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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

5º SEMESTRE - ANO LETIVO 2017 / 2018 

5TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2017 / 2018 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Iconologia e Teoria da Imagem 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Iconology and Theory of the Image 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

João Maria Gomes Ribeiro Mendes (30+10h de sessões de contacto) 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

João Maria Gomes Ribeiro Mendes 40h (30+10) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 

A unidade curricular Iconologia e teoria da imagem destina-se a alunos finalistas da 

licenciatura em Cinema que pretendam aprofundar os seus conhecimentos sobre a 

natureza das imagens e da figuração. “Inventamos imagens para que elas mandem em 

nós”, diz Georges Didi-Huberman. A uc, optativa do 3º ano da Licenciatura em 

Cinema, adopta esta declaração como ideia propulsora e visa transmitir aos alunos a 

importância da educação do olhar pela imagem, propondo um conjunto de ligações 

entre cinema, fotografia e pintura, e tendo como fundo as ideias de representação 

imagética e de figuração tal como estudadas por autores de referência. Pelos temas que 

aborda, é tipicamente uma unidade curricular da área de Estudos em Cinema, que se 

articula com outra mais vasta, a dos Estudos Interartes. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The optional cu offers to the students of the 5th semester of the BA an approach to the 

nature and ontology of film image  based on the iconology of Aby Warburg, 

Lipovetsky, George Didi-Huberman, Hans Belting, George Mitchel and within 

interarts studies. Students are supposed to understand that the relevance of image 

making  is kee to the place of contemporary cinema in the context of the much larger 

audiovisual world of television and digital platforms. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

1. Introdução ao poder das imagens: do invisível ao visível — a instauração de real 

pelas formas. A herança grega: ideia, forma, ícone, ídolo, simulacro. 

2. Mimesis e semelhança na idade clássica: convenientia, æmulatio, analogia e 
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simpatia. Funções da figuração: translatio, memoria, præfiguratio, veritas, virtus, 

defiguratio, desiderium, præsentatio, collocatio, nominatio. 

3.  Imagem fixa e imagem em movimento: duas recepções. Reflexão a partir de 

Benjamin, Barthes, Sontag. 

4. Em torno do «realismo ontológico» de Bazin: mimesis, representação, re-

apresentação, figuração. O «verdadeiro» e o «falso». Index (ou índice), ícone e 

símbolo. 

5. Picturalismos cinematográficos: Antonioni, Rivette; Edward Hopper e o cinema 

hopperiano. 

6. Políticas da luz e da sombra na pintura, fotografia, cinema. 

7. Quadro e enquadramento. 

8. A ideia de código em cinema: convenções e inovação no olhar e no ver. 

9. Da heteronomia do olhar à autonomia do ver: as “pequenas diferenças excessivas”. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. The power of Images: from invisible to visible — the instauration of reality by forms 

and figuration. Greek heritage: idea, eidos, icon, idolon, simulacra. 

2. Mimesis and reinterpretation in the medieval ages: translatio, memoria, 

præfiguratio, veritas, virtus, defiguratio, desiderium, præsentatio, collocatio, 

nominatio. 

3. Still images and moving images: Walter Benjamin, Susan Sontag, Roland Barthes. 

4. The "ontological realism" of André Bazin. Ch. S. Peirce: Icom, Index and Symbol. 

5. Film picturalisms: Antonioni, Tarkowsky, Rivette, Edward Hopper and the 

"hopperian" films.  

6. Ways of seeing through painting and film. 

7. The personal bildung: autonomy and heteronomy. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

A uc propõe-se comentar diferentes práticas cinematográficas da figuração a partir da 

interrogação de MITCHELL, W.J.T.,[1986],“Pq têm as pessoas tão estranhas atitudes 

diante de imagens,objetos,media? Pq se comportam como se as imagens estivessem 

vivas, como se as obras de arte tivessem mentes próprias,como se as imagens tivessem 

o poder de influenciar os seres humanos,pedindo-nos coisas,persuadindo,seduzindo e 

conduzindo os nossos passos?Mais estranho ainda, pq é que as mesmas pessoas que(...) 

adoptam estes comportamentos garantem, qd interrogadas, que sabem mto bem que as 

imagens não vivem,que as obras de arte não têm mentes próprias nem dispõem de 

poder para fazerem o que quer que seja sem a cooperação dos seus donos?Por outras 

palavras,como mantêm as pessoas uma ‘dupla consciência’ face a imagens,retratos e 

representações na diversidade dos media,vacilando entre crenças mágicas e dúvidas 

cépticas,entre animismo ingénuo e materialismo puro e duro,entre atitudes místicas 

e´críticas?” 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

The syllabus follows the question of W. Mitchel in "What do pictures Want": Why do 

we have such extraordinarily powerful responses toward the images and pictures we 

see in everyday life? Why do we behave as if pictures were alive, possessing the power 

to influence us, to demand things from us, to persuade us, seduce us, or even lead us 

astray?  This question is compared with those approached by Benjamin, Lipovetsky, 

Warburg, Didi-Huberman, Hans Belting. 
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7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

A uc é teórico-prática e a sua metodologia é a da exposição dos seus temas à luz de 

exemplos e do estudo de casos. A avaliação contínua é feita mediante trabalho 

individual dos alunos. A avaliação final traduz-se em exame escrito sobre o conjunto 

das matérias leccionadas. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The optional cu approaches "the power of the images" throught case studies that lead 

us to the theoretical questions of the nature and ontology of those images. Each 

student writes a 6.000 words paper on one of the topics of the syllabus. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

A experiência pedagógica mostra que a compreensão dos conceitos e das ideias-chave 

a abordar beneficiam de um enfoque sempre apoiado em estudo de casos. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Iconology studies are always applied studies. We identify the theoretical problems of 

the nature and powers of the images by comparing their use and functions through 

History and in the contemporary world. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

MENDES, J.M., Que coisa é o filme, ed. Biblioteca ESTC, 2012. 

MENDES, J.M., Facialidades, ed. Biblioteca ESTC, 2010. 

MENDES, Introdução às Intermedialidades, ed. Biblioteca ESTC, 2011. 

AUMONT, Jacques [1990], L'image. 2ª ed. Paris, Nathan, 2005 ( tr. A Imagem, 

Lisboa, Edições Texto & Grafia, 2009). 

BARTHES, Roland [1980], La Chambre claire, in Œuvres complètes, vol. V, Paris, 

Seuil, 2002. Trad. Manuela Torres, Lisboa, Edições 70, 1981. 

BAZIN, André [1958], Qu’est ce que le cinéma?, Paris, Les Éditions du Cerf, 1985. 

BELTING, Hans, A verdadeira imagem, Lisboa, Daphne, 2011. 

DIDI-HUBERMAN, Georges [1992], Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Éd. de 

Minuit, Paris. Tr. O que nós vemos, O que nos olha, Lisboa, Daphne, 2011. 

FLUSSER, Vilém [1983 a], Filosofia da caixa preta — Ensaios para uma futura 

filosofia da fotografia, São Paulo, ed. Hucitec, 1985. 

MITCHELL, W. J. Thomas, [2005] What Do Pictures Want?: The Lives And Loves 

Of Images, Chicago, The University of Chicago Press, 2005. 

10. OBSERVAÇÕES 

A monitorização da aprendizagem pode aconselhar que à monografia destinada a 

avaliação contínua se acrescente um teste escrito para controlo dos conhecimentos 

adquiridos e do vocabulário técnico que os exprime. 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


