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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo da formação e das representações da sociedade paranaense. 

 
 

 
PROGRAMA 

 
Título: História da Arte no Paraná 
 
Apresentação: 
 
O curso aborda a história da formação de um meio artístico no Paraná e dos principais debates que o 
permearam, com destaque para os agentes, as instituições e os eventos que contribuíram para sua 
efetivação. A abordagem inclui um permanente cotejo entre os acontecimentos históricos sociais, 
econômicos e artísticos no Estado do Paraná nos séculos XIX e XX. Os assuntos a serem desenvolvidos 
vão desde os casos isolados de artistas que passaram pelo Paraná no século XIX, o início do ensino de 
artes com a presença de Mariano de Lima, de Alfredo Andersen e de seus discípulos, a formação de um 
meio artístico nos anos 1940, os embates entre pensamento acadêmico e pensamento moderno nos anos 
1950, a abstração e a figuração pop nos anos 1960, os encontros de arte moderna e os intercâmbios entre 
arte e indústria cultural nos anos 1970, até o resgate de suportes e técnicas tradicionais e a exploração de 
novos meios, objetos e processos artísticos que se observam desde os anos 1980 aos dias de hoje. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
O aluno deverá ser capaz de identificar aspectos estéticos, políticos e sociais articulados à circulação de 
imagens no Paraná do século XIX, até a formação de um campo artístico na cidade de Curitiba. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá ser capaz de: 
- identificar e compreender a historicidade das práticas de produção e circulação de imagem no Paraná 
do século XIX e início do XX. 
- situar historicamente o surgimento de um campo profissional das artes visuais em Curitiba, bem como 
suas transformações ao longo do século XX. 
- identificar e problematizar, a partir de estudos de caso, aspectos estéticos e políticos vinculados à 
expansão da produção visual em Curitiba desde o século XIX até a contemporaneidade. 
 
 

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante leituras, debates e aulas expositivo-dialogadas quando serão 
estudados os conteúdos curriculares teóricos, bem como por meio do desenvolvimento de atividades de 
pesquisa em acervos documentais, e apresentação de um produto final para conclusão da disciplina (artigo 
ou projeto prático). 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

• Resenhas de textos indicados para leitura. 

• Pesquisas em acervos documentais indicados pela professora, e realização de um produto final 
(artigo ou projeto prático). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO, Adalice. Arte paranaense moderna e contemporânea: em questão 3000 anos de arte 
paranaense. Tese (concurso de livre docência) – Setor de Ciências Humanas Letras e Artes, UFPR, 
Curitiba, 1974. 

BORGES, Eliana; FRESSATO, Soleni T. B. A . A arte em seu Estado: História da arte paranaense. v. I e II 
Curitiba: Medusa, 2008. 

CORRÊA, Amélia Siegel. Alfredo Andlersen (1860-1935): Retratos e paisagens de um norueguês caboclo. 
Tese de Doutorado em Sociologia, USP, São Paulo, 2011 

CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de.  Escolhas abstratas – arte e política no Paraná.  Dissertação de 
Mestrado em História. UFPR, Curitiba, 2002. 

FREITAS, Artur. A consolidação do moderno na história da arte do Paraná. Revista de História Regional. 
Ponta Grossa, n.8, inverno de 2003. 

KAMINSKI, Rosane.. Gosto brejeiro: as revistas ilustradas e a formação de juízos estéticos em Curitiba 
(1900-1920). IN: BREPOHL, M.; CAPRARO, A.; GARRAFFONI, R. [orgs.]. Sentimentos na história. 
Curitiba: Ed. UFPR, 2012. 

KAMINSKI, R. Aureliano Silveira entre prensas, penas e nanquins. In: COSTA, Hilton; PEGORARO, 
Jonas W.; STANCZYK FILHO, Milton (orgs). O Paraná pelo caminho: histórias, trajetórias e 
perspectivas. Volume 1 (Imagens). Curitiba: Máquina de Escrever, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COSTA, Hilton; PEGORARO, Jonas W.; STANCZYK FILHO, Milton (orgs). O Paraná pelo caminho: 
histórias, trajetórias e perspectivas. 3 volumes. Curitiba: Máquina de Escrever, 2017.  

FREITAS, Artur. Arte e contestação: uma interpretação relacional das artes plásticas nos anos de chumbo. 
1968-1973. Dissertação de Mestrado em História, UFPR, Curitiba, 2003. 

FREYESLEBEN, A.; KAMINSKI, R. "Ideias da 'província': críticas sobre arte e literatura na Curitiba de 
meados do século XX". in.:  Fenix – Revista de História e Estudos Culturais, v. 14, ano XIV, n.1, jan-jun 
2017. 

GRUNER, Clóvis. “As letras da cidade ou quando a literatura inventa o urbano – leitura e sensibilidade moderna na 

Curitiba da Primeira República” In Estudos Históricos. RJ, volume 23, no45, janeiro-junho 2010. 
IORIO, Regina Saboia. Novela e Intrigas - Literatos e Literatura em Curitiba na década de 1920. Tese de 

Doutorado em História, UFPR, Curitiba, 2003 
JUSTINO, Maria José. 50 anos do Salão Paranaense de Belas Artes. Curitiba: MAC, 1995. 
KAMINSKI, Rosane. Imagens de revistas curitibanas: análise das contradições na cultura publicitária no 

contexto dos anos setenta. Dissertação de Mestrado em Tecnologia. UTFPR, Curitiba, 2003. 
_____. Concepções de "desenho industrial" no Paraná em fins do século XIX e começo do XX. Anais do 

6º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. São Paulo: FAAP, 2004. 
NASCIMENTO, Carla Emilia. Nilo Previdi: Contradições entre a Arte Moderna e Arte Engajada na Curitiba 

entre os anos 1940-60. Dissertação de Mestrado em História, UFPR, Curitiba, 2013. 
NUNES, Fabricio Vaz. "Relações entre literatura e artes gráficas na revista Joaquim: ensaios de análise". 

In. Revista Científica FAP (Faculdade de Artes do Paraná), v. 5, pp. 171-187, jan/jun 2010 
PEREIRA, Luiz F. L. O espetáculo dos maquinismos modernos - Curitiba na virada do século XIX ao XX. 

Tese de Doutorado em História Social, USP, São Paulo, 2002. 
PROSSER, Elizabeth Seraphim. Cem anos de sociedade, arte e educação em Curitiba: 1853-1953. 

Curitiba: Imprensa Oficial, 2004. 



OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Guido Viaro: modernidade na arte e na educação. Tese de Doutorado 
em Educação. UFPR, Curitiba, 2006. 

SALTURI, Luis Afonso. Frederico Lange de Morretes, liberdade dentro de limites: trajetória do artista-
cientista. Dissertação (Mestrado em Sociologia), UFPR, Curitiba, 2007. 

SALTURI, Luis Afonso. Gerações de artistas plásticos e suas práticas: sociologia da arte paranaense das 
primeiras décadas do século XX. Tese de Doutorado em Sociologia, UFPR, Curitiba, 2011 

 
 

 

Professor da Disciplina: Rosane Kaminski 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

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

 

 

 


