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A Imagem: fenômeno histórico e fonte historiográfica 

 

I - Objetivos:  
Desde  a sua constiuição, no século XIX, a historiografia moderna privilegiou o texto como 
fonte documental. Do mesmo modo, em sintonia com a tradição humanística e filosófica 
ocidental, conferiu à palavra, particularmente à palavra escrita, uma importância matricial 
como elemento de organização social e um potencial ímpar na construção do conhecimento. 
Por decorrência, a imagem (como a cultura material, em geral) foi confinada a certas zonas 
específicas de reflexão, como a história da arte e a estética. Nas últimas décadas, porém, esse 
cenário vem sendo questionado e esforços consideráveis têm sido feitos para inserir a 
iconografia na operação historiográfica, bem como para analisar historicamente os fenômenos 
imagéticos. Isso implica o desenvolvimento de novas abordagens do processo social, que 
consideram sua dimensão visual, e de instrumentais teórico-metodológicos que explorem 
adequadamente a imagem como fonte documental.  
O curso pretende fornecer um panorama de contribuições representativas das diversas 
ciências humanas ao estudo da imagem – da história da arte à sociologia, da antropologia à 
semiologia -, analisar criticamente a trajetória da disciplina historiográfica em função do 
tratamento dispensado às fontes iconográficas e, por fim, passar em revista crítica alguns 
estudos de casos concretos, da Antiguidade à Época Contemporânea. 

 

II - Conteúdo programático 

 
- A constituição da historiografia moderna e o problema das fontes: textos, cultura material, 

imagens; 

- Sociedade, materialidade, visualidade;  

- A imagem como artefato cultural;  

- O problema da percepção visual: do biológico ao social; 

- Abordagens da imagem, tendências e debates: 

  - história da arte (da iconologia renascentista ao século XX)  



- sociologia da arte 

- antropologia das imagens 

- psicologia social e psiquiatria 

- semiologia e linguística 

- o ‘visual turn’  

- Historiografia e imagens: relações, limites e possibilidades; 

- Perspectivas recentes de uma história a partir das imagens; 

- Problemas metodológicos da análise iconográfica; 

 

III - Métodos: 
a) aulas expositivas teóricas, abordando as principais tendências das relações entre 

as ciências humanas e a iconografia, bem como os diversos problemas do 

tratamento da imagem como fenômeno social;  

b) seminários, compostos de exercícios de análise de fontes iconográficas e/ou de 

estudos historiográficos sobre imagens. Os casos cobrirão um recorte espaço-

temporal amplo e variado, da Antiguidade à Época Contemporânea.  

 

IV - Atividades discentes: participação nas aulas expositivas e nos seminários; 

realização de leituras programadas.  

 

V - Critérios de avaliação: participação no seminário em grupo e trabalho final 

individual, consistindo na análise crítica de textos historiográficos e/ou fontes, em 

articulação com o conteúdo do curso. 

 

VI - Critérios de recuperação: resenha bibliográfica e entrevista oral. 
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