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DEPARTAMENTO:  

DARTES/TEATRO 

CARGA HORÁRIA: 60H 
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CRÉDITOS: 4 

PROFESSOR:   

José Maria Lopes Júnior     

 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 

2021/01 

 

  EMENTA: Apresentação geral dos conteúdos e dos métodos pertinentes aos limites cronológicos 

da História da Arte, enfatizando as manifestações artísticas e seus contextos e estabelecendo suas 

ligações e rupturas com a visualidade do Renascimento, Idade Média e suas relações com a cultura 

clássica da Antiguidade. 
 

 OBJETIVOS: 
 
 Geral: Introduzir o aluno junto aos conceitos, manifestações e historiografia artística nos contextos 

específicos. Análise crítica acerca das principais escolas artísticas e o desenvolvimento estético da 

cultura ocidental. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
1. Apresentação do plano de curso; linha histórico conceitual de estéticas pictóricas 

no ocidente; 

 2. Os Povos pré-históricos: pinturas; máscaras; arquitetura; escultura; sistemas de 

representação e produções de imagético;  

3. Os arranjos e esquemas imagéticos na cultura ocidental; Egito; Grécia; Roma; 

relevos; pinturas; escultura e arquitetura; 

 4. A arte pela arte e a representação do belo na arte clássica ocidental: o modelo 

ideal do corpo humano nas esculturas clássicas;  

5. A arte cristã da Idade Média: uma curiosa mistura de métodos primitivos e 

sofisticados; iconografias, imagens e mosaicos;  

6. Uma nova Arte: as rupturas artísticas no Renascimento e as combinações 

estilísticas na composição imagética. 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO: 

 

O professor,  juntamente com os alunos  buscarão soluções síncronas e assíncronas 

para o desenvolvimento dos conteúdos, a partir da realidade do grupo de estudantes. 

 



AVALIAÇÃO: 

O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico. Portanto, não se concentra somente na 

etapa final, mas também durante os encontros.  
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