
Ficha 2 (variável)

Disciplina: Imagem, percepção e espacialidade Código: HH218
Natureza: 
(X) Obrigatória 
 (  ) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: 
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )  *C.H. EaD

Modalidade de ensino remoto emergencial (ERE), Res. 65/20 – CEPE
CH Total: 60

CH semanal: 6
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0

Prática Específica 
(PE): 0

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP):

Extensão
(EXT): 0

Prática como 
Componente 
Curricular
(PCC): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

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

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

SEMANA 1 – Apresentação do curso: Imagem, dispositivo, espaço, tempo (profs. Pedro e Rosane)

- Aula síncrona (20/11/2020, sexta-feira, 18h30-20h30).

Texto de referência: AUMONT, J. “A Parte do dispositivo”. In.: A Imagem. 2ª ed. Campinas-SP : Papirus,
1995. p. 135-195. 

Disponível dentro do grupo criado para a disciplina.

- Atividade assíncrona (25/11/2020, quarta-feira, 4 horas-aula): Entrega de comentário (máximo de 2
páginas) do texto com pontuações sobre a questão e os usos de dispositivos de imagem em Central do
Brasil (Walter Salles, 1996).

Filme: Central do Brasil (Walter Salles, 1996).

SEMANA 2 – O conceito de percepção. A forma visual e a forma tátil-espacial (profª. Rosane)

- Aula síncrona (27/11/2020, sexta-feira, 18h30-20h30).

Texto de referência:

CHAUÍ, Marilena. “A percepção”; “A Memória”. In: Convite à filosofia – unidade 4: o conhecimento. São
Paulo: Ática, 2001, p.120-130.

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins fontes, 1997.

- Atividade assíncrona (02/12/2020, quarta-feira, 4 horas-aula): Entrega de fichamento (máximo de 2
páginas) do primeiro capítulo do livro de John Berger, acrescido da pesquisa de imagens a partir das
palavras-chave indicadas (plano, textura, volume, espaço, movimento, ritmo, tempo, regular, irregular,
distorção, distância, transparência, equilibrio, simetria, construção, repetição, analogia, entre outras...)

BERGER, John. Modos de ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p.9-36 (capítulo 1). Disponível para leitura em:
https://kupdf.net/download/john-berger-modos-de-ver_59b84e6c08bbc5ff02894c78_pdf
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SEMANA 3 – A imagem: analogia, referência, mimesis (prof. Pedro)

- Aula síncrona (04/12/2020, sexta-feira, 18h30-20h30). 

Texto de referência:

AUMONT, J. “A Parte a imagem”. In.: A Imagem. 2ª ed. Campinas-SP : Papirus, 1995. p.197-258. 

Disponível dentro do grupo criado para a disciplina

- Atividade assíncrona (09/12/2020, quarta-feira, 4 horas-aula): Entrega de um texto (máximo de 2
páginas) com comentário sobre a imagem e o olhar em UM dos filmes abaixo, articulando com o
texto seguinte.

Filmes: Janela Indiscreta (Rear Window, 1954, Alfred Hitchcock) e Um corpo que cai (Vertigo, 1958,
Alfred Hitchcock).

Texto: XAVIER, Ismail. “A noção clássica de representação e a teoria do espetáculo, de Griffith a
Hitchcock.” In.: O Olhar e a cena. São Paulo : Cosac & Naify, 2003. p. 59-84.

Disponível dentro do grupo criado para a disciplina

SEMANA 4 – A decupagem clássica: olhar, campo escópico, corpo e reflexividade (Prof. Pedro)

- Aula síncrona (11/12/2020, sexta-feira, 18h30-20h30)

- Atividade assíncrona (16/12/2020, quarta-feira, 4 horas-aula): Entrega de um fichamento (máximo de
2 páginas) do texto abaixo:

Texto: KAMINSKI, Rosane. O primeiro cinema nas páginas das revistas curitibanas (1907-1913).
Brasiliana: Journal for Brazil ian Studies. v . 9 , n . 1 , 2 0 2 0 . D i s p o n í v e l e m :
<https://tidsskrift.dk/bras/article/view/119843/169167>.

SEMANA 5 – As alterações na percepção na virada do século XIX-XX: reprodução técnica da
imagem e primeiro cinema. (profª. Rosane)

- Aula síncrona (18/12/2020, sexta-feira, 18h30-20h30).

Texto de referência: BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e
técnica, arte e política. São Paulo, Brasiliense: 1987.

Visitar site: <www.revistascuritibanas.ufpr.br>.  

- Atividade assíncrona (27/01/2021, quarta-feira, 4 horas-aula): Ver os filmes Baile perfumado (Lírio
Ferreira e Paulo Caldas, 1997) e Um Céu de estrelas (Tata Amaral, 1997), pontuar comparações entre
imagens, olhares, dispositivos e telas nos dois filmes.

SEMANA 6 – Documento, imagem, circulação e repercussão em Baile perfumado e Um Céu de
estrelas (prof. Pedro)

- Aula síncrona (29/01/2021, sexta-feira, 18h30-20h30).

- Atividade assíncrona (03/02/2021, quarta-feira, 4 horas-aula): Entrega de fichamento (máximo de 2
páginas) do texto abaixo:

Texto: DUBOIS, Philippe. “1. Da verossimilhança ao índice. Pequena retrospectiva histórica sobre a
questão do realismo na fotografia”. In.: O Ato fotográfico. 14ª ed. Campinas-SP: Papirus, 2012. p.23-56.

Disponível dentro do grupo criado para a disciplina
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SEMANA 7 – O ato fotográfico e a semio-pragmática da imagem  (prof. Pedro)

- Aula síncrona (05/02/2021, sexta-feira, 18h30-20h30).

Texto de referência: DUBOIS, Philippe. “2. O ato fotográfico. Pragmática do índice e efeitos de
ausência”. In.: O Ato fotográfico. 14ª ed. Campinas-SP: Papirus, 2012. p.57-108. 

Disponível dentro do grupo criado para a disciplina

- Atividade assíncrona (10/02/2021, quarta-feira, 4 horas-aula): Leitura e seleção justificada de até 7
(sete) trechos da leitura acima indicada, com indicações pessoais de atos fotográficos.

SEMANA 8 – A análise do filme: elementos e procedimentos (doutoranda Luciane Carvalho)

- Aula síncrona (12/02/2021, sexta-feira, 18h30-20h30).

Texto de referência: AUMONT, J e outros. "O filme como representação visual e sonora". In.: A Estética
do filme. São Paulo: Papirus, 1995. p.19-52. 

- Atividade assíncrona (22/02/2021, segunda-feira, 4 horas-aula): entrega do projeto preliminar para
trabalho final (em duplas ou trios) - análise de imagens (gráficas, visuais, audiovisuais, sonoras,
espaciais…) a ser apresentado no dia 05/03/20 de forma criativa, em portfólio, videoaula, montagem, clip,
compilação ou edição, entre outras opções.

O projeto deve conter: escolha do material a ser analisado, definição de suporte em que a análise será
apresentada.

SEMANA 9 – A análise da imagem: metodologias e exercícios (profª. Rosane)

Leitura indicada: JOLY, M. Introdução à análise da imagem. São Paulo: Papirus, 1996, p.41-68.
[Disponível dentro do grupo criado para a disciplina]

- Aula síncrona (26/02/2021, sexta-feira, 18h30-20h30).

- Atividade assíncrona (02/03/2021, terça-feira,18h30-20h30) Preparação de trabalho final.

SEMANA 10 –  Rosane, Luciane e Pedro

- Atividade assíncrona (03/03/2021, quarta-feira, 18h30-20h30) Entrega do texto com a análise de
imagem e o roteiro (ou versão preliminar do produto) para apresentação do trabalho final

- Aula síncrona (05/03/2021, sexta-feira, 18h30-20h30): Apresentação dos trabalhos finais (produtos
finalizados)

SEMANA 11 – Exame final (12/03/2021, sexta-feira)

Observação: Todos os filmes e textos do programa serão disponibilizados digitalmente.

OBJETIVO GERAL

Iniciar o/a 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 e exercitá-los em estudos de casos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O aluno deverá ser capaz de:

Exercitar a percepção visual, auditiva e espacial da forma.
Reconhecer conceitos formais e iniciar-se na prática de análise visual e audiovisual.
Realizar exercícios de análise de obras visuais ou audiovisuais fazendo uso de vocabulário
apropriado
Apresentar os resultados das análises em suportes digitais, de forma criativa.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

- Sistema de comunicação: Microsoft Teams do Office 365 (acesso via endereço de e-mail pessoal
do domínio @ufpr.br).

- 10 aulas síncronas de 2 horas-aula, às sextas-feiras, das 18h30 às 20h30 (total de 20 horas-aula
síncronas):

Cronograma das aulas síncronas: 20/11/2020, 27/11/2020, 04/12/2020, 11/12/2020, 18/12/2020,
29/01/2021, 05/02/2021, 10/02/2021, 26/02/2021 e 05/03/2021.

Descrição das aulas síncronas: As aulas síncronas remotas serão expositivo-dialogadas, com
projeção das imagens de diferentes suportes a serem analisadas com base na bibliografia do
programa. Todas as aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas no sistema para acesso
futuro, para o caso de o/a estudante ter problemas de conexão durante o horário da aula.

- 10 atividades assíncronas de 4 horas-aula, com entrega semanal (total de 40 horas-aula
assíncronas):

Cronograma das atividades assíncronas: 25/11/2020, 02/12/2020, 09/12/2020, 16/12/2020
27/01/2021, 03/02/2021, 10/02/2021, 22/02/2021, 02/03/2021, 03/03/2021.

Descrição das atividades assíncronas:
- Entrega semanal de fichamentos, realização de análises escritas articulando materiais visuais
e audiovisuais com a bibliografia do programa (máximo de 2 páginas por atividade).

Trabalho final: Análise de imagens (gráficas, visuais, audiovisuais, sonoras, espaciais…),
fazendo uso de vocabulário adequado, a ser apresentada de forma criativa, em portfólio,
videoaula, montagem, clip, compilação ou edição.

Controle de frequência: O controle de frequência será feito com base na entrega semanal das
atividades assíncronas (10 entregas = 100%).

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A nota final será composta pela média das notas do conjunto de atividades assíncronas + apresentação
do trabalho final.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

AUMONT, J. A Imagem. 2ª ed. Campinas-SP : Papirus, 1995.

BERGER, John. Modos de ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

DUBOIS, Philippe. O Ato fotográfico. 14ª ed. Campinas-SP: Papirus, 2012.

JOLY, M. Introdução à análise da imagem. São Paulo: Papirus, 1996.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

ARNHEIM, R. Intuição e intelecto na arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

AUMONT, J e outros. A Estética do filme. São Paulo: Papirus, 1995.

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política. São Paulo, Brasilense: 1987.

CHAUÍ, Marilena. “A percepção”; “A Memória”. In: Convite à filosofia – unidade 4: o conhecimento. São
Paulo: Ática, 2001, p.120-130.

DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

KAMINSKI, Rosane. O primeiro cinema nas páginas das revistas curitibanas (1907-1913). Brasiliana:
Journal for Bazilian Studies, v. 9, p. 66-93, 2020.

JOLY, M. Introdução à análise da imagem. São Paulo: Papirus, 1996.

PINTO, Pedro Plaza. Enquadramento e relato: imagem e movimento no filme Central do Brasil.
Iluminuras (Porto Alegre), v. 15, p. 251-264, 2014.

SINGER, Ben. Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular. In: CHARNEY, Leo;
SCHWARTZ, Vanessa (orgs.). O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac & Naify,
2004.

XAVIER, Ismail. O Olhar e a cena. São Paulo : Cosac & Naify, 2003. p. 59-84.

Professor da Disciplina: Rosane Kaminski (rosanekaminski@ufpr.br)

Assinatura:

Professor da Disciplina: Pedro Plaza Pinto (pedroplaza@ufpr.br)  

Assinatura: 

 Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: 
José Roberto Braga Portella

Assinatura: 
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