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EMENTA 

Nesta disciplina serão estudados de modo aprofundado os procedimentos e ideias adotados por artistas para a 

realização de suas obras. Trata-se, portanto, de investigar como foram produzidas as manifestações artísticas 

analisadas ao longo da disciplina. Em vez de procurar rastrear as influências que proporcionaram determinada obra 

– o que resultaria em uma história da arte como história do estilo ou da sobrevivência das formas –, o objetivo aqui 

será o de examinar tanto as teorias que serviram de suporte conceitual para os artistas quanto as técnicas de execução 

empregadas por eles. De um lado, trata-se de uma tentativa de refazer os processos práticos trilhados pelos artistas, 

uma espécie de engenharia reversa; de outro, a atenção volta-se para o estudo das teorias elaboradas a partir do 

contato entre a arte e o contexto cultural no qual ela está inserida, algo como uma arqueologia intelectual da época. 

As abordagens serão feitas sem limitações cronológicas, geográficas ou culturais para que seja possível identificar 

elementos comuns às mais variadas formas de expressão artística. 
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