


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.

Aula Inaugural do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual

Dra. Nilda Alves – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

05/03

Imagens em Pesquisa e em Processos Pedagógicos

M
A

R
Ç

O



DOS “ISMOS” TEÓRICOS AO 

HIBRIDISMO CULTURAL



   Apresentação de mestrandos e doutorandos
   Comentários, observações

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

   Professor: posição de onde falo!

   Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
             EAGLETON, Terry.  In: ______. Depois 
             da Teoria: Um Olhar sobre os Estudos Culturais e o pós-modernismo. 
             Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 43-65.
   Comentários e discussões sobre o texto.

   Orientação para elaboração da narrativa visual (1)

   Filme: 
   Comentários e discussões sobre o filme

   Aula expositiva: Ideais da Revolução Esquerdista do século XX.
   Caracterização e discussão sobre movimentos, conceitos, etc.

12/03 

19/03

A ascensão e queda da teoria.

26/03

As Invasões Bárbaras

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE I

PARTE II

PARTE I

PARTE II





“INTERNACIONALIZAÇÃO”
DA ARTE E DA IMAGEM



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

 In: MARTINS, Raimundo 
             e TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da Cultura Visual – 
             conceitos e contextos. Santa Maria: Editora da Universidade 
             Federal de Santa Maria, 2011, p. 51-68.
   Comentários e discussões sobre o texto.

   Documentário: 
   Comentários e discussões sobre o documentário

23/04

Circunstâncias 
             e Ingerências da Cultura Visual.

Criança – a alma do negócio

PARTE I

PARTE II

30/04

Imágenes, máquinas de la visión: 
             la emergencia de la cultura visual.

11 de setembro (Irã)

   Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
             BREA, José Luis. 

 In: ________. 
             Las Tres Eras de la Imagen – Imagen-materia, film, 
             e-image. Madrid: Akal, 2010, p. 114-122.
   Comentários e discussões sobre o texto.

   Filme: 
   Análise e discussões sobre o filme

PARTE I

PARTE II



07/05

El poder de 
             las imágenes - Diez preguntas sobre 
             su distribución internacional. 

11 de setembro (Inglaterra)

14/05

La creatividad de la 
             multitud conectada y el sentido del arte 
             en el contexto de la Web 2.0.

para sustentar o vício

  Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
             CANCLINI, Néstor Garcia. 

Estudios 
             Visuales 4 – Centro de Documentación 
             y Estudios Avanzados de Arte 
             Contemporâneo. Murcia, Enero 2007, 
             p. 37-55. 

   

PARTE I

PARTE II
   Filme: 

Análise e discussões sobre o filme

PARTE I
   Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
             PRADA, Juan Martín. 

 Estudios 
             Visuales 5 - Centro de Documentación y 
             Estudios Avanzados de Arte 
             Contemporâneo. Murcia, Enero 2008, 
             p. 66-79.
PARTE II
   Charge: 
   Análise e discussões sobre a charge

 



REGIMES ESCÓPICOS E ESTÉTICAS PÓS-MODERNAS



   Filme: 
   Comentários e discussões sobre o filme

   Texto (seminário: apresentação de alunos/as) 
             AMÌCOLA, José. 
             In: Camp y posvanguardia – Manifestaciones 
             culturales de un siglo fenecido. Barcelona: Paidós, 
             2000, p. 49-60.
   Comentários e discussões sobre o texto

   Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
             MIRANDA, Fernando. 

 In: MARTINS, 
             Raimundo e TOURINHO, Irene (Orgs.) Culturas 
             das Imagens – desafios para a arte e para a 
             educação. Santa Maria: Editora da Universidade 
             Federal de Santa Maria, 2012, (no prelo).

21/05

Um amor quase perfeito 

La política y la poética camp. 

28/05

Pós-Produção Educativa: 
             a possibilidade das imagens.

PARTE I

PARTE II

PARTE I



   Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
             

   Comentários e discussões sobre o texto

   Aula expositiva: Por uma Estética Policêntrica

   Texto (seminário: apresentação de alunos/as)
             BREA, José Luis. . In: ________. 
             Las Tres Eras de la Imagen – Imagen-materia, 
             film, e-image. Madrid: Akal, 2010, p. 89-107.
   Comentários e discussões sobre o texto.

   Podcast – 
   Comentários e discussões sobre o podcast

11/06 

18/06 

Recepción 2.0

Crise Financeira

PARTE I

PARTE II

PARTE I

PARTE II

MARTINS, Raimundo e SÉRVIO, Pablo. 
             

 In: MARTINS, Raimundo e TOURINHO, 
             Irene (Orgs.) Culturas das Imagens – desafios 
             para a arte e para a educação. Santa Maria: 
             Editora da Universidade Federal de Santa Maria, 
             2012, (no prelo).

Distendendo Relações entre Imagens, Mídia, 
             Espetáculo e Educação para Pensar a Cultura 
             Visual.

04 a 06/06
V Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual



25/06

O Futuro da Imagem – a estrada não trilhada 
          por Rancière.

02/07

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

 In: MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (Orgs.) 
          Culturas das Imagens: desafios para a arte e para a educação. Santa Maria: 
          Editora da Universidade Federal de Santa Maria, 2012, (no prelo).
   Comentários e discussões sobre o texto

   Apresentação das narrativas e diários visuais

   Apresentação das narrativas e diários visuais (continuação)
   Entrega da Re-elaboração do Programa da Disciplina
   (Programa + até 4 páginas digitadas).
   Avaliação da disciplina e do semestre.

PARTE I

PARTE II





SEMINÁRIO

DIÁRIO/NARRATIVA VISUAL

   Doutorandos (um individual e um com mestrandos – 3.0 pontos)
   Mestrandos (em dupla – 3.5 pontos)

   organização e estrutura da apresentação
   enfoque das idéias centrais
   posicionamento crítico frente às ideias (como as vê, outras 
   contribuições, etc.)
   utilização de recursos visuais

   Doutorandos (individual) – power point, vídeo, clip, etc. 
   3 a 5 minutos – (2.0 pontos)
   Mestrandos (em dupla) – power point, vídeo, clip, etc. 
   duração 3 a 5 minutos (3.5 pontos)

Obs. 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 voz aos mais vulneráveis.

   encadeamento/fluxo das imagens
   pertinência/qualidade das imagens
   coerência da narrativa

Critérios para a avaliação do seminário: 

Critérios para a avaliação do diário/narrativa visual:



REELABORAÇÃO DO PROGRAMA DA DISCIPLINA

ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO

   Doutorandos (individual) – programa para um curso de mestrado (2.5 pontos)
   Mestrandos (em dupla) – programa para um curso de graduação (3.0 pontos)
  

 (somente para doutorandos – 2.5 pontos)
   mínimo de 10 e máximo de 15 laudas (incluindo bibliografia, tabelas, imagens, etc.)
   o artigo deve ser elaborado com base na seguinte triangulação: um tema do programa 
   da disciplina, o projeto de doutorado e imagens do diário visual.

 - fundamentação e justificativa (até 5 páginas digitadas)




