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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA VISUAL – MESTRADO 

 
PLANO DE ENSINO 

ANO/SEMESTRE: 2011/2 

 
DISCIPLINA:  

 

Disciplina: ESTUDOS DIRIGIDOS EM ARTE, CULTURA E VISUALIDADES 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Rita Andrade                                                         
Número de Créditos: 04                         Carga Horária: 60 horas /aula  
Aulas Teóricas : 100%                            Aulas Práticas :  

  

EMENTA 
 

 Discussão sobre temas, questões e literatura que orientam estudos sobre arte, cultura e 
visualidades. Detalhamento de princípios metodológicos e 
modos específicos de abordar o desenvolvimento de pesquisas na área de arte e cultura visual. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Apresentar ao aluno o debate atual acerca do estudo da indumentária e dos têxteis 
(especialmente os de moda) e suas aproximações com as artes e a cultura visual. Promover 
o debate acerca da produção intelectual que resulta dessas aproximações, particularmente 
no campo do design, da museologia e da curadoria por meio de metodologias de pesquisa 
baseadas em estudos de artefatos e imagens.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AGOSTO 
 
AULA 1 – 11/08  
Apresentação do programa da disciplina, dos critérios de avaliação e da bibliografia 
selecionada. Reorganização do plano de ensino para atender às especificidades dos projetos 
de pesquisa dos alunos.  
Palestra no auditório a convite da Profa Rosana Hório com Prof. Ricardo Campos 
(Universidade Aberta de Lisboa): ‘Cultura Visual Urbana, grafite e street art: uma abordagem 
antropológica’. 
 
AULA 2 – 18/08  
INDUMENTÁRIA, TECIDOS E MODA 
 
Partes 1 e 2. Indumentária, tecidos e moda: definições e algumas abordagens de estudo e 
pesquisa. 
 
Bibliografia selecionada: 
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ANDRADE, Rita. Roupa fala? In: 
http://www2.uol.com.br/modabrasil/espaco_critico/fala/index.htm (2001/2002). 
PROWN, Jules. Mind in matter: an introduction to material culture theory and method. In:  
PEARCE, Susan M. (Ed.). Interpreting objects and collections. Londres: Routledge, 1994. p. 
133-138. 
   
AULA 3 - 25/08 
INDUMENTÁRIA, TECIDOS E MODA 
Parte 1. Indumentária, tecidos e moda na história e na historiografia: uma introdução. 
Parte 2. Discussão sobre textos selecionados.  
 
Bibliografia selecionada:  
TAYLOR, Lou. Dress history debates from 1900 in: The study of dress history. Manchester 

University Press, 2002, pp.44-51. 

PAULA, Teresa Cristina Toledo de. A excepcional terra do pau-brasil: um país sem-tecidos 
in:Tecidos e sua conservação no Brasil: museus e coleções (publicação bilíngüe). São Paulo: 
Museu Paulista da USP, 2006, pp.77-84. 
ANDRADE, Rita. Notas sobre roupa na literatura especializada in: Visualidades, vol7, n.2, 
jul/dez 2009, pp.153-186.  
 
SETEMBRO  
AULA 4 - 01/09 
Afastamento para participação como palestrante convidada do I Seminário de Moda, Arte e 
Cultura na UFJF. 
 
INDUMENTÁRIA, TECIDOS E MODA 
Partes 1 e 2: abordagens baseadas em estudos culturais, artes visuais e cultura visual. 
Atividade programada: leitura da bibliografia sugerida e elaboração de resenha dos dois 
textos selecionados para doutorandos e de um texto para mestrandos. 
 
Bibliografia e selecionada: 
TAYLOR, Lou. Approaches based on social and economic history, material culture and cultural 

studies in: The study of dress history. Manchester University Press, 2002, pp.64-89. 

LAMPERT, Jociele. A imagem da moda muito além da sociedade do espetáculo: proposições 
para formação de professores em artes visuais In: OLIVEIRA, Marilda Oliveira de (org.). Arte, 
Educação e Cultura. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2007, pp.271-288.  
 
AULA 5 - 08/09 
Entrega de resenhas 
INDUMENTÁRIA, TECIDOS E MODA: abordagens baseadas em estudos culturais, artes 
visuais e cultura visual. 
Parte 1. Discussão sobre textos selecionados para a aula anterior. 
Parte 2. Apresentação de resenhas da atividade programada referente à aula anterior.  
 
AULA 6 - 15/09 –  
INDUMENTÁRIA, TECIDOS E MODA: abordagens baseadas em análises visuais 
Partes 1 e 2: discussão sobre textos selecionados (dividir o texto em duas partes) 
 
Bibliografia selecionada: 
TAYLOR, Lou. Approaches using visual analysis: paintings, drawings and cartoons In: The study 

of dress history. Manchester University Press, 2002, pp.115-149. 

 

http://www2.uol.com.br/modabrasil/espaco_critico/fala/index.htm
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AULA 7 - 22/09 
INDUMENTÁRIA, TECIDOS E MODA: abordagens baseadas em análises visuais 
Partes 1 e 2: discussão sobre textos selecionados (dividir o texto em duas partes) 
 
Bibliografia selecionada: 
TAYLOR, Lou. Approaches using visual analysis of photography and film In: The study of dress 

history. Manchester University Press, 2002, pp.150-193. 

 
AULA 8 - 29/09 
CULTURA VISUAL E OS ESTUDOS SOBRE A MODA: aproximações e contribuições teórico-
metodológicas.   
Partes 1 e 2: Apresentação dos projetos de pesquisa (interesses de pesquisa para alunos 
especiais) com ênfase nas contribuições da cultura visual para o estudo do objeto de 
pesquisa escolhido.  
Discussão e considerações. 
 
Bibliografia selecionada: 
MENESES, Ulpiano Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço 
provisório, propostas cautelares. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v.23, no 45, 
p.11-36, 2003. 
 
 
OUTUBRO 
 
AULA 9 - 06/10 
ROUPA, MEMÓRIA E HISTÓRIA 
 
Parte 1. Apresentação do projeto de pesquisa sobre a construção de uma blusa do início do 
século XX por Maristela Novaes 
Parte 2. Debate e considerações. 
 
AULA 10 - 13/10 
Apresentação do trabalho de pesquisa de mestrado de Aline Monteiro sobre as 
contribuições da cultura visual e da material em seu método de investigação.  
 
Discussão e considerações sobre o projeto apresentado.  
 
AULA 11 - 20/10 – 
TRAJES HISTÓRICOS, MEMÓRIA E PASSADO: abordagens baseadas em estudos de artefatos 
Parte 1. Aula expositiva 
Parte 2. Discussão sobre textos selecionados e apresentação de seminários.  
 
SEIXAS, Jacy Alves de. Percursos de memórias em terras de história: problemáticas atuais. 
In: BRESCIANI, Stella e NAXARA, Márcia (orgs.). Memória e (re)sentimento: indagações 
sobre uma questão sensível. Unicamp/FAPESP/CNPq, 2001, pp.37-58.  
TAYLOR, Lou. Artifact-based approaches: collection, identification, conservation In: The study 

of dress history. Manchester University Press, 2002, pp.03-23. 
 
AULA 12 - 27/10 - IV Encontro Centro-Oeste de Design de Moda (25 a 28 de outubro - 
FAV/UFG) 
Os alunos são convidados a assistir a mesa de discussão do Eixo: Indumentária, moda 
e a patrimonialização de bens culturais.  
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NOVEMBRO 
 
AULA 13 - 03/11 
MODA NO MUSEU: a reserva técnica, as exposições e alguns projetos curatoriais. 
 
Bibliografia selecionada: 
TAYLOR, Lou. Artifact-based approaches: display and interpretation In: The study of dress 

history. Manchester University Press, 2002, pp.50-63. 
 
AULA 14 - 10/11 
MODA NO MUSEU: a reserva técnica, as exposições e alguns projetos curatoriais. 
 
Bibliografia selecionada: 
RESENDE, Ricardo. Museu, arte e moda In: PRECIOSA, Rosane e MESQUITA, Cristiane (orgs.). 
Moda em Ziguezague: interfaces e expansões. Barueri: Estação das Letras e Cores, 2011, 
pp.103-116. 
 
AULA 15 - 17/11 
FECHAMENTO 
Avaliação da dinâmica das aulas, atividades e participação dos alunos.      
 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

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

Aulas expositivas; leitura e discussão orientada de textos, análise de filme e objetos; 
apresentação de seminários temáticos. 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

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

1. Seminários (formato de apresentação; escolha de recursos audio-visuais e da abordagem 
ao tema; problematização e condução da discussão): 
Mestrandos/ Doutorandos: 3.0 
2. Exercício de análise sobre as contribuições teórico-metodológicas da cultura visual para 
estudos sobre moda, têxteis e indumentária: 
Mestrandos: 4.0 
Doutorandos: 3.0 
3. Resenhas de textos selecionados de acordo com o projeto/interesse de pesquisa:  
Mestrandos: 2.0 
Doutorandos: 3.0 
4. Frequência e participação (envolvimento nas atividades propostas e entrega de trabalhos 
no prazo solicitado):  
Mestrandos/ Doutorandos: 1,0 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 
Bibliografia básica 
ANDRADE, Rita. Roupa fala? In: 
http://www2.uol.com.br/modabrasil/espaco_critico/fala/index.htm (2001/2002). 
___________________. Notas sobre roupa na literatura especializada in: Visualidades, vol7, n.2, 
jul/dez 2009, pp.153-186.  
LAMPERT, Jociele. A imagem da moda muito além da sociedade do espetáculo: proposições 
para formação de professores em artes visuais In: OLIVEIRA, Marilda Oliveira de (org.). Arte, 
Educação e Cultura. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2007, pp.271-288.  
MENESES, Ulpiano Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço 
provisório, propostas cautelares. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v.23, no 45, 
p.11-36, 2003. 
PAULA, Teresa Cristina Toledo de (ed.). Tecidos e sua conservação no Brasil: museus e 
coleções (publicação bilíngüe). São Paulo: Museu Paulista da USP, 2006, pp.77-84. 
PEARCE, Susan M. (Ed.). Interpreting objects and collections. Londres: Routledge, 1994. 
RESENDE, Ricardo. Museu, arte e moda In: PRECIOSA, Rosane e MESQUITA, Cristiane (orgs.). 
Moda em Ziguezague: interfaces e expansões. Barueri: Estação das Letras e Cores, 2011, 
pp.103-116. 
SEIXAS, Jacy Alves de. Percursos de memórias em terras de história: problemáticas atuais. In: 
BRESCIANI, Stella e NAXARA, Márcia (orgs.). Memória e (re)sentimento: indagações sobre 
uma questão sensível. Unicamp/FAPESP/CNPq, 2001, pp.37-58.  
TAYLOR, Lou. The study of dress history. Manchester University Press, 2002. 

 
Bibliografia complementar 
APPADURAI, Arjun (Ed.). A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspective 
cultural. Trad. Agatha Barcelar. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense (1ª 
reimpressão), 2010. 
ATTFIELD, Judy. Wild things: the material culture of everyday life. Oxford, UK: Berg, 2000. 
BARNARD, M. Approaches  to  understanding  visual  culture. New  York: Palgrave, 2001.  
CRIMP, Douglas. Estudos culturais, cultura visual. Revista USP. Dossiê Arte e Contemporaneidade. 
São Paulo: USP, Dezembro/Janeiro/Fevereiro, 1998-1999. 
DIKOVITSKAYA, Margaret. Visual culture: the study of the visual after the cultural turn. 
Cambridge, MA: MIT Press, 2005. 
KNAUSS, P. O desafio de fazer história com imagens: Arte e cultura visual. ArtCultura, Uberlândia, 
v. 8, n. 12, p. 97-115, jan-jun, 2006. 
MITCHELL, W.J.T. Mostrar o ver: uma crítica à cultura visual. Interin. Revista on-line. Curitiba: 
Universidade Tuiuti do Paraná, n. 1, 2006. Trad.: Rubens Portella. 
ROCHE, Daniel. Cultura das aparências: uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII) 
São Paulo: SENAC, 2007.  
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