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EMENTA 
 

 Estudoc     Estudo das conceituações de cultura nos campos histórico e sócio-cultural e o modo como estas produzem 

diferentes concepções e abordagens da imagem visual. Estudo da teoria da cultura visual e a centralidade da 

visão e da visualidade na produção de significados. Discussão e análise da visualidade como visão socializada 

e seu impacto econômico, político, cultural, tecnológico e emocional. Relações entre imagem, categorias 

sociais (corporeidade, gênero, sexualidade, etnicidade) poder e educação na constituição de significados 

culturais. 

 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

- discutir o conceito de cultura a partir de diferentes perspectivas teóricas; 

- analisar a construção social do campo visual e sua influência sobre as imagens; 

- estudar a cultura visual como uma construção visual do campo social examinando as relações econômicas, políticas, 

culturais e tecnológicas com a imagem na produção de significados.  

 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Módulo I: Cultura e Ideologia 

Módulo II: Cultura e Imagem 

Módulo III: Estéticas da pós-modernidade 
 



            

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

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

Participação em Seminários 

Construção de um Portfólio Eletrônico de Aprendizagem 

Elaboração de uma Narrativa visual 

Re-elaboração do Programa da Disciplina (com fundamentação e justificativa) 

 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

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

 

Seminário (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 

 

 

Portfólio Eletrônico de Aprendizagem (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 ao final de cada módulo. 

 

 

Narrativa visual (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 com atenção as vozes dos mais vulneráveis. 

 

Critérios para a avaliação da narrativa:  

- encadeamento/fluxo das imagens 

  - pertinência/qualidade das imagens 

  - coerência da narrativa  

 

Re-elaboração do Programa da Disciplina (em dupla - 2,5 pontos) 

- fundamentação e justificativa 
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FILMES 

Às cinco da tarde 

11 de setembro (Irã) 

11 de setembro (Inglaterra) 

Ilha das Flores 



Invasões Bárbaras 

Um amor quase perfeito 

 

 

 


