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Descrição geral do produto:

Este trabalho foi desenvolvido dentro de um projeto de extensão integrado ao  Núcleo de Estudos
e Produção em Fotografia  da Unipampa (NEPFOTU). Este  núcleo versa sobre a fotografia  enquanto
dispositivo  midiático  capaz  de  rememorar  aspectos  históricos,  sociais,  familiares  e  culturais  de  uma
determinada  população.  Neste  sentido,  pretende  aprofundar  o  estudo sobre  a  fotografia  nos  diversos
campos  tanto  teóricos  quanto  técnicos  e  realizar  produções  experimentais,  que  acontecem  em  dois
ambientes, um interno, o estúdio de fotografia, e um externo, registro do cotidiano das pessoas e lugares.
O primeiro é mais voltado ao aperfeiçoamento profissional de estudantes. Já o segundo, visa a realização
de práticas fotográficas que sirvam como práxis profissional e instrumento de reflexão sociocultural da
realidade de grupos específicos da sociedade e de lugares, com a finalidade de promoção da cidadania
através do olhar sobre o próprio mundo, despertando uma consciência crítica sobre o seu entorno.



A produção  fotográfica  foi  realizada  com oito  pessoas  com  deficiência  (uma  com  múltiplas
deficiências (intelectual, física e sensorial), uma cadeirante com paralisia cerebral, duas com deficiência
intelectual, duas com problemas cognitivos e motor, e três com síndrome de down) que são estudantes da
APAE São Borja, com o objetivo de mostrar pessoas que normalmente são invisibilizadas pela sociedade
de forma positiva, privilegiando o ser humano acima das suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais,
aumentando com isso a autoestima das mesmas. Também procurou-se romper com padrões de imagens
socialmente  aceitos  de  normalidade,  ao  fazer  os  demais  sujeitos  terem um outro  olhar  através  das
exposições realizadas. Está prática está ligada ao conceito de Cidadania Criativa. O tema desta produção
está ligado à alegria  e à fantasia,  saturando as cores na edição (pós-produção).  As fotografias foram
realizadas no estúdio da universidade com acompanhamento das mães no início de julho de 2016. Cada
estudante realizou a montagem de cenários a partir do tema escolhido.
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