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P R O G R A M A  

 
 

Ementa: 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. 

          
 
Módulo I: Cultura e Ideologia 

 
Agosto 

 
Aula 1: 7/08 

PARTE I 

● Apresentação dos participantes 

- descrição de uma experiência vivida no curso de graduação 

● Comentários 

 

PARTE II 

● Apresentação do programa e bibliografia 

● Orientação sobre a disciplina e as formas de avaliação 

● Definição do cronograma de atividades e apresentação dos seminários 
 

PARTE III 

● Posição do professor: de onde fala?    

   Texto: Que há em uma fotografia? 

           Braidotti, Rosi. Prólogo a la edición española – “Il ricordo di un sogno”. En: Sujetos 

nómades. Barcelona: Paidós, 2000, p.13-23.  

    Elaboração de uma pequena narrativa a partir de uma fotografia de família. 
 

Aula 2: 14/08 

PARTE I 

● Entrega da narrativa com uma copia da fotografia 

● Comentários individuais sobre a experiência de construção da narrativa (como escolheram a 

imagem e por que) e sobre as interpretações. 

● Sobre imagem, realidade e narrativas (estrutura, tempo, personagens,etc.). 
  
 
 



PARTE II 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

   Walker, J. A. e Chaplin, S.  Conceptos de Cultura. En: Una introducción a la cultura visual.   

              Barcelona: Octaedro, 2002, p. 23-35. 

   Comentários e discussões sobre o texto. 

● Filme: 11 de setembro 

   Comentários e discussões sobre o filme. 

 

Aula 3: 21/08 

PARTE I 

● Observações e comentários sobre as narrativas recolhidas na aula 2 – 14/08. 

 

PARTE II 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

    Mitchell, W. J. T. “Mostrando el Ver: Una critica de la cultura visual”. En: Estudios Visuales      

                 1. Murcia: Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte 

                 Contemporáneo, Noviembre, 2003, p.17-40. 

   Comentários e discussões sobre o texto. 

● Síntese crítica do  texto/seminário. 

 

Aula 4: 28/08 

● Texto (seminário: apresentação de alunos/as) 

   Cuche, Denys. A invenção do conceito científico de cultura. In: A noção de cultura nas ciências  

              sociais. Bauru: EDUSC, 1999, p. 33-63. 

   Comentários e discussões sobre o texto. 

 

Setembro 
 
Aula 5: 4/09 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

Storey, John. Qué es la cultura popular? En: Teoría Cultural y Cultura Popular. Barcelona: 

Octaedro, 2002, p. 13-37. 

   Comentários e discussões sobre o texto. 

● Filme: 11 de setembro 
   Análise e discussões sobre o filme 

 
Aula 6: 11/09 

Seminário: 
Dr. Rodrigo Gutierrez e Dra. Maria Luiza Gant – Universidade de Barcelona 
 

 
Aula 7: 18/09 

   

15° ENCONTRO NACIONAL DA ANPAP 
                                                       ANPAP  ANPAP  ANPAP 
 
 

 



Módulo II: Cultura e Imagem 

 
Aula 8: 25 /09 

PARTE I 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

Jay, Martin. Regímenes escópicos de la modernidad. En: Campos de fuerza – entre la 

historia intelectual y la crítica cultural. Barcelona: Paidós, 2003, p. 221-251. 

   Comentários e discussões sobre o texto. 

● Narrativa visual de imagens documentais de regimes escópicos da modernidade.  

 

PARTE II 
● Aula expositiva: O sentido de uma crise - modernidade, cotidiano e visualidade. 
                              Walter Benjamin – teses sobre a filosofia da história 
   Perguntas, comentários e discussões. 
                             

Outubro 
 
Aula 9: 2/10 

PARTE I 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

Pesavento, Sandra J. Mudanças epistemológicas: a entrada em cena de um novo olhar. In: 

História & História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 39-62. 

   Comentários e discussões sobre o texto. 

 

PARTE II 
● Aula expositiva: Modernidade e alegoria 
                              As dimensões estéticas do dandismo 
   Perguntas, comentários e discussões. 

 

Módulo III: Estéticas da pós-modernidade 

 
Aula 10: 9/10 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

Storey, John. La posmodernidad. En: Teoría Cultural y Cultura Popular. Barcelona: Octaedro, 

2002, p. 237-276. 

   Comentários e discussões sobre o texto 

● Síntese crítica do  texto/seminário. 

    
 

Aula 11: 16/10 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

Shohat, E. e Stam, R. A estética da resistência. In: Crítica da imagem eurocêntrica. São 

Paulo: Cosac Naify, 2006, p. 407-441. 

   Comentários e discussões sobre o texto 
● Filme: Boca de Lixo 

   Análise e discussões sobre o filme 

 
 



    Aula 12: 23/10 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

Amícola, José. La política y la poética camp. In: Camp y posvanguardia – Manifestaciones 

culturales de um siglo fenecido. Barcelona: Paidós, 2000, p. 49-60. 

   Comentários e discussões sobre o texto 
● Filme: ??????? 

   Análise e discussões sobre o filme 
 

    Aula 13: 30/10 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

Shohat, E. e Stam, R. Negociando as questões do espectador. In: Crítica da imagem 

eurocêntrica. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p. 453-475. 

      Comentários e discussões sobre o texto 
 

Novembro 
 
Aula 14: 6/11 

● Texto (seminario: apresentação de alunos/as) 

Shohat, E. e Stam, R. Negociando as questões do espectador. In: Crítica da imagem 

eurocêntrica. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p. 453-475. 

      Comentários e discussões sobre o texto 
● Filme: Ilha das Flores 
   Análise e discussões sobre o filme 

  
Aula 15: 13/11 

  Revisão das idéias/tópicos centrais da disciplina 
  Avaliação da disciplina e do semestre 
  Encerramento do semestre letivo. 

 
 
 

A V A L I A Ç Ã O  
 

Seminários: 30% 
Elaboração e apresentação de uma narrativa visual: 30% 
Re-elaboração individual do programa da disciplina com fundamentação e justificativa: 20% 
Participação nas discussões de textos, análise de filmes/imagens: 20% 

 

Critério para avaliação dos seminários 

 - organização e estrutura da apresentação: 25% 

 - enfoque das idéias centrais: 20% 

 - posicionamento crítico frente às idéias (como as vê, outras contribuições): 35%  

- utilização de recursos visuais: 20% 
 
 
 
 
 

          
 


