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Ficha 2 (variável) 

(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Primeiro do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do 
campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.) 
 

 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de História e Imagem Código: HH292 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) 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)  
 

Estudo monográfico das representações imagéticas como forma de constituição do campo epistemológico 
da história. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
MÓDULO I – Documentário contemporâneo e ditadura: inflexões da memória 
 
SEMANA 1 – Subjetividades no documentário contemporâneo 

- Aula síncrona (04/11/2020, quarta-feira, 18h30-20h30). 

- Atividade assíncrona (09/11/2020, segunda-feira, 4 horas-aula) – Entrega de fichamento (máximo de 
2 páginas) do texto: 

Texto: ORTEGA, María Luisa. Supostas e genuínas subjetividades. In: BARRENHA, Natalia Christofoletti; 
PIEDRAS, Pablo (Org.). Silêncios históricos e pessoais: memória e subjetividade no documentário latino-
americano contemporâneo. Campinas: Editora Medita, 2014. p. 21-28. Disponível em: 
<http://doctela.com.br/mostrashp/catalogoshp.pdf>. 

 
SEMANA 2 – Da memória monumental à memória íntima 

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

- Atividade assíncrona (16/11/2020, segunda-feira, 4 horas-aula) – Entrega de análise escrita (máximo 
de 2 páginas) articulando o filme e o texto a seguir: 

Filme: Diário de uma busca (Flavia Castro, 2010). 

Texto: SELIPRANDY, Fernando. O monumental e o íntimo: dimensões da memória da resistência no 
documentário brasileiro recente. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 26, n. 51, p. 55-72, jan.-jun. 2013. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/7195>. 

 
SEMANA 3 – A “guinada subjetiva” e seus limites 

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

http://doctela.com.br/mostrashp/catalogoshp.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/7195
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- Atividade assíncrona (23/11/2020, segunda-feira, 4 horas-aula) – Entrega de análise escrita (máximo 
de 2 páginas) articulando o filme e o texto a seguir: 

Filme: Marighella (Isa Grinspum Ferraz, 2011). 

Texto: SELIPRANDY, Fernando. Imagens de Marighella: o cineasta militante, a diretora-sobrinha, o mesmo 
herói. IdeAs: Idées d'Amérique, n. 7, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/ideas.1578>. 

 
SEMANA 4 – O “irrepresentável” e seus limites 

- Aula síncrona (25/11/2020, quarta-feira, 18h30-20h30). 

- Atividade assíncrona (30/11/2020, segunda-feira, 4 horas-aula) – Entrega de análise escrita (máximo 
de 2 páginas) articulando o filme e o texto a seguir: 

Filme: Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013). 

Texto: SELIPRANDY, Fernando. Aporias e apostas do representável: vazios e vestígios da memória em 
Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2013). Fotocinema: Revista Científica de Cine y Fotografía, n. 20, 
p. 137-164, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2020.v0i20.7595>. 

 

SEMANA 5 – Ficção e documentário, encenação e testemunho 

- Aula síncrona (02/12/2020, quarta-feira, 18h30-20h30). 

Referência: SELIPRANDY, Fernando. Violência de Estado, impunidade e fabulação da justiça em Orestes 
(Rodrigo Siqueira, 2015). In: KAMINSKI, Rosane; PINTO, Pedro Plaza (Org.). Cinema e pensamento. No 
prelo. 

- Atividade assíncrona (07/12/2020, segunda-feira, 4 horas-aula) – Entrega de análise escrita (máximo 
de 2 páginas) articulando o teor da aula e o filme a seguir: 

Filme: Orestes (Rodrigo Siqueira, 2015). 

 

MÓDULO II – Imagens impressas em revistas: dimensões históricas, culturais e estéticas 

SEMANA 6 – As diversas funções da imagem na imprensa: ornamentação, ilustração, formação de 

opinião 

- Aula síncrona (09/12/2020, quarta-feira, 18h30-20h30). 

Leitura obrigatória: KAMINSKI, Rosane. Gosto brejeiro: as revistas ilustradas e a formação de juízos 

estéticos em Curitiba (1900-1920). In: BREPOHL, Marion; CAPRARO, André Mendes; GARRAFFONI, 

Renata. (Org.). Sentimentos na História: linguagens, práticas, emoções. 1 ed. Curitiba: 2012. v. 1. p. 229-

272. Disponível em: <http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/rosane-kaminski-gosto-brejeiro-as-

revistas-ilustradas-e-a-formacao-de-juizos-esteticos-em-curitiba.pdf>. 

- Atividade assíncrona (14/12/2020, segunda-feira, 4 horas-aula) – Entrega de fichamento (máximo de 
2 páginas) de um dos seguintes artigos (a escolher): 

Textos: KAMINSKI, Rosane. Madames e mademoiselles nas revistas curitibanas do início do século XX. 

Caderno Espaço Feminino, Uberlândia, v. 32, n. 1, jan.-jun. 2019. Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/50570>. 

ou 

KAMINSKI, Rosane. O primeiro cinema nas páginas das revistas curitibanas (1907-1913). Brasiliana: 
Journal for Brazilian Studies. v. 9, n. 1, 2020. Disponível em: 
<https://tidsskrift.dk/bras/article/view/119843/169167>. 
 

SEMANA 7 – As revistas ilustradas no Brasil no início do século XX: recortes temáticos 

https://doi.org/10.4000/ideas.1578
https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2020.v0i20.7595
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/rosane-kaminski-gosto-brejeiro-as-revistas-ilustradas-e-a-formacao-de-juizos-esteticos-em-curitiba.pdf
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/rosane-kaminski-gosto-brejeiro-as-revistas-ilustradas-e-a-formacao-de-juizos-esteticos-em-curitiba.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/50570
https://tidsskrift.dk/bras/article/view/119843/169167
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- Aula síncrona (16/12/2020, quarta-feira, 18h30-20h30). 

Leituras indicadas: 

DE LUCA, Tania Regina. O lugar da moda em A Illustração e no Le Monde Illustré: diálogos e apropriações. 
dObra [s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, v. 14, n. 29, p. 64-82, 
2020. Disponível em: <https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/1137/620>. 

PINHEIRO, Larissa Brum L. G. Melindrosas e almofadinhas de J. Carlos: questões de gênero na revista 

Para Todos… (1922-1931). Dissertação de Mestrado em História, UFPR, 2015. Disponível em: 

<http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/larissa-brum-leite-gusmao-pinheiro-dissertacao-

melindrosas-e-almofadinhas-de-j-carlos-revista-para-todos.pdf>. 

VELLOSO, Monica Pimenta. Comê, Morá? Descobrimento, comemoração e nacionalidade nas revistas 

humorísticas ilustradas. Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História, v. 

20, 2000. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/revph/article/viewFile/10807/8025>. 

- Atividade assíncrona (01/02/2021, segunda-feira, 4 horas-aula) – Elaboração da primeira parte de uma 
tabela comparativa sobre os textos abaixo, considerando: a) questão central do artigo; b) principais 
historiadores citados e suas proposições; c) historiadores da arte citados e suas proposições; c) ideias 
metodológicas defendidas pelo autor do artigo (seguir o modelo encaminhado pela professora): 

Textos para tabela comparativa (primeira parte): 

1) FREITAS, Artur. História e imagem artística: por uma abordagem tríplice. Estudos Históricos. Rio de 
Janeiro, n. 34, jul.-dez. 2004. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2224>. 

2) KERN, Maria Lúcia Bastos. A imagem visual na nova história e história da arte. Porto Arte. Porto Alegre, 
v. 7, n. 13, nov. 1996. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/27714/16325>. 

 

SEMANA 8 – As revistas ilustradas em Curitiba no início do século XX: recortes temáticos 

- Aula síncrona (03/02/2021, quarta-feira, 18h30-20h30). 

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

- Atividade assíncrona (08/02/2021, segunda-feira, 4 horas-aula) – Elaboração da segunda parte de 
uma tabela comparativa sobre os textos abaixo, considerando: a) questão central do artigo; b) principais 
historiadores citados e suas proposições; c) historiadores da arte citados e suas proposições; c) ideias 
metodológicas defendidas pelo autor do artigo (seguir o modelo encaminhado pela professora): 

Textos para tabela comparativa (segunda parte): 

3) MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, 
propostas cautelares. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, n. 45, 2003. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/rbh/v23n45/16519.pdf>. 

4) NAPOLITANO, Marcos. História e arte, história das artes, ou simplesmente história? In: Simpósio 
Nacional da Anpuh. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP; Anpuh, 1999. Disponível em: 
<https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-
01/1547483136_d523626954ffc324dd407e451ed4f90b.pdf>. 

 

SEMANA 9 – A formação de um campo publicitário em Curitiba nos anos 1970 x imprensa alternativa: 

novos espaços profissionais para ilustradores 

- Aula síncrona (10/02/2021, quarta-feira, 18h30-20h30). 

Leitura indicada: KAMINSKI, Rosane. Entre o salão, a indústria cultural e uma estética underground. In: 
Anais do II Fórum de Pesquisa Científica em Arte. Curitiba: EMBAP, 2004. p. 87-102. 

- Atividade assíncrona (13/02/2021, sábado, 08h00-12h00) – Entrega de fichamento (máximo de 2 
páginas) do texto: 

https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/1137/620
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/larissa-brum-leite-gusmao-pinheiro-dissertacao-melindrosas-e-almofadinhas-de-j-carlos-revista-para-todos.pdf
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/larissa-brum-leite-gusmao-pinheiro-dissertacao-melindrosas-e-almofadinhas-de-j-carlos-revista-para-todos.pdf
https://revistas.pucsp.br/revph/article/viewFile/10807/8025
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2224
https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/27714/16325
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/
https://www.scielo.br/pdf/rbh/v23n45/16519.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1547483136_d523626954ffc324dd407e451ed4f90b.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1547483136_d523626954ffc324dd407e451ed4f90b.pdf
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Texto: DE OLIVEIRA MORAES, Everton. “Olhar o mar como anfíbio”: humor e política em Luiz Rettamozo. 
Revista Tempo e Argumento, v. 8, n. 18, p. 185-214, 2016. Disponível em: 
<https://www.redalyc.org/pdf/3381/338147802009.pdf>. 

 

SEMANA 10 – Apresentações de trabalhos finais 

- Atividade assíncrona (22/02/2021, segunda-feira, 4 horas-aula) – Elaboração do trabalho final a ser 
apresentado na aula de 24/02/2021: Análise de uma página de revista ilustrada (capa, página interna, 
matéria ilustrada, página de anúncios, homenagens a personalidades, cenas urbanas etc.) fazendo uso das 
propostas metodológicas discutidas a partir dos artigos da “tabela comparativa”. 

- Aula síncrona (24/02/2021, quarta-feira, 18h30-20h30). 

 

SEMANA 11 – Exame final (05/03/2021, sexta-feira) 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Capacitar metodologicamente alunos e alunas para o uso da imagem como fonte histórica, em diferentes 
suportes. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Módulo I: Debater algumas das tendências recentes da memória da ditadura brasileira (1964-1985) a 
partir da apresentação e problematização de conceitos básicos ligados ao cinema documental 
contemporâneo. 
- Módulo II: Avaliar as dimensões estéticas e históricas da imagem impressa em diferentes momentos da 
história brasileira, considerando questões técnicas, estilísticas e temáticas articuladas aos seus contextos 
de produção. 

 

 
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 quartas-feiras, das 18h30 às 20h30 (total de 20 horas-aula 
síncronas): 

 
Cronograma das aulas síncronas: 
- Módulo I: 04/11/2020, 11/11/2020, 18/11/2020, 25/11/2020 e 02/12/2020. 
- Módulo II: 09/12/2020, 16/12/2020, 03/02/2021, 10/02/2021 e 24/02/2021. 

 
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: 
- Módulo I: 09/11/2020, 16/11/2020, 23/11/2020, 30/11/2020 e 07/12/2020. 
- Módulo II: 14/12/2020, 01/02/2021, 08/02/2021, 13/02/2021, 22/02/2021. 
 
Descrição das atividades assíncronas: 
- Entrega semanal de fichamentos, tabela comparativa ou análises escritas articulando imagens 
e bibliografia do programa (máximo de 2 páginas por atividade). 
 

https://www.redalyc.org/pdf/3381/338147802009.pdf
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Trabalho final: Análise de uma página de revista ilustrada (capa, página interna, matéria ilustrada, 
página de anúncios, homenagens a personalidades, cenas urbanas etc.) fazendo uso das propostas 
metodológicas discutidas a partir dos artigos da “tabela comparativa”. 
 
Exame final: 05/03/2021. 
 
Controle de frequência: O controle de frequência será feito com base na entrega semanal das 
atividades assíncronas (10 entregas = 100%). 
 
Os materiais do programa estarão disponíveis digitalmente. 

 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A nota final será composta pela média das notas das atividades de cada módulo: Nota Módulo I (peso 1) 
+ Nota Módulo II (peso 1) ÷ 2. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 
DE LUCA, Tania Regina. O lugar da moda em A Illustração e no Le Monde Illustré: diálogos e apropriações. 
dObra [s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, v. 14, n. 29, p. 64-82, 
2020. Disponível em: <https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/1137/620>. 
 
FREITAS, Artur. História e imagem artística: por uma abordagem tríplice. Estudos Históricos. Rio de 
Janeiro, n. 34, jul.-dez. 2004. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2224>. 

 
KAMINSKI, Rosane. Gosto brejeiro: as revistas ilustradas e a formação de juízos estéticos em Curitiba 
(1900-1920). In: BREPOHL, Marion; CAPRARO, André Mendes; GARRAFFONI, Renata. (Org.). 
Sentimentos na História: linguagens, práticas, emoções. 1 ed. Curitiba: 2012. v. 1. p. 229-272. Disponível 
em: <http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/rosane-kaminski-gosto-brejeiro-as-revistas-ilustradas-e-
a-formacao-de-juizos-esteticos-em-curitiba.pdf>. 
 
KERN, Maria Lúcia Bastos. A imagem visual na nova história e história da arte. Porto Arte. Porto Alegre, 
v.7, n.13, nov. 1996. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/27714/16325>. 
 
MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, 
propostas cautelares. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, n. 45, 2003. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/rbh/v23n45/16519.pdf>. 

 
NAPOLITANO, Marcos. História e arte, história das artes, ou simplesmente história? In: Simpósio Nacional 
da Anpuh. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP; Anpuh, 1999. Disponível em: 
<https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-
01/1547483136_d523626954ffc324dd407e451ed4f90b.pdf>. 
 
ORTEGA, María Luisa. Supostas e genuínas subjetividades. In: BARRENHA, Natalia Christofoletti; 
PIEDRAS, Pablo (Org.). Silêncios históricos e pessoais: memória e subjetividade no documentário latino-
americano contemporâneo. Campinas: Editora Medita, 2014. p. 21-28. Disponível em: 
<http://doctela.com.br/mostrashp/catalogoshp.pdf>. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

CORRÊA, Felipe Botelho. Os leitores de caricaturas da Belle Époque brasileira: o caso da revista ilustrada 

Careta (1908-1922). Patrimônio e Memória, v. 8, n. 1, p. 71-97, 2007. Disponível em: 

<http://200.145.164.4/index.php/pem/article/view/40>. 

 

DE LUCA, Tânia Regina. A Ilustração [1884-1892]: circulação de textos e imagens entre Paris, Lisboa e Rio 

de Janeiro. SciELO-Editora Unesp: 2018. 

https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/1137/620
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2224
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/rosane-kaminski-gosto-brejeiro-as-revistas-ilustradas-e-a-formacao-de-juizos-esteticos-em-curitiba.pdf
http://www.revistascuritibanas.ufpr.br/artigos/rosane-kaminski-gosto-brejeiro-as-revistas-ilustradas-e-a-formacao-de-juizos-esteticos-em-curitiba.pdf
https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/27714/16325
https://www.scielo.br/pdf/rbh/v23n45/16519.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1547483136_d523626954ffc324dd407e451ed4f90b.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1547483136_d523626954ffc324dd407e451ed4f90b.pdf
http://doctela.com.br/mostrashp/catalogoshp.pdf
http://200.145.164.4/index.php/pem/article/view/40
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DE OLIVEIRA MORAES, Everton. “Cortar o tecido da história’: condutas e imagens do tempo em Paulo 

Leminski e Luiz Rettamozo (1975-1980). Tese de doutorado em História, UFPR, 2016. 

 

KAMINSKI, Rosane. Entre o salão, a indústria cultural e uma estética underground. In: Anais do II Fórum 

de Pesquisa Científica em Arte. Curitiba: EMBAP, 2004. p. 87-102. 

 

______. Imagens de revistas curitibanas: análise das contradições na cultura publicitária no contexto dos 

anos setenta. 2003. 213 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Curitiba, 2003. 

 

______. Vestígios de contestação em imagens gráficas dos anos setenta. Da Vinci (Curitiba. Impresso), 

Curitiba, v. 1, n. 1, p. 83-97, 2004. 

 

KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura. Uberlândia, n. 
12, jan.-jun. 2006. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/1406/1274>. 

 

LUSTOSA, Isabel. Humor e política na Primeira República. Revista USP, n. 3, p. 53-64, 1989. 

 

PIEDRAS, Pablo. El cine documental en primera persona. Buenos Aires: Paidós, 2014. 

 

SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Companhia das 

Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 

 

SELIPRANDY, Fernando. Aporias e apostas do representável: vazios e vestígios da memória em Os dias 
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