert. El destino de la lírica alemana del barroco. Entre la tradición cortesana y la tradición 
burguesa. Reis, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, no 65, (Ene.- Mar., 1994), pp. 153-
171. 
4. W . A. Mozart: músico burguês na sociedade de corte 
a) Elias, Norbert. Mozart, sociologia de um gênio. Trad. Sergio Góes de Paula. R. de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 1995. 
b) Forman, Milos. Amadeus (EUA, 1984). 
 

OBJETIVO GERAL 
A presente disciplina destina-se a discutir aspectos das relações entre arte e sociedade a partir de 
abordagem sociológica proposta por Norbert Elias. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 



 
Distinguir abordagens históricas daquelas nomeadamente sociológicas, para as quais são centrais a 
compreensão e o manejo de conceitos tais como figuração social, continuum funcional e relação 
estabelecidos-outsiders. Discutir, a partir da obra do sociólogo antes referido, aspectos atinentes ao 
romantismo aristocrático e a produção de poesia, pintura e música no âmbito do Antigo Regime. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
As atividades da disciplina consistirão em aulas expositivas, apresentações e discussões de artigos, 
capítulos de livro, livros e filme arrolados no Programa. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação da disciplina consistirá, por um lado, na elaboração por Alunas e Alunos de textos 
sintéticos sobre cada artigo, capítulo de livro e livro discutidos. T ais textos devem ser entregues 
publicamente, em papel, no âmbito da sala de aula. A entrega de textos deve ser realizada após cada 
aula expositiva, e antes da discussão de cada um dos artigos, capítulos de livro e livros discutidos no 
âmbito da disciplina. Cada texto a ser elaborado terá́, no máximo, 3 páginas, e deve ser formatado da 
seguinte maneira: letra Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 e margens de 3 cm. Por outro lado, 
a avaliação também consistirá na participação de cada Aluna e Aluno nas rodadas de discussão da 
literatura arrolada no Programa. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

Elias, Norbert. A sociedade de corte. Investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. 
Trad. Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 
Elias, Norbert. A peregrinação de Watteau à ilha do amor: seguido de Seleção de textos sobre Watteau. 
Trad. Antônio Carlos Santos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 
Elias, Norbert. El destino de la lírica alemana del barroco. Entre la tradición cortesana y la tradición 
burguesa. Reis, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, no 65, (Ene.- Mar., 1994), pp. 153-171. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

Elias, Norbert. Mozart, sociologia de um gênio. Trad. Sergio Góes de Paula. R. de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1995. 

 
 
Professor da Disciplina: Luiz Geraldo Santos da Silva 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


