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EMENTA 

Estudo de revisão historiográfica acerca das construções históricas pelas imagens e narrativas.

PROGRAMA 
Unidade I: Sobre a Imagem

 Do visível ao visual; do visual ao imaginário
 A imagem e seu espectador

Unidade II: O conceito de narrativa
 A teleologia da narrativa clássica
 Relações entre imagem estática e narrativa; a estrutura visual teleológica x tempo não 

teleológico. 
Unidade III: Relações entre imagem e narrativa

 A imagem como fonte histórica: abordagens e proposições metodológicas.
 A linguagem dos quadrinhos: tempo e história na obra Os Invisíveis
 A fotografia: a materialidade e a imaterialidade da imagem fotográfica 
 Cinema e historiografia
 Filme histórico,  ficção  e  documentário  – aproximações  e  distanciamentos  entre  verdade,

ficção e história
 Narrativas visuais nas artes plásticas

OBJETIVO GERAL

Discutir a relação entre História, Imagem e Narrativa nas diversas linguagens das artes visuais e
audiovisuais



OBJETIVO ESPECÍFICO

I. Desenvolver percepções acerca da diversidade de narrativas que compõem as formas de
arte visuais e audiovisuais e suas implicações na percepção estética e visual

II. Problematizar a constituição das imagens como construções sociais em um determinado
tempo 

III. Identificar  as  especificidades  técnicas  e  estéticas  presentes  nas  linguagens  visuais
narradas e suas implicações na pesquisa histórica

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas  expositivo-dialogadas,  discussão  de  textos,  debates,  utilização  de  documentos  escritos  e
audiovisuais, orientação para elaboração de pesquisa. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO
Participação nas atividades realizadas (discussão de textos e debates), competência na elaboração
dos trabalhos práticos, apresentação de seminários e prova escrita.
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