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Disciplina: HS958 -B / Tópicos Avançados em estudos de 
gênero II 

Horário: 5ª f. das 14h às 17h    

Docente:   Karla Bessa 

Ementa:       O século XX foi  considerado como o século da junção, sobreposição e 

proliferação de multimídias (impressas, televisivas, redes virtuais, cinema, outdoors, e outros diferentes 

suportes). A quantidade de imagens (alegóricas, pictóricas, realistas, literárias, dimensionais, 

tridimensionais, informacionais ou artísticas) que nos circunda é bastante expressiva e sua atuação na 

constituição das subjetividades – normativas, subversivas, marginais ou não- é tratada como parte 

fundamental dos jogos de poder/saber (Michel Foucault) que nos constituem como seres humanos 

sexuados.  Demarcam ainda as bases (des)estruturantes dos processos de racialização (H. Bhabha; S. 

Hall) e generificação (produção/aquisição de ícones, signos, gestos, discursos e atuações que permitem 

o reconhecimento de um determinado gênero) dos corpos humanos, cuja centralidade ou apagamento 

(David Le Breton) nos jogos de produção de imagens e representações foram criteriosamente analisadas 

pela crítica feminista desde as décadas de 70 e 80.  A partir dos anos 90, em especial no interior dos 

estudos fílmicos, emergiu uma estreita relação entre  questionamentos feministas sobre as 

representações e imagens relativas ou concernentes à condição feminina (Laura Mulvey, Barbara 

Creed, Julia Kristeva) e a problematização da sexualidade(s) redundando naquilo que ficou conhecido 

como “queer film studies”(Richard Dyer, Teresa de Lauretis; B.Ruby Rich, J. Butler).   

Para além das análises sobre os estereótipos “da mulher” (brasileira inclusive) e das identidades 

supostamente atreladas aos mesmos, a literatura feminista que se dedica à análise de imagens põe em 

questão os vínculos entre proposições estéticas e o lugar político conferido à imagem nas sociedades 

contemporâneas, caracterizadas pela cultura de consumo e pela fluidez dos códigos e convenções (além 

dos objetos e pessoas) que transitam entre as dimensões local/global.   

A proposta desta disciplina é analisar essa literatura numa perspectiva crítica, desenvolvendo 

ferramentas conceituais para considerar: a) a centralidade (ou não) da imagem em geral e da imagem 

corpórea na produção de subjetividade; b) as relações entre formas estéticas e práticas políticas 

(identitárias ou não) no interior dos processos de diferenciação; c) as distorções entre a luta por 
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visibilidade e a injunção de visibilidade como modo de existir político; d) as relações entre as histórias 

do corpo e das imagens sobre os corpos; e) as contribuições da literatura feminista à crítica da cultura 

visual contemporânea.  

O curso está dividido em três unidades que se interagem da seguinte maneira: 1) Iniciaremos 

com textos que problematizam a imagem de ou relativas ao corpo humano (e suas coerências na 

constituição/fabricação de ficções identitárias) e nos ajudam a pensar a cultura visual contemporânea;  

2) Analisaremos séries televisivas e filmes para pensarmos o jogo entre representações e imaginários 

relativos a gênero e sexualidade, tendo como base leituras feministas; 3) Vamos refletir sobre as 

relações entre teoria queer e feminista nos seus diferentes (e similares) modos de interpelar a produção 

de imagens e representações na cultura visual inserida no contexto de disseminação de novas mídias e 

seus (contraditoriamente) “velhos” conteúdos.  

 

O programa detalhado com o roteiro de leituras obrigatórias e leituras complementares  por aula será 

entregue na primeira semana de Agosto.  

 

Critérios de Avaliação: 

Participação nas atividades propostas durante as aulas; 

Leitura dos textos; 

Participação nos seminários; 

Produção de texto 
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