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2. EMENTA

Estudos  e  pesquisas  na  Área  de  Artes  Visuais.  Técnicas  e  procedimentos  fotográficos.  Teoria  e  História  da
fotografia. Enfoque na produção fotográfica de mulheres artistas.

3. JUSTIFICATIVA
Muitos  debates  e  pesquisas  no  âmbito  da  história  das  artes  contemporânea  têm  se  debruçado  sobre  os
mecanismos e estruturas culturais, sociais, econômicas etc. que têm levado, ao longo dos séculos, a impedimentos,
apagamentos e silenciamentos de mulheres e sua obra artística, tanto na produção crítica e historiográfica como
nos circuitos das artes. Diante disso, e no intuito de incentivar a pesquisa sobre artistas mulheres e a produção
artística com uso da fotografia em diálogo com suas obras, a disciplina propõe-se a apresentar, contextualizar em
seu período histórico e artístico e analisar e debater de modo interdisciplinar obras relevantes de artistas mulheres
que trabalham com a fotografia.

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Ampliar e aprofundar conhecimentos pertinentes à história da fotografia, assim como à prática e à experimentação
artísticas, com enfoque nas produções de artistas mulheres.

Objetivos Específicos:

- Pesquisar artistas mulheres que utilizam a fotografia em sua produções artísticas.

- Investigar e analisar as condições históricas e os silenciamentos destes trabalhos na arte.

- Analisar as obras dessas artistas discutindo questões estéticas, técnicas, tecnológicas e históricas, bem como
em diálogo interdisciplinar  com debates  em estudos de gênero,  sociologia,  antropologia,  psicologia,  política  e
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biopolítica, entre outros que se mostrem relevantes.

5. PROGRAMA

- Breve história dos feminismos
- Visão panorâmica: mulheres e a história da arte e da fotografia
- Debates contemporâneos sobre impedimentos, apagamentos e silenciamentos das mulheres na história da arte e
da fotografia.
- Estudos de questões históricas,  sociais,  tecnológicas,  técnicas e estéticas,  dentre outros temas pertinentes à
compreensão das linguagens e temáticas
- Análise conjunta de obras destacadas, com apoio nos materiais estudados.
- Estudo de trabalhos de mulheres artistas que trabalham com fotografia a partir de recorte geográfico, artistas
residentes ou de origem em: Uberlândia, Minas Gerais, Região Sudeste, Brasil,  América do Sul, América Latina,
América do Norte, Europa Ocidental, Europa Oriental, Ásia, África e Oceania. 
-  Possíveis  abordagens:  Fotojornalismo  e  fotografia  documental  e  etnográfica,  Fotografia  de  rua,  Colagens,
fotomontagens,  experimentações  técnicas  e  intervenções  em  fotografias,  Retrato,  Fotografia  de  artes
performáticas, Autorretrato, Fotografia de mulheres por mulheres, O corpo nu.

6. METODOLOGIA

Aulas expositivas: são previstos conteúdos teóricos de aprofundamento sobre a relação da fotografia com questões
de gênero. Propondo o conhecimento e discussão de trabalhos de artistas mulheres no mundo,  na tentativa de
retirar a ênfase comum na produção euro-americana das artes visuais.
Horário: terça-feira das 14h às 17h40 (turma W), Sexta-feira das 19h às 22h40 (turma Z)
Normas e recomendações relativas à biossegurança:  As aulas acontecerão no laboratório de fotografia, todas as
janelas e portas permanecerão abertas, todos os alunos e professor deverão permanecer de máscara (tampando
nariz e boca) durante todo o período da aula, discentes e docente devem ter tomado as duas doses de vacina,
comida e bebida não serão aceitos dentro do espaço de aula (para se alimentar ou beber água será necessário se
retirar do ambiente), pessoas doentes ou com sintomas NÃO devem comparecer às aulas.
- Carga-horária de atividades assíncronas: Previsão de 1h30min de atividades assíncronas por semana, à partir de
textos e exercícios propostos no drive da turma, durante a aula e por e-mail.
- Os discentes terão acesso às referências bibliográficas e a material de apoio utilizados na disciplina por arquivos
digitais armazenados no Google Drive da turma.

As aulas serão planejadas a partir da associação entre os interesses dos alunos e do professor em relação a área
de artes visuais, fotografia e artistas mulheres.

7. AVALIAÇÃO

A  avaliação  se  dará  pela  entrega  de  4 textos  em  PDF sobre  artistas  e  obras  trabalhados  em  sala:  textos
desenvolvidos com até 2200 caracteres,  seguindo modelo entregue pela professora no início do semestre:  2 5
pontos (cada).
Out. 2022 – Uberlândia, Minas Gerais e Região Sudeste
Nov. 2022 – Brasil, América do Sul e América Latina
Dez. 2022 - América do Norte, Europa Ocidental e Europa Oriental
Jan. 2022 - Ásia, África e Oceania
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Plataforma para entrega dos textos: (e-mail) clarissa.m.borges@gmail.com
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