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FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL 

 

PLANO DE ENSINO (ANO: 2019-1) 

 

 

DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Teorias da Arte e da Cultura Visual 
PROFESSORA RESPONSÁVEL:  Carla Luzia de Abreu 

Número de Créditos: 04                                  Carga Horária: 64 horas /aula  
Aulas Teóricas: 64 horas                                 Aulas Práticas:  

 
 

EMENTA 

 
Conceituações de arte e cultura visual nos campos histórico e sociocultural. Concepções e 
abordagens da imagem visual. Teorias da arte e da cultura visual e relações entre imagem e 
poder na constituição de significados. Discussão e análise da construção social da experiência 
visual e seus impactos econômico, político, cultural, tecnológico e emocional.  
 

 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 
- Discutir conceitos de arte, imagem e cultura a partir de diferentes perspectivas teóricas; 
- Analisar a construção social do campo visual e sua influência sobre a arte e as imagens; 
- Discutir a experiência social do olhar, seus impactos nas sociedades e na produção de 
significados 
- Examinar a cultura visual como uma construção visual do campo social examinando as 
relações econômicas, políticas, culturais e tecnológicas com a imagem na produção de 
significados. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Módulo I: O sistema de arte: elementos estruturantes, dinâmicas e crises 

Módulo II: Cultura Visual: marcos teóricos e conceituais 

Módulo III: Cultura Visual e políticas de representação: vida cotidiana e a construção de 
significados 

Módulo IV: Cultua Visual, levantes, contravisualidades 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas serão organizadas em três modalidades: 
1. Aulas expositivas, por meio de explanação oral, podendo se fazer uso de projeção de 

imagens, de audiovisual, com base em leitura de bibliografia previamente planejada. 
2. Apresentação de seminários pelos estudantes, de acordo com cronograma montado no início 

do período letivo. 
3. Apresentação de ensaios visuais e/ou audiovisuais, de acordo com cronograma montado no 

início do período letivo. 
 

- Todas as aulas implicarão na leitura prévia da bibliografia prevista, bem como assegurarão 
espaço para debate sobre as temáticas em pauta.  

- As atividades terão início pontualmente às 14h, com tolerância de 15 minutos de atraso para 
entrada dos estudantes. Em caso de atrasos que ultrapassem esse prazo, aguardar o horário 
subsequente para ingressarem na sala de aula, às 14h50 min.  

- A presença às aulas e a participação nas atividades propostas estão subentendidas em 
todas as etapas de avaliação. 

- Deve-se ter atenção ao limite máximo de faltas previstas pelo Regulamento do Programa de 
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. Ressalte-se o fato de que a professora da 
disciplina não tem suporte legal para abonar faltas. 

 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação final resultará da totalização de três notas, a saber: 
 

1. Elaboração de um resumo expandido – Valor: 1,0 ponto 

2. Apresentação oral de Seminários e entrega de resenha crítica sobre o texto apresentado 
(1ª Temporada) – Valor 3,0 pontos 

3. Apresentação oral de Seminários e entrega de resenha crítica sobre o texto apresentado 
(2ª Temporada) – Valor 3,0 pontos 

4. Artigo teórico a ser entregue no final do semestre. Deve ter de 8 a 10 páginas, para 
mestrandos, e de 10 a 15 páginas, para doutorandos – Valor: 3,0 pontos 

 
Os critérios de avaliação terão em conta os seguintes aspectos: 
1. Compreensão do pensamento da(o) estudante e compartilhamento de contribuições críticas e 
reflexivas sobre os tópicos trabalhados. 
2. Relações pertinentes entre o projeto de pesquisa e os conteúdos da disciplina. 
3. Preocupação com o uso correto da língua portuguesa e regras da ABNT. 
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