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Descrição 

Neste seminário iremos discorrer sobre a questão da imagem na contemporaneidade e das 

propostas que fundamentam o regime visual num mundo simultaneamente próximo e 

distante que é o universo dos países de língua portuguesa. O que ficou da herança 

europeizante na produção artística, e na produção de sentidos, na contemporaneidade 

destes países? Há uma questão que é fulcral para a produção visual nos tempos que correm 

e que diz respeito a um sentimento de pertença: se eu não sou eu nem sou o outro, quem 

sou eu afinal?  O que me liga aos outros? O que me distingue? O que me faz ser eu? Entre a 

lusofonia e a lusofobia, como podemos classificar e entender a visualidade nos contextos 

pós-coloniais? 

Competências genéricas: 

• em análise e síntese; 

• em gestão da informação; 

• em trabalho em equipas interdisciplinares; 

• em trabalho num contexto internacional; 

• conhecimento de outras culturas e costumes. 

 

Conteúdos 

• A Obra de Arte na era da reprodução técnica; 

• a arte e cultura de massas; 

• migrações da Arte, reconfiguração da estética; 

• a questão da identidade na arte e cultura contemporânea; 

• o discurso da(s) Imagem(ns). 

 

Metodologias de ensino e avaliação 

Aulas teórico-práticas, trabalho de pesquisa, análise e discussão de textos de referência 

teórica. Visionamento de imagens fixas e em movimento será uma das vertentes do 

programa, a análise dessas imagens assim como a interpretação de textos escritos servirão 

de base à discussão mais lata sobre as imagens na contemporaneidade. 

Trabalho de síntese 20% 

Trabalho de investigação 60% 



 

 

 

Fichas de leitura 20% 
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