
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE BELAS ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS 
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Ementa: 

Reflexão sobre os discursos teóricos acerca da fotografia desde os anos 1980 até a 

atualidade e visitas aos trabalhos artísticos propostas pelos autores, como elementos 

de uma narrativa visual congenial à escrita. Discussão dos pontos mais enfáticos a cada 

década: nos anos 1980 a questão do índex, da representação, do fotográfico e do real; 

a partir de 1990 a entrada da ficção e seu reconhecimento como inerente a fotografia; a 

fotografia 2.0 na entre década 1990-2000; o pensamento sobre a existência de uma 

pós-fotografia desde a primeira década dos anos 2000; as discussões atuais acerca do 

conceito de ontologia.   

 

Objetivos: 

Aprofundar e discutir os principais conceitos advindos desde os anos 1980, ainda 

reverberantes no pensamento teórico atual sobre a fotografia. Apresentar autores cujas 

obras tem destaque especial no seio do campo dos discursos fotográficos dos EUA, 

Europa e Brasil. Entender os novos horizontes conceituais propostos pela teoria e crítica 

especializada em fotografia. Revisitar textos e conceitos considerados clássicos a partir 

do atual momento histórico e da pluralidade de percepções. Evidenciar a influência do 

trabalho prático dos artistas como estímulos à produção teórica.  

 

Conteúdo programático 

Leitura sistemática de artigos, capítulos de livros e livros de diversos autores; 

Discussão e reflexão sobre as leituras realizadas; 

 

Metodologia 

Aulas expositivas e dialogadas. 

Discussões dirigidas. 

Leituras, debates, produção de artigo crítico. 

 

Avaliação 

Contínua, formativa e somativa. Considera a participação efetiva na leitura, discussão e 

promoção dos debates acerca dos conteúdos visitados e prevê a produção de um artigo 

teórico. O discente será avaliado pelos seguintes critérios: 



1. Ter no mínimo de 75% de frequência. O limite máximo de faltas é de 25% do 
total de aulas, caso o discente ultrapasse esse limite, fica reprovado por falta. 
(Obs: as faltas podem ser justificadas somente mediante apresentação de 
atestado médico e/ou comprovação de participação em eventos científicos 
acadêmicos – casos diversos serão analisados em diálogo com o docente). 

2. Participação em sala de aula (4.0) 
3. Realização de artigo (6.0) 

 

Critérios da avaliação 

A) Participação efetiva em sala de aula por meio de argumentação fundamentada;  
B) Capacidade de leitura, de análise, de interpretação e de utilização dos 

pressupostos conceituais estudados a cada encontro;  
C) Aplicação dos assuntos estudados em sala de aula na construção textual; 
D) Clareza, objetividade e profundidade na construção dos argumentos do artigo 

teórico; 
E) Adequado conhecimento da bibliografia utilizada; 
F) Uso de terminologia apropriada à escrita de acordo com as normas 

acadêmicas; 
G) Uso das normas e instruções para a construção do artigo (enviadas em arquivo 

separado) e dos padrões oferecidos pela ABNT para trabalhos acadêmicos. 
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