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EMENTA 

Estudo e análise de eventos e significados que interconectam práticas culturais e experiência 
estética. Relações entre tradição, atualização e inovação na produção de visualidades como práticas 
compartilhadas.  

 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

- Examinar e discutir relações entre práticas culturais e experiência estética. 
- Estabelecer relações entre tradição, atualização e inovação na produção de visualidades como práticas 
  compartilhadas. 
- Refletir sobre as circularidades (intergeracionais e sociais) que envolvem as práticas culturais em seu   
  na produção de significados para a manutenção do estar juntos fundante da sociabilidade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Discussão sobre práticas culturais e tradições – novas e antigas. 
2 – Reflexões sobre práticas culturais como agenciamento de estar juntos. Afetos e trocas simbólicas. 
      Dádiva e sociabilidades. 
3 – Culturas, transculturação, retradicionalização e visualidades. 
4 – Culturas, imagem e circularidades geracional e social. 
5 – Teatralidades e espetacularidades. Visualidades incorporadas em manifestações expressivas de 
       tradições novas e antigas.  
 
 
 

 

  

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

 
1 – Aulas expositivas como provocação de debates sobre arte, cultura visual e tradições. 
2 – Vídeos como provocação de debates sobre ética, estética e tradições. 
3 – Seminários individuais sobre visualidades, cultura visual e tradições. 
 
  

 



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

Para todos: 
1 – 20% da nota pela presença integral (Com cem por cento de presença, os quinze por cento da 
menção estão garantidos). A cada falta o/a estudante perde 10% da menção, sendo que 03 (três) 
faltas, conforme regimento do PPGACV, significam desistência da disciplina. 
2 – 40% da nota pela produção de artigo nos padrões estabelecidos pelo seminário de cultura 
visual promovido pelo PPGACV. 
3 – 40% da nota pelo seminário individual.  
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