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Disciplina 
LEITURAS DIRIGIDAS XIV 
SUPERVISED READINGS XIV  

Código 
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Departamento de História - DEHIS 
 

ICHS 

Duração/Seman
a: 18 

Carga Horária 
Semanal 

Teórica 
2 

Prática  
 

Carga Horária 
Semestral  

Hora/aula  
36 

Horas 
30 

 
EMENTA 

 
A DISCIPLINA VISA A COLOCAR O ALUNO EM CONTATO COM FONTES VISUAIS E COM PARCELA EXPRESSIVA DA FORTUNA CRÍTICA CONCERNENTE 
ÀQUELA(S) FONTE(S). O PROPÓSITO DA DISCIPLINA É, TAMBÉM, ESTIMULAR OS ALUNOS A PRODUZIR TEXTOS COMO RESULTADO DE SUA 
REFLEXÃO. DESTE MODO, COMO RESULTADO DA DISCIPLINA, O ALUNO DEVERÁ ESCREVER UM TEXTO QUE SINTETIZE UMA ANÁLISE DA(S) 
FONTE(S). 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
A disciplina visa a colocar o aluno em contato com algumas correntes fundamentais da história da arte e estimular                   
tanto a reflexão crítica sobre o uso de imagens da arte pela história como a produção de materiais. Trata-se de uma                     
disciplina de leitura e, como tal, as unidades serão dividias a partir de três temáticas recorrentes nos textos: artistas,                   
sociedade e obras. 
 
UNIDADE 1: A arte como resultado da biografia do artista; teoria do gênio e teorias psicológicas da arte; 
 
UNIDADE 2: A história social da arte, influência dos aspectos sociais, políticos e econômicos sobre a produção                 
artística; 
 
UNIDADE 3: A história da arte como história das obras em si; iconologia e teorias contemporâneas. 
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