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Ficha 2 (variável) 

 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1º 
desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas 
disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla 
essa modalidade de ensino.)  
 

 

 

Disciplina: História da Arte Código: HH217 

Natureza:  
(X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: não há Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )  *C.H.EaD 

modalidade de ensino remoto emergencial (ERE) 

CH Total: 60 

CH semanal: 8h35 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Estudos de revisão historiográfica sobre História da Arte. 

 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 

A disciplina de História da Arte é baseada em uma proposta pedagógica predominantemente teórica-crítica, 
o que facilita sua realização em um sistema de Ensino Emergencial Remoto (ERE). O caráter sócio-histórico 
de seu conteúdo se mostra fundamental para a formação crítica e de repertório espaço-visual dos alunos de 
História, Memória e Imagem.  
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
UNIDADE 1 – Definições de Arte, Literatura Artística e a Formação de um campo 
profissional das artes visuais 
 
 

- Aula síncrona (30/7, quinta-feira, 18h30-22h30) – Apresentação do curso e roteiro de atividades; introdução teórico-
metodológica. 

Textos de referência: 

GOMBRICH, Ernst. Sobre arte e artistas. In: História da arte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 
KAMINSKI, Rosane. Reflexões sobre a pesquisa histórica, a ficção e as artes. In: FREITAS; KAMINSKI (Orgs.). História e Arte: 
encontros disciplinares. São Paulo: Intermeios, 2013, p.65-93. 
 

- Aula síncrona (31/7, sexta-feira, 18h30-22h30) – definições de Arte e artes; o processo histórico de formação de um campo 
artístico a partir da Renascença; a literatura sobre arte (tratadística, teorias, história, crítica) 

Textos de referência: 

http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/GOMBRICH%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20e%20Cap.%201.pdf
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ARGAN, G.C.;  FAGIOLO, Maurizio. Preâmbulo ao estudo da história da arte. In: Guia de história da arte. Lisboa: Ed. Estampa, 
1994, p.11-19. 
SHINER, Larry. The greeks had no word for it. In:The invention of art: a cultural history. Chicago: University of Chicago Press, 
2011, p. 19-27 (traduzido por Arthur Aroha). 

 

 

- Atividades assíncronas (03/08, segunda-feira, 18:30h-22:30h): Entrega de fichamento (máximo 2 páginas) do texto: 

ARNOLD, Dana. Introdução à história da arte. São Paulo: Ática, 2008, p.15-58. 
 
 

UNIDADE 2 – A arquitetura como linguagem 
 

- Aula síncrona (06/08, quinta-feira, 18h30-22h30) – Sobre a fala dos espaços vividos como expressão de quem o vive e organiza 

Textos de referência: 

TERESINHA PEIXE MAZIERO, Lucia; HENRIQUE BONAMETTI, João. Comunicação do espaço urbano. Signos da paisagem. 
Arquitextos, São Paulo, ano 16, n. 186.01, Vitruvius, nov. 2015 
<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.186/5831>. 

MANSELL, George. Anatomia da arquitetura. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980. 

SMANIOTTO, Carlos. Convivendo com a megalomania em concreto. Os bunkers nazistas e a cidade de Saint Nazaire. Arquitextos, 
São Paulo, ano 18, n. 211.04, Vitruvius, dez. 2017 <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.211/6830> 

 
- Aula síncrona (07/08, sexta-feira, 18h30-22h30) – Ler, reler, interpretar e reescrever espaços em outras linguagem 

Textos de referência: 

BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. 3. ed. São Paulo: Perspectiva. 
LEITE BRANDÃO, Carlos Antônio. Linguagem e Arquitetura: O Problema do Conceito – Arquitechne. [s. l.],08/05/2019. 
Disponível em: https://arquitechne.com/linguagem-e-arquitetura-o-problema-do-conceito/. Acesso em: 30 jun. 2020.  
SUSKIND, Patrick. O perfume: História de um assassino. [S. l.]: Record, 2014. E-book. 
 
Música de Referência:  
JOBIM, Tom. Arquitetura de morar. (https://youtu.be/FDcE3Los21I)  
Site para consulta e “passeios” em museus 
https://www.youtube.com/user/GoogleArtProject/videos  
 
- Atividades assíncronas (10, 11 e 12/08, segunda, terça e quarta-feira, 18:30h-22:30h – total 12 horas): Exercício de leitura 
do espaço arquitetônico de um museu de arte, observando a relação entre o espaço e a proposta do museu. (máximo 5 páginas, 
com imagens) 

 

 

 
UNIDADE 3 – Espaços de formação, exibição e consagração de obras e artistas 

- Aula síncrona (13/08, quinta-feira, 18h30-22h30) – Das Academias ao processo de autonomia da arte / arte moderna / 
instituições artísticas 

Texto de referência: 

FABRIS, Annateresa. Arte moderna: algumas considerações. In: FABRIS, Annateresa; ZIMMERMANN, Silvana. Arte 
Moderna. São Paulo: Experimento, 2001, p.15-32. 
 

http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/ARGAN,%20Giulio%20Carlo.%20Guia%20de%20hist%C3%B3ria%20da%20arte.pdf
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/SHINER,%20Larry_The%20Greeks%20Had%20No%20Word%20for%20It_tradu%C3%A7%C3%A3o%20AAroha.pdf
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/SHINER,%20Larry_The%20Greeks%20Had%20No%20Word%20for%20It_tradu%C3%A7%C3%A3o%20AAroha.pdf
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/INTRODU%C3%87%C3%83O%20%C3%80%20HIST%C3%93RIA%20DA%20ARTE%20-%20Dana%20Arnold.pdf
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.186/5831
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.211/6830
https://arquitechne.com/linguagem-e-arquitetura-o-problema-do-conceito/
https://youtu.be/FDcE3Los21I
https://www.youtube.com/user/GoogleArtProject/videos
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/FABRIS,%20Annateresa%20-%20Arte%20moderna%20algumas%20considera%C3%A7%C3%B5es.pdf
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- Aula síncrona (14/08, sexta-feira, 18h30-22h30): Exposições de arte como narrativas (participação da mestranda Aline Luize 
Biernastki) 

Texto de referência: 

CYPRIANO, F.; OLIVEIRA, M. M. (Orgs.). Histórias das exposições. Casos exemplares. São Paulo: EDUC, 2017. 
 
- Atividade assíncrona (17, 18 e 19/08, segunda, terça e quarta-feira, 18:30h-22:30h – total 12 horas): Elaboração e entrega 
de proposta de projeto curatorial de exposição (projetos de curadoria de exposição digital tomando como ponto de partida os 
seus ambientes de estudo, considerando relações entre espaço arquitetônico, objetos, plantas, etc. e articulando-os a obras de 
arte presentes em acervos de museus – que podem ser os mesmos da atividade de “leitura do espaço arquitetônico” já realizada) 
A proposta deve incluir: recorte temático; justificativa, levantamento prévio de imagens e referências bibliográficas a serem 
mobilizadas. 

 
 
 

UNIDADE 4 – Arte contemporânea 

 

- Aula síncrona (20/08, quinta-feira, 18h30-22h30) – Questões sobre arte contemporânea / estética e política (estudos de caso) 
 
Textos de referência: 
 
DANTO, Arthur. Da estética à crítica de arte. In: Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: 
Odysseus, 2006, p.89-109. 
FABBRINI, Ricardo Nascimento. Arte relacional e regime estético: a cultura da atividade dos anos 1990. Revista Científica da 
FAP n.5. Curitiba, jan./jun 2010. 
 
 

- Aula síncrona (21/08, sexta-feira, 18h30-22h30) – Apresentações de trabalhos finais (exposição digital  em forma de sites, 
vídeos ou catálogos PDF, tomando como ponto de partida os ambientes de estudo dos alunos, considerando relações entre 
espaço arquitetônico, objetos, plantas, etc. e articulando-os a obras de arte presentes em acervos de museus – que podem ser 
os mesmos da atividade de “leitura do espaço arquitetônico” já realizada). 
 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Capacitar o aluno para a compreensão da historicidade do conceito de arte, das instituições artísticas e da disciplina de história da 
arte, bem como para o entendimento das artes visuais e da arquitetura como linguagem. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Analisar as relações entre as linguagens artísticas, suas instituições e espaços de memória. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

- Sistema de comunicação: Microsoft Teams do Office 365 (UFPR) e Google meet. 
 
- 8 aulas síncronas de 4 horas-aula, das 18h30 às 22h30 (32 horas-aula): 

 
Cronograma das aulas síncronas: 
- 30/07 (quinta-feira); 
- 31/07 (sexta-feira); 
- 06/08 (quinta-feira); 
- 07/09 (sexta-feira); 
- 13/09 (quinta-feira); 

http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/DANTO,%20Arthur.%20Da%20est%C3%A9tica%20%C3%A0%20cr%C3%ADtica%20de%20arte.pdf
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/FABBRINI,%20Ricardo.%20Arte%20relacional%20e%20regime%20est%C3%A9tico.pdf
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- 14/09 (sexta-feira); 
- 20/09 (quinta-feira); 
- 21/09 (sexta-feira). 

 
Descrição das aulas síncronas: As aulas síncronas remotas serão expositivo-dialogadas, com projeção das imagens de 
múltiplos suportes a serem analisadas com base na bibliografia do programa. Todas as aulas síncronas poderão ser 
gravadas, no caso de estudantes enfrentarem problemas de conexão durante o horário da aula. 

 
- 7 atividades assíncronas de 4 horas-aula, das 18h30 às 22h30 (28 horas-aula):  

 
Cronograma das atividades assíncronas: 
- 03/08 (segunda-feira); 
- 10/08 (segunda-feira); 
- 11/08 (terça-feira); 
- 12/08 (quarta-feira); 
- 17/08 (segunda-feira); 
- 18/08 (terça-feira); 
- 19/08 (quarta-feira); 
 
Descrição das atividades assíncronas: 
a) Entrega digital, no dia 03/08, de fichamento (máximo de 2 páginas) 
b) Realização, nos dias 10, 11 e 12/08 e entrega digital, no dia 12/08 de uma leitura do espaço arquitetônico de um 

museu de arte, observando a relação entre o espaço e a proposta do museu. (máximo 5 páginas, com imagens) 
c) Elaboração de um projeto curatorial de exposição multimidiática (nas formas de site, página em rede social, 

videoaula ou catálogo, entre outras possibilidades) acerca do tema imagens e ditadura. Textos da bibliografia do curso 
devem necessariamente ser mobilizados. Os prazos dessa atividade são: 1) dias 17, 18 e 19/08 realização e entrega 
de desenvolvimento parcial do projeto curatorial no dia 19/08; 2) finalização do projeto curatorial, com entrega 
da atividade concluída até 18h00 de 21/08. Os projetos curatoriais serão apresentados à turma na aula síncrona 
de 21/08. 

Controle de frequência: O controle de frequência será feito com base na entrega semanal das atividades assíncronas (7 entregas 
= 100%). 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A nota final será composta pela média das notas das atividades assíncronas a) fichamentos ou análises escritas e b) projeto 
curatorial de exposição (descritas acima). 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 
ARNOLD, Dana. Introdução à história da arte. São Paulo: Ática, 2008, p.15-58. 
CYPRIANO, F.; OLIVEIRA, M. M. (Orgs.). Histórias das exposições. Casos exemplares. São Paulo: EDUC, 2017. 
GOMBRICH, Ernst. Sobre arte e artistas. In: História da arte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 
MANSELL, George. Anatomia da arquitetura. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

ARGAN, G.C.; FAGIOLO, Maurizio. Preâmbulo ao estudo da história da arte. In: Guia de história da arte. Lisboa: Ed. Estampa, 
1994, p.11-19. 
BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. 3. ed. São Paulo: Perspectiva. 
BRANDÃO, Carlos Antônio. “Linguagem e Arquitetura: O Problema do Conceito”. Arquitechne. Maio de 2019 Acessado 30 de 
junho de 2020. https://arquitechne.com/linguagem-e-arquitetura-o-problema-do-conceito/. 
DANTO, Arthur. Da estética à crítica de arte. In: Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: 
Odysseus, 2006, p.89-109. 
FABBRINI, Ricardo Nascimento. Arte relacional e regime estético: a cultura da atividade dos anos 1990. Revista Científica da 
FAP n.5. Curitiba, jan./jun 2010. 
FABRIS, Annateresa. Arte moderna: algumas considerações. In: FABRIS, Annateresa; ZIMMERMANN, Silvana. Arte 
Moderna. São Paulo: Experimento, 2001, p.15-32. 

http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/INTRODU%C3%87%C3%83O%20%C3%80%20HIST%C3%93RIA%20DA%20ARTE%20-%20Dana%20Arnold.pdf
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/GOMBRICH%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20e%20Cap.%201.pdf
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/ARGAN,%20Giulio%20Carlo.%20Guia%20de%20hist%C3%B3ria%20da%20arte.pdf
https://arquitechne.com/linguagem-e-arquitetura-o-problema-do-conceito/
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/DANTO,%20Arthur.%20Da%20est%C3%A9tica%20%C3%A0%20cr%C3%ADtica%20de%20arte.pdf
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/FABBRINI,%20Ricardo.%20Arte%20relacional%20e%20regime%20est%C3%A9tico.pdf
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/FABRIS,%20Annateresa%20-%20Arte%20moderna%20algumas%20considera%C3%A7%C3%B5es.pdf
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KAMINSKI, Rosane. Reflexões sobre a pesquisa histórica, a ficção e as artes. In: FREITAS; KAMINSKI (Orgs.). História e Arte: 
encontros disciplinares. São Paulo: Intermeios, 2013, p.65-93. 
SHINER, Larry. The greeks had no word for it. In:The invention of art: a cultural history. Chicago: University of Chicago Press, 
2011, p. 19-27 (traduzido por Arthur Aroha). 
TERESINHA PEIXE MAZIERO, Lucia; HENRIQUE BONAMETTI, João. Comunicação do espaço urbano. Signos da paisagem. 
Arquitextos, São Paulo, ano 16, n. 186.01, Vitruvius, nov. 2015 
<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.186/5831>. 
 

 

 
 

Professor da Disciplina: Rosane Kaminski – CONTATO: rosanekaminski@ufpr.br 

Assinatura:   

 

Professor da Disciplina: Martha Daisson Hameister - CONTATO: marthahameister@gmail.com 

Assinatura:  

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Rosane Kaminski 
 

Assinatura:  
 
 

 

http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/SHINER,%20Larry_The%20Greeks%20Had%20No%20Word%20for%20It_tradu%C3%A7%C3%A3o%20AAroha.pdf
http://www.gruponavis.com.br/texts/rosane_historiadaartehmi/SHINER,%20Larry_The%20Greeks%20Had%20No%20Word%20for%20It_tradu%C3%A7%C3%A3o%20AAroha.pdf
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.186/5831

