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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Dispositivos de imagem e som na história: representação, epistemologia e expressão. 

 
 

 
PROGRAMA 

 
• Elucidações conceituais: arte e técnica, belas artes e artes aplicadas, arquitetura e 

design.  

• Origens históricas da atividade do designer: Revolução Industrial e a divisão do trabalho 
- especializações do saber.  

• Inter-relações entre arte, artesanato e indústria. 

• O século XIX e a expansão das mídias – do Arts and Crafts ao pensamento funcionalista 
na arquitetura e no design. 

• Expansão da imagerie: fotografia e cinema 

• A expansão das artes gráficas na virada do século XIX para o XX – periódicos ilustrados 

• O início do século XX e as vanguardas artísticas: contexto de formação do design gráfico 
como profissão. 

• Art Nouveau, Deutscher Werkbund e Bauhaus: a sociedade dos objetos 

• O conceito de montagem no cinema e nas artes visuais 

• As instalações e o princípio da montagem no âmbito tridimensional. 

• Exposições enquanto mídia (estudos de caso) 

• Aspectos da arte e do design contemporâneos.  
 

 

OBJETIVO GERAL 
 
O aluno deverá ser capaz de identificar aspectos estéticos, políticos e sociais articulados à produção e 
consumo de artefatos artesanais, artísticos, arquitetônicos e industriais, incluindo a produção de 
impressos ilustrados, fotografia e cinema. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá ser capaz de: 
- identificar e compreender a historicidade dos arte e técnica, belas artes e artes aplicadas, arquitetura e 
design. 
- reconhecer e problematizar articulações entre a produção de artefatos artesanais e industriais dentro 
dos sistemas de produção capitalista. 



- situar historicamente o surgimento de um campo profissional do design, relacionado à divisão do 
trabalho. 
- identificar aspectos estéticos e políticos na produção de impressos ilustrados desde o século XIX. 
- identificar aspectos estéticos e políticos dos principais movimentos de vanguarda vinculados ao design e 
arquitetura desde o final do século XIX. 
- identificar e problematizar, a partir de estudos de caso, aspectos estéticos e políticos vinculados à 
expansão da produção visual e audiovisual desde o século XIX até a contemporaneidade. 
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante leituras, debates e aulas expositivo-dialogadas quando serão 
estudados os conteúdos curriculares teóricos, bem como por meio do desenvolvimento de atividades 
criativas que envolvam a síntese reflexiva sobre o conteúdo da disciplina. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

• Resenhas de textos indicados para leitura. 

• Tabelas criativas: trabalho teórico-prático sobre temas trabalhados em sala de aula. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

ARGAN, Giulio Carlo. A época do funcionalismo. In: Arte moderna: do iluminismo aos movimentos 
contemporâneos. São Paulo: cia das Letras, 1992, p.263-330. 
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e 
política. São Paulo, Brasilense: 1987.  
DENIS, Rafael Cardoso. Uma introdução à história do design. São Paulo: Blucher, 2008. 
PAZ, Otávio. O uso e a contemplação. Revista Raiz, nº03, 2006. [disponível online] 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

DE DECCA, Edgar Salvadori. O nascimento das fábricas. São Paulo: Brasiliense, 1985, p.11-66. 
CASTILLO, Sonia Salcedo del. Cenário da arquitetura da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
DUBOIS, Philippe. Um “efeito cinema” na arte contemporânea. In: COSTA, Luiz Cláudio da (org). 
Dispositivos de registro na arte contemporânea. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2009. 
KAMINSKI, Rosane. Gosto brejeiro: as revistas ilustradas e a formação de juízos estéticos em Curitiba 
(1900-1920). IN: BREPOHL, M.; CAPRARO, A.; GARRAFFONI, R. [orgs.]. Sentimentos na história. 
Curitiba: Ed. UFPR, 2012. 
DENIS, Rafael Cardoso (org.). O design brasileiro antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-
1960. São Paulo: Cosac & Naif, 2005. 
VILLAS-BOAS. André. Utopia e disciplina. Rio de Janeiro: 2AB, 1998. 
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3ª edição. São Paulo: Paz e 
Terra, 2005. 

 

 

Professor da Disciplina: Rosane Kaminski 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

 


