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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.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
- Discutir arte como prática social, bem como as circunstâncias históricas, sociais e culturais de
seu surgimento na Europa Ocidental.
- Problematizar o sistema da arte, suas dinâmicas e estruturas de poder.
- Analisar relações entre práticas artísticas e outras práticas expressivas não chanceladas pelo
sistema das artes.
- Localizar a cultura visual no âmbito dos estudos visuais e dos estudos culturais, seus marcos e
referenciais teóricos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- O mundo da arte, seus elementos estruturantes, suas dinâmicas e crises.
- Arte como prática social. Arte, artesanato, artesanias: circunstâncias históricas, sociais e
culturais.
- A condição do outro na arte.
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- Sobre os tempos-espaços da história e da não-história, da arte e da não-arte.
- Modernidade e pós-modernidade: dilemas, contradições, tópicos de discussão.
- Estudos culturais, estudos visuais, cultura visual: marcos teóricos e conceituais.
- América Latina e tópicos de debate sobre resistência e projetos contra hegemônicos no âmbito
da cultura e outras formas de manifestação simbólica.

METODOLOGIA DE ENSINO
(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos
recursos didáticos a serem empregados em aula)
As aulas serão organizadas em três modalidades:
1. Aulas expositivas, por meio de explanação oral, podendo se fazer uso de projeção de
imagens, de audiovisual, com base em leitura de bibliografia previamente planejada.
2. Apresentação de seminários pelos estudantes, de acordo com cronograma montado no
início do período letivo.
3. Apresentação de ensaios visuais e/ou audiovisuais, de acordo com cronograma montado
no início do período letivo.
Todas as aulas implicarão na leitura prévia da bibliografia prevista, bem como assegurarão
espaço para debate sobre as temáticas em pauta.
As atividades terão início pontualmente às 14h, com tolerância de 15 minutos de atraso para
entrada dos estudantes. Em caso de atrasos que ultrapassem esse prazo, os estudantes devem
aguardar o horário subsequente para ingressarem na sala de aula, às 14h50 min.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para
obtenção do resultado final)
A avaliação final resultará da totalização de três notas, a saber:
1. Apresentação oral em seminário – 30% da nota final
2. Apresentação de ensaio visual ou audiovisual – 30% da nota final
3. Artigo teórico a ser entregue no final do semestre. Deve ter de 8 a 10 páginas, para
mestrandos, e de 10 a 15 páginas, para doutorandos – 40% da nota final
A presença às aulas e a participação nas atividades propostas estão subentendidas em todas as
etapas de avaliação.
Deve-se ter atenção ao limite máximo de faltas previstas pelo Regulamento do Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. Ressalte-se o fato de que o professor da disciplina não
tem suporte legal para abonar faltas.
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