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PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL – MESTRADO/DOUTORADO 

 
2023/1 

 

PLANO DE ENSINO 
 

 
DISCIPLINA: Escrever o ver, mirar a escrita, rasurar imagens: investigação teórico-prática 
sobre o espaço intervalar entre imagens e palavras 

 

Código: ACV (preenchido pela secretaria) 

Dia da semana: Terça-feira 

Horário: 14 – 17h40 

Docente(s) Responsável (eis): Ana Lúcia Beck                                                       

 

Número de Créditos: 04                         Carga Horária: 64 horas /aula  
Aulas Teóricas:  56 horas/aula                Aulas Práticas: 8 horas/aula 

 
 

EMENTA 

Esta disciplina propõe-se enquanto espaço de investigação, reflexão e produção em artes 
visuais delimitando tais processos pelas zonas de convergência, diálogo e contaminação 
entre as esferas do visual e do verbal. Objetiva-se investigar e problematizar as 
possibilidades expressivas do espaço intervalar entre as linguagens visual e verbal, tanto no 
que tange ao processo de criação de obras de artes visuais que incorporam o elemento 
verbal, como na leitura e recepção das mesmas e na subsequente elaboração de textos 
ensaísticos sobre produções de artes visuais contemporâneas. A disciplina caracteriza-se 
por se alojar em um espaço investigativo híbrido localizado entre o gabinete de leitura, o 
atelier de artista e a crítica ensaística.  

 

TEMÁTICA 

Arte Contemporânea, relações entre arte e literatura, presença do elemento verbal nas artes 
visuais, relações leitura visual X leitura verbal, definições das linguagens verbal e visual e 
suas implicações para as artes visuais, produção em artes visuais na convergência palavra-
imagem, considerando os seguintes tópicos:  

1) Leitura – leitura visual X leitura verbal: relações, problemas contaminações. 

2) As linguagens verbal e visual: histórico, definições e problematização sobre as 

fronteiras entre as linguagens. 

3) Através da história da arte: relações entre o verbal e o visual. 

4) Artistas contemporâneos estrangeiros na intersecção entre o verbal e o visual. 

5) Artistas brasileiros na intersecção entre o verbal e o visual. 

6) Imagem e texto: imbricações, sobreposições e contaminações no processo criativo 

em artes visuais. 

7) Da imagem ao texto: o trânsito imagem palavra na produção crítico ensaística. 

8) Experimentações plásticas na convergência entre o verbal e o visual.  
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9) Interrelacionar imagens e escrita em artes visuais. 

 

 OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

O objetivo geral da disciplina é o de possibilitar que os discentes tomem conhecimento 
fundamentado sobas produções de arte contemporânea, principalmente, que se 
caracterizam por se alojarem no espaço intervalar entre as linguagens verbal e visual, 
instrumentalizando-os também a refletirem sobre as mesmas a partir de um corpo teórico 
das artes visuais voltado à discussão deste espaço intervalar e seu impacto sobre as 
pesquisas em artes visuais voltadas para o processo de criação em artes visuais; a leitura 
e recepção de obras articuladoras das dimensões verbal e visual e; a elaboração do texto 
crítico ensaístico sobre tais produções enquanto desdobramento operativo entre imagens e 
palavras.  

 

             CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Cronograma de Trabalho: 

Aula 1 – Conversa inicial sobre o desenvolvimento da disciplina. Apresentação do Plano de Ensino 
e das leituras que serão realizadas bem como da dinâmica de trabalho na disciplina. Mapeamento 
entre os discentes sobre o interesse pela temática da disciplina. 

Aula 2 – Introdução à questão: Leitura – leitura visual X leitura verbal: relações, problemas 
contaminações. 

Aula 3 – Através da história da arte: relações entre o verbal e o visual. 

Aula 4 – As linguagens verbal e visual: histórico, definições e problematização sobre as fronteiras 
entre as linguagens. Parte 1 

Aula 5 – As linguagens verbal e visual: histórico, definições e problematização sobre as fronteiras 
entre as linguagens. Parte 2 

Aula 6 – Imagem e palavra: imbricações, sobreposições e contaminações no processo criativo em 
artes visuais: José Leonilson. 

Aula 7 – Imagem e palavra: imbricações, sobreposições e contaminações no processo criativo em 
artes visuais: Rafael Carvalho. 

Aula 8 – Interrelacionar imagens e escrita em artes visuais. Luana Wedekin 

Aula 9 – Aula em atelier: experimentações em desenho/colagem/técnica mista: operatividade na 
relação palavra-imagem. 

Aula 10 – Imagem e palavra: imbricações, sobreposições e contaminações no processo criativo em 
artes visuais. 

Aula 11 – Da imagem ao texto: o trânsito imagem palavra na produção ensaística. 

Aula 12 – Aula em atelier: experimentações em desenho/colagem/técnica mista: operatividade na 
relação palavra-imagem. 

Aula 13 – Apresentações pelos discentes de sua pesquisa sobre a relação entre palavra e imagem. 
Grupo 1 

Aula 14 – Apresentações pelos discentes de sua pesquisa sobre a relação entre palavra e imagem. 
Grupo 2 

Aula 15 – Encaminhamentos finais e orientações para realização/escrita do artigo final.  

Entrega do artigo final: 4/agosto 2023 

Avaliação da disciplina: será realizada on-line 

 
 

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

Aulas expositivo-dialogadas, leitura, fichamento e discussão de textos (seminários), 
pesquisa e apresentação crítica de referencial bibliográfico e artístico, 
produção/experimentação plástica em técnicas variadas, elaboração de textos críticos 
ensaísticos.  

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

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

Serão considerados dois instrumentos de avaliação: 

1) Apresentação para a turma por cada discente da obra de um artista e/ou de obras 

de sua autoria que dialoga, em sua concepção, execução e características formais 

com as questões debatidas ao longo da disciplina. Esta apresentação deverá ser 

realizada priveligiando o acesso à imagem das obras consideradas em articulação 

com os autores incluídos nos debates. O discente deverá, fazendo uso da leitura 

visual e do referencial bibliográfico da disciplina, discorrer sobre as características 

da relação imagem-palavra na produção escolhida sob, pelo menos, um dos 

seguintes horizontes: 

a) Processo de criação/instauração da obra e a articulação entre as dimensões 

verbal e visual; 

b) Características visuais/formais da obra finalizada e sua recepção e leitura; 

c) A escrita sobre tais produções sob a égide do imbricamento entre as linguagens 

verbal e visual.  

2) Elaboração individual ou em grupo (proposta a ser discutida na turma) de um artigo 

cuja base será a reflexão apresentada no item 1.  

Para a elaboração de ambos os trabalhos, poderão ser considerados artistas brasileiros ou 
estrangeiros de qualquer período histórico desde que devidamente contextualizados com 
relação à história da arte.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (entre 8 a 12 indicações bibliográficas) 

 

BECK, Ana Lúcia. José Leonilson e a poesia na fissura. Palíndromo, v. 11, n. 24, p. 12-27, 
maio 2019. Disponível em: 
https://www.academia.edu/39406386/JOS%C3%89_LEONILSON_E_A_POESIA_N
A_FISSURA_JOS%C3%89_LEONILSON_AND_POETRY_IN_THE_FISSURE_  

_____________. Voilà mon coeur: It’s Been To Hell and Back! José Leonilson’s and Louise 
Bourgeois’s Poetic Images on Longing and Belonging. In: (RE)WRITING WITHOUT 
BORDERS Contemporary Intermedial Perspectives on Literature and the Visual 
Arts. Editado por Brigitte Le Juez, Nina Shiel,and Mark Wallace. Champaign: 
Common Ground Research Networks, 2018. p. 155-176.  

_____________. What is the Shape of this Problem? In: 
Echoes: further reflections on language and literature. organizadores, Magali 
Sperling Beck, Maria Ester Moritz, Maria Lúcia Milléo Martins, Viviane Heberle. 
Florianópolis: EdUFSC, 2016. Disponível em: 
https://www.academia.edu/31444240/_What_is_the_shape_of_this_problem_  
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visuais. Dissertação de Mestrado defendida em janeiro de 2004. Programa de Pós-
graduação em Artes Visuais – UFRGS. Porto Alegre.  
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Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/18083  
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Companhia das Letras, 2001. 
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