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1. Descrição e ementa da disciplina  

A disciplina vai discutir perspectivas críticas e criativas das linguagens audiovisuais, 

a partir de um diálogo com autores que estabelecem os fundamentos para pensar 

de que forma os problemas da montagem entre som e imagem em movimento 

mudam com o surgimento de tecnologias como o gramofone, a máquina 

fotográfica, as câmeras e salas de cinema, os computadores e projetores digitais, 

os celulares e as redes sem fio, etc. Serão apresentados vetores que permitem 

entender os nexos entre experimentos artísticos que operam na fronteira entre as 

linguagens estabelecidas, num recorte que abrange o período entre o final do 

século XIX e o início do século XXI (com ênfase em questões que permitem discutir 

de forma crítica as manifestações e desafios mais recentes). Neste contexto, temas 

como os limites e expansões do cinema, as porosidades e sobreposições do vídeo, 

os cruzamentos e misturas do videoclipe, os estilhaçamentos e multiplicações da 

videoinstalação, e as performatividades e eventualidades da imagem digital 

pretendem dar conta de uma reflexão ampla sobre os principais teóricos e criadores 

que debatem os fundamentos das linguagens audiovisuais cuja centralidade na 

cultura aumenta de forma constante no período abordado.  

 

 

2. Detalhamento da ementa da disciplina em unidades de conteúdo para 17 

semanas de aula. 

 

Aula 1  

Apresentação do curso, introdução à bibliografia e aos temas do semestre, 

explicação do processo de avaliação.  

 

Aula 2  

O realismo como um desejo de duplicar o mundo através de imagens e/ou sons. 

Aula 3  

Limites e Expansões do Cinema: o audiovisual em embate com as restrições do 

dispositivo de exibição.  

 

Aula 4  

A montagem como um procedimento de pensar através de imagens e/ou sons.  

 

Aula 5  

Porosidades e Sobreposições do Vídeo: o audiovisual em trânsito entre tempo e 

espaço. 

  

Aula 6  

A pulsação como uma maneira de criar imagens que tocam o corpo: relações 

sensórias entre sons e imagens em movimento.  



 

Aula 7  

Ambientes audiovisuais: a videoinstalação como interface entre arquitetura, corpo e 

tela.  

 

Aula 8  

Circuitos cruzados: o videoclipe como campo de experimentação.  

 

Aula 9  

Multiplicações: as midias digitais e portáteis como plataformas para a circulação de 

imagens e sons  

 

Aula 10  

O acontecimento: o efêmero como um vetor para pensar o audiovisual 

contemporâneo  

 

Aula 11  

Eventualidades e performatividades: tendências recentes da imagem ao vivo 

 

Aula 12  

Debate com convidados, sobre tendências da linguagem audiovisual contemporânea  

 

Aula 13 a 16  

Seminários  

 

Aula 17  

Encerramento do Semestre e entrega dos trabalhos finais  
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4. Avaliação 

Em Grupo: Seminário 

Individual: Desenvolvimento de Projeto Experimental (e entrega de artigo teórico 

sobre as premissas conceituais da proposta) ou Artigo teórico sobre um dos temas 

abordados durante o semestre 

 


