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MESTRADO/DOUTORADO 
 

PLANO DE ENSINO 
ANO: 2019 – 2 

 
DISCIPLINA:  

 

 

Estudos Orientados em Arte e Cultura Visual: Pensamentos e Ações das Imagens 

 

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: Alice Fátima Martins e Émile Cardoso Andrade 

                                                         

 

Número de Créditos: 04                         Carga Horária:64 horas /aula  
Aulas Teóricas:                                       Aulas Práticas: 0 

Horário: terças feiras, 8 às 11h40 

 

EMENTA 

A disciplina, oferecida em parceria entre três Programas de Pós-Graduação, aborda as 
interfaces possíveis entre as áreas das artes, cultura visual, comunicação e performances 
culturais. Propõe reflexão sobre as imagens, fixas e em movimento, em suas diversas naturezas 
e materialidades, suas ações e pensamentos. Estuda conceitos articulados por linhas teóricas 
contemporâneas que permeiam o estudo da imagem no âmbito das artes, da cultura visual, e 
dos processos de mediação. Trata do cotidiano das imagens e suas relações com os meios de 
comunicação. Discute as imagens como fenômenos que integram sistemas de pensamento. 
Aborda, também, processos de pesquisa com imagens, a partir de abordagens metodológicas e 
conceituais plurais.  

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

OBJETIVO GERAL 
● Discutir sobre imagens, as relações travadas com outras imagens e o processo de 
reflexão que as envolve, ligando-se a questões conceituais e metodológicas, na construção de 
olhares plurais sobre as relações entre imagem, comunicação, performance, arte e cultura. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Trabalhar conceitos que busquem a imagem como forma de conhecimento autônomo; 
● Pensar as imagens nas perspectivas de sua produção, veiculação, apropriação; 
● Traçar percursos metodológicos plurais nos processos de pesquisa com imagens. 
● Refletir sobre o papel das imagens no desenvolvimento da pesquisa de cada 
docente/discente. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/CRONOGRAMA DAS AULAS 

1. Discussão coletiva de textos que abordam questões conceituais e metodológicas sobre o 
pensamento das imagens, refletindo na constituição da sua própria pesquisa a partir de 
questões levantadas e expostas nos referidos textos. 

2. Apresentação de seminários possibilitando o diálogo com a sua pesquisa e com a dos 
colegas, além de troca de experiências com professores envolvidos na disciplina. 

3. Realização do Colóquio “Pesquisa com imagens” (parceria entre PPGs). 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos 
recursos didáticos a serem empregados em aula) 

A disciplina será ministrada por meio de rodas de conversa, aulas expositivas dialogadas, 
discussão de textos, reflexão sobre a imagem vinculada ao seu objeto de pesquisa, 
apresentação de imagens (fotografias, filmes, etc.), orientações em grupo para apresentações 
em seminários, apresentação oral no Colóquio “Pesquisa com imagens”, produção de texto final.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para 
obtenção do resultado final) 

O processo avaliativo constituir-se-á em 
1. Apresentação de um texto que se relacione com o seu objeto de pesquisa e o uso da 

imagem na mesma 
2. Apresentação da proposta de trabalho final no Colóquio “Pesquisa com imagens” em 

parceria entre o PPGCOM, PPGACV e PPGIPerformances Culturais e na produção de 
um texto em formato de artigo científico.  

 
Também serão avaliados: 

1. a frequência e assiduidade, bem como o envolvimento nas atividades propostas 
2. o cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega das atividades 
3. a participação do Colóquio 

 
O artigo final da disciplina deverá ser entregue impreterivelmente até o dia 10 de dezembro de 
2019. 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas 
segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 
MARTINS, Alice Fátima. Outros fazedores de cinema. Porto Alegre: Zouk, 2019. 
MIGNOLO, Walter. Reconstitución epistémica/estética: la aesthesis decolonial uma década 
después. In: Revista Calle 14, n. 25. Junho, 2019. 
MIZOERFF, Nicholas. O direito de olhar. In: Revista Educação, Temática Digital. Vol. 18, n.4. 
Campinas: São Paulo, 2016. 
RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 
___. O espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012. 
ROSE, Gillian. Visual Methodologies. Londres: Sage Publications, 2001. 
SAMAIN, Etienne (org.). Como pensam as imagens. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MARTINS, Alice Fátima. Sobre aprender com o cinema. Revista Digital do LAV. v.10, n. 2, 
mai./ago. 2017. 
SATLER, Lara Lima. Para pesquisar cinema e audiovisual. Manuscrito. 2019. 
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DATA TEMA TEXTOS E/OU ATIVIDADES  

20/08 Apresentação do Plano de 

Desenvolvimento de Ensino  

Apresentação das docentes e as 

pesquisas que desenvolvem 

Apresentação dos Projetos de 

Pesquisa dos discentes 

Questão norteadora da aula: Do que se trata a 

minha pesquisa? Como penso em utilizar as 

imagens na minha pesquisa?  

27/08 Discussão Conceitual Pensamento 

das Imagens 

“Researching Visual Materials: towards a critical 

visual Methodology” de Gillian Rose 

03/09  Discussão Conceitual 
Pensamento das Imagens 

“As imagens não são bolas de sinuca. Como 

pensam as imagens” de Etienne Samain 

10/09 Discussão Conceitual Pensamento 

das Imagens 

“O direito a olhar” de Nichollas Mizoerff 

17/09 Discussão Conceitual Pensamento 

das Imagens 

 “A montagem Mnemosyne: quadros, foguetes, 

detalhes, intervalos” de Didi-Huberman 

24/09 Discussão Conceitual Pensamento 

das Imagens 

Recepção e Performance  

01/10 Discussão Conceitual Pensamento 

das Imagens 

“O destino das imagens e o Espectador 

Emancipado de Jacques Rancière” 

08/10 Discussão Conceitual Pensamento 

das Imagens 

Recepção e Performance  

15/10 Feriado Dia dos Professores 

22/10 Discussão Conceitual Pensamento 

das Imagens 

Reconstitución Epistémica/estética: la aesthesis 

decolonial uma década después, de Walter D. 

Mignolo 

29/10 Discussão Conceitual Pensamento 

das Imagens 

Recepção e Performance  
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05/11 Orientação para escrita do artigo 

da disciplina e apresentação no 

evento 

Orientações  

12/11 Orientação para escrita do artigo 

da disciplina e apresentação no 

evento 

Orientações 

19/11 Orientação para escrita do artigo 

da disciplina e apresentação no 

evento 

Orientações 

26/11 Realização do Colóquio “Pesquisa 

com Imagens” 

Cada aluno deve apresentar a sua proposta de 

produção final para a disciplina. Deve ser feita 

uma apresentação em power point, contendo: a 

modalidade do texto, a pergunta a ser discutida 

ao longo do texto, conceitos e metodologias 

adotados. Sugere-se que seja feita uma ligação 

com o seu objeto de pesquisa. 

Local e ordem das apresentações a definir. 

Apresentações de trabalhos  

03/12 Realização do Colóquio “Pesquisa 

com Imagens”  

Apresentações de trabalhos 

10/12 Finalização da disciplina  Entrega do artigo final e finalização da disciplina 

 

 


