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Cultura, Imagem e Ideologia

Ementa:
A disciplina tem como foco o estudo das 
conceituações de imagem e cultura nos campos 
histórico e sóciocultural e o modo como estas 
produzem diferentes concepções e abordagens 
da imagem visual. Examina a teoria da 
cultura visual e a centralidade da visualidade 
na produção de significados. Discute a construção 
social da experiência visual e seu impacto 
econômico, político, cultural, tecnológico e 
emocional.  Analisa as relações entre imagem, 
categorias sociais (corporeidade, gênero, 
sexualidade, etnicidade) poder e educação na 
constituição de significados culturais.

PROGRAMA



Aula Inaugural do Programa de 
Pós-Graduação em Cultura Visual
Dr. Paulo Knauss - Universidade Federal Fluminense

 
PARTE I
 Apresentação dos participantes
 Comentários

PARTE II
Apresentação do programa e bibliografia
Orientação sobre a disciplina e as formas de
avaliação
Definição do cronograma de atividades e
apresentação dos seminários

PARTE III
Professor: posição de onde fala!
Texto: 
           Braidotti, Rosi. Prólogo a la edición
           española -  En:
           Sujetos nómades. Barcelona: Paidós,
           2000, p.13-23.
Elaboração de uma pequena narrativa a
partir de uma fotografia.

Que há em uma fotografia?

Il ricordo di un sogno.

Semestre I

2009
MARÇO

16/03

23/03



PARTE I
Entrega da narrativa (em CD) com cópia
da fotografia utilizada
Comentários sobre a experiência de
construção da narrativa.
Sobre imagem, realidade e narrativas

PARTE II
Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
          EAGLETON, Terry. 
          In: A Idéia de Cultura. São Paulo: 
          UNESP, pp. 9 - 50.
Comentários e discussões sobre o texto.
Filme: 
Comentários e discussões sobre o filme

Versões de Cultura. 

11 de setembro (Irã)

30/03



ABRIL



PARTE I
Observações e comentários sobre 
as narrativas entregues na aula 
do dia 30/03.

PARTE II
Texto (seminário: apresentação de 
alunos/as)
          JAMESON, Fredric. 

 In: A Virada
          Cultural - Reflexões sobre o 
          pós-moderno. Rio de Janeiro: 
          Civilização Brasileira, 
          2006, pp. 47-62.
Comentários e discussões sobre 
o texto.

Teorias do 
          Pós-moderno.

As Invasões Bárbaras
Filme: 

Comentários e discussões
sobre o filme
Orientação para elaboração 
da narrativa visual (1)

06/04

13/04



PARTE I
Ideais da Revolução Esquerdista do
século 20.
Caracterização e discussão sobre
movimentos, conceitos, etc.

PARTE II
Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
          MARTINS, R. 

 Visualidades: 
          Revista do Programa de Mestrado em 
          Cultura Visual, Vol. 4, n. 1 e 2: 
Jan-Dez/2006, pp. 65  79.
Comentários e discussões sobre o texto.
Orientação para elaboração da narrativa visual (2)

“Porque e como falamos 
          da cultura visual?”

20/04

Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
          MITCHELL, W. J. T. 

 
          En: Estudios Visuales 1. Murcia: 
          Centro de Documentación y 
          Estudios Avanzados de Arte
          Contemporáneo, Noviembre, 
          2003, pp.17-40.
Orientação para elaboração da narrativa
visual (3)

Mostrando
          el Ver: Una critica de la cultura visual.

27/04



MAIO

Texto (seminário: apresentação de 
alunos/as)
          MARTINS, Raimundo. 

          In: Arte, Educação e Cultura.
          Santa Maria: Editora da UFSM,
          2007, pp. 19-40.
Comentários e discussões sobre o texto.
Filme: 
Análise e discussões sobre o filme

A Cultura
          Visual e a Construção Social da Arte,
          da Imagem e das práticas do Ver.

11 de setembro (Inglaterra)

04/05



Estéticas da Pós-Modernidade

 Filme: 
 Análise do filme a partir de um roteiro

Um amor quase perfeito18/05

PARTE I
Texto
        JAY, Martin. 

En: Campos de
       fuerza  entre la historia intelectual y
       la crítica cultural. Barcelona: Paidós,
       2003, pp. 221-251.
Comentários e discussões sobre o texto.

Regímenes escópicos
       de la modernidad. 

11/05

PARTE II
Narrativa visual de imagens documentais
de regimes escópicos da modernidade
Aula expositiva: Sentidos de uma crise -
modernidade, cotidiano e visualidade.
          

Perguntas, comentários e discussões.

Walter Benjamin - sobre 
          a filosofia da história

PARTE I
Entrega do portfólio eletrônico 
de aprendizagem (Fase 1)
Discussões sobre o filme “Um amor quase perfeito”

PARTE II
Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
          JAMESON, Fredric. 

 In: A Virada Cultural  
          reflexões sobre o pós-moderno. Rio de Janeiro: 
          Civilização Brasileira, 2006, pp. 171-216.
Comentários e discussões sobre o texto

Transformações da 
          Imagem na Pós-modernidade.

25/05



Texto (seminario: 
apresentação de alunos/as)
          AMÌCOLA, José. 

In: Camp y 
          posvanguardia - 
          Manifestaciones
          culturales de un siglo 
          fenecido. Barcelona: 
          Paidós, 2000, 
          pp. 49-60.
Comentários e discussões 
sobre o texto

Texto (seminário: 
apresentação de alunos/as)
SHOAT, E. e STAM, R.

In Criítica da Imagem 
eurocêntrica. São Paulo: 
Cosac Naify,
2006, pp. 407-441.
Comentários e Discussões
sobre o texto
Filme: 
Análise e discussões sobre
o filme

La 
          política y la poética 
          camp. 

A estética da resistência.

Ilha das Flores

01/06

08/06

JUNHO



II Colóquio Nacional Educação e Visualidade
II Seminário Nacional de Pesquisa em Cultura Visual15 a 19/06



Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
          LOPONTE, Luciana. 

 Educação 
          e Realidade  Dossiê Arte e Educação. 
          V. 30 n. 2, Jul/Dez 2005, pp. 243 -258.
Comentários e discussões sobre o texto
Filme: 
Análise e discussões sobre o filme

“Gênero, Educação 
          e Docência nas Artes Visuais”.

O sorriso de Mona Lisa

22/06

29/06 Aula expositiva: Por uma Estética Policêntrica
Perguntas, comentários e discussões

Entrega da Re-elaboração do Programa da 
Disciplina - (Programa + 3 páginas digitadas).



 Entrega do portfólio eletrônico de aprendizagem (Fase 2)
 Apresentação das narrativas visuais
 Avaliação da disciplina e do semestre.

JULHO

06/07



AVALIAÇÃO



Seminário

Portfólio Eletrônico de Aprendizagem

 
(em dupla - 2,5 pontos)

Critérios para a avaliação do seminário:
• organização e estrutura da apresentação
• enfoque das idéias centrais
• posicionamento crítico frente às idéias 
  (como as vê, outras contribuições)
• utilização de recursos visuais

(individual - 2,5 pontos)

É uma pasta eletrônica onde o aluno registra/compila,
cronologicamente, idéias, conceitos, dúvidas, exemplos,
experiências e reflexões consideradas relevantes após 
um processo de análise crítica e fundamentação. 
Portfólios permitem que as avaliações sejam feitas de 
forma processual, construindo e reconstruindo a 
aprendizagem num contexto de relações no decorrer 
de um curso ou disciplina. A aprendizagem é pessoal e diz 
respeito ao estudante porque é ele(a) quem define quais os 
trabalhos, situações/momentos significativos na sua trajetória.
O portfólio pode incluir anotações pessoais, experiências
de sala de aula, conexões com outros temas, reflexões,
imagens e representações visuais que ofereçam evidências
do conhecimento que está sendo construído, as estratégias
empregadas e a motivação para continuar aprendendo.
Os portfólios (individuais) devem ser entregues nas datas
previstas no programa.

Narrativa visual 

Re-elaboração do Programa da Disciplina

(em dupla - 2,5 pontos)
power point, vídeo, clip, etc. 
(duração de 3 a 5 minutos)

Os temas da narrativa devem estar em sintonia com a
perspectiva pós-estruturalista.
• subjetividade do conhecimento;
• complexidade do mundo da vida;
• importância do reconhecimento do outro;
• compromisso de escutar, dar as vozes dos mais
   vulneráveis.

Critérios para a avaliação da narrativa:
• encadeamento/fluxo das imagens

pertinência/qualidade das imagens
coerência da narrativa

(em dupla - 2,5 pontos)
• fundamentação e justificativa

• 
• 



Teoria da Imagem e da Cultura Visual
Professor: Dr. Raimundo Martins

FACULDADE DE ARTES VISUAIS/UFG
Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual

Semestre I  2009 Raimundo Martins


