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EMENTA (Unidade Didática) 

 Estudos introdutórios sobre percepção visual e sonora, composição e organização
espacial.

PROGRAMA

 Elucidação de conceitos: imagem, percepção, espaço
 A percepção humana, definida a partir de aspectos fisiológicos e culturais.
 Representação e espaço: bidimensionalidade e tridimensionalidade
 Montagem e composição visual.
 Espaço da arte, espaço da vida: articulações entre arte, imprensa e violência a partir de 

estudos de caso na arte brasileira
 Implicação das novas mídias e da desmaterialização dos suportes sobre as noções de 

imagem, percepção e espaço.

OBJETIVO GERAL

Iniciar o aluno na teoria e prática da percepção visual, sonora e espacial, base para a 
compreensão das linguagens na história. Discutir os conceitos básicos da disciplina a partir do 
estudo de casos em que há articulação entre arte, mídias e violência.

OBJETIVO ESPECÍFICO
O aluno deverá ser capaz de:

 Exercitar a percepção visual, auditiva e espacial da forma.
 Reconhecer conceitos formais que serão utilizados na composição dos projetos visuais.
 Realizar exercícios de análise formal.
 Discutir os conceitos formais e os impactos sobre a percepção, nos casos de obras 

visuais e audiovisuais que discutem a violência no Brasil.
 Realizar atividades práticas de composição visual nos âmbitos bidimensional e 

tridimensional.



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 práticas e criativas que envolvam a síntese reflexiva sobre o conteúdo da disciplina.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 Fichamentos de textos indicados para leitura.
 Exercícios de análise de imagem
 Apresentação de um trabalho prático com base em roteiro definido em sala de aula.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política. São Paulo, Brasilense: 1987.
GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
JOLY, M. Introdução à análise da imagem. São Paulo: Papirus, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

ARNHEIM, R. Intuição e intelecto na arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
CHAUÍ, Marilena. A percepção. In: Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2001.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2003. 

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.
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