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APRESENTAÇÃO

O III Colóquio Internacional de Cinema e História dá 

continuidade às discussões sobre a relação entre Cinema e História 

promovidas nos dois eventos anteriores, realizados em 2016 e 2017 na 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-

USP). O objetivo do evento é fomentar o debate sobre as diferentes 

metodologias de estudo que combinam a análise estética das obras 

audiovisuais com preocupações historiográficas, considerando o objeto 
fílmico em seu potencial como fonte para o conhecimento histórico.

O Colóquio Internacional de Cinema e História surgiu como 

uma proposta do Grupo de Pesquisa CNPq “História e Audiovisual: 

circularidades e formas de comunicação”, coordenado pelos professores 

Eduardo Morettin e Marcos Napolitano, ambos da USP. As dua primeiras 

edições do encontro se constituíram como espaços importantes de debate 

sobre o tema no meio acadêmico internacional, reunindo convidados 

nacionais e estrangeiros, além de propostas de comunicação vindas de 

distintas regiões do país e do exterior. 

A partir desta terceira edição, a proposta é que o Colóquio 

Internacional de Cinema e História se torne itinerante. Em vista disso, 

foi estabelecida uma parceria entre o Grupo de Pesquisa CNPq “História 

e Audiovisual”, da ECA-USP, e o Grupo de Pesquisa CNPq “Núcleo 

de Arte e Tecnologia Latino-americano” (NATLA), da Universidade 

Federal da Integração Latino-americana (UNILA). A escolha por 

sediar o Colóquio na UNILA, em Foz do Iguaçu, reforça a importância 

que o evento vem adquirindo desde sua criação como um polo latino-

americano de referência nessa área. 

Desde a primeira edição, a diversidade metodológica marcou as 

formas de abordagem da relação entre Cinema e História nas pesquisas 

apresentadas. Dessa maneira, o III Colóquio manteve o caráter plural e 

aberto, a partir da indicação de quatro linhas de pesquisa preponderantes:
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A REPRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA NO CINEMA

Espaço aberto a comunicações que se ocupem de analisar filmes e 
questões diversas ligadas às representações do tempo passado no cinema 

de ficção e documental, bem como a produções que pretendam constituir 
uma narrativa sobre determinado período ou evento histórico.  

PESQUISA HISTÓRICA E ANÁLISE FÍLMICA: CONFLUÊNCIAS

Linha de pesquisa que recorre à análise fílmica como principal método 

para se constituir um conhecimento histórico sobre determinado 

período ou evento. Abriga trabalhos que considerem o filme, em suas 
especificidades estéticas, como uma fonte primária, articulando-o a 
outras fontes documentais de época e historiográficas. Também abriga 
propostas que se dediquem a encontrar diálogos entre filmes e os projetos 
historiográficos que os sustentam.  

CINEMA, ARQUIVOS E OS REGIMES DE HISTORICIDADE

Abriga comunicações que tenham a questão do arquivo como um 

ponto central da análise, articulando-a com o objeto fílmico. A linha de 

pesquisa está aberta a trabalhos que se dediquem a arquivos e fundos 

cinematográficos (cinematecas, coleções etc.); que abordem um tema ou 
período da história do cinema a partir de pesquisa em acervos; ou ainda 
que se ocupem de analisar filmes compostos de material de arquivo.  

HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DO CINEMA

Recebe trabalhos dedicados aos métodos e tendências historiográficos 
da História do Cinema. Nesta linha se encontram comunicações que 

apresentem como o Cinema (ou determinada cinematografia) foi estudado 
ao longo do tempo; a relação entre a História do Cinema e a Macro-
história; os paradigmas metodológicos e as guinadas que marcaram os 
textos acadêmicos sobre Cinema; entre outras questões ligadas à teoria e 
à historiografia do Cinema.  

Comissão organizadora: Carolina Amaral de Aguiar (UEL), Danielle Crepaldi Carvalho 

(USP), Eduardo Dias Fonseca (UNILA), Eduardo Morettin (USP), Fábio Allan Mendes 

Ramalho (UNILA), Ignacio Del Valle Dávila (UNILA), Lúcia Ramos Monteiro (USP), 

Mariana Martins Villaça (UNIFESP), Tainá Xavier (UNILA) e Virgínia Flores (UNILA).



RESUMO
DA

PROGRAMAÇÃO
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Horário Sala Mesa

16h30 Auditório Martina
(sala 309)

Projeção do filme Vozes da resistência 
(Comissão da Verdade em Minas 
Gerais; Fernanda Sanglard; Victor 

Zaiden, 2018)

17h Auditório Martina
(sala 309) Mesa de abertura

18h Auditório Martina
(sala 309)

Conferência de abertura: Pablo 
Piedras (Universidad de Buenos Aires)

19h30 Auditório Martina
(sala 309) Coquetel de boas-vindas

04/DEZEMBRO, terça-feira
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Horário Sala Mesa

8h30 – 10h Sala negra
 C206

Sessão 1 – Narrativas e memórias 
da repressão

8h30 – 10h Sala negra
 C208

Sessão 2 – Projetos industriais no 
cinema brasileiro

10h – 10h30 Intervalo

10h30 – 12h Sala negra 
C206

Sessão 3 – Filme de arquivo e 
imagens reencontradas

10h30 – 12h Sala negra 
C208

Sessão 4 – Visualidades urbanas e 
experimentação

12h – 14h Almoço

14h – 16h Sala negra 
C207

Sessão 5 – Cinema e 
intervenção política

14h – 16h Sala negra
 C206

Sessão 6 – Afrodescendentes no 
cinema latino-americano 

16h – 16h30 Intervalo

16h30 – 18h Sala negra 
C207

Sessão 7 – Performance, 
corpos e política

16h30 – 18h Sala negra 
C206

Sessão 8 – Festivais, 
mostras e instituições

18h – 18h30 Intervalo

18h30 – 20h Auditório Martina
(sala 309)

Conferência plenária: Isaac León Frías 
(Universidad de Lima)

05/DEZEMBRO, quarta-feira
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Horário Sala Mesa

8h30 – 10h Sala negra 
C207

Sessão 9 – Cinema brasileiro nos anos 
1960 e 1970

8h30 – 10h Sala negra 
C206

Sessão 10 – Historiografia do cinema 
silencioso brasileiro

10h – 10h30 Intervalo

10h30 – 12h Sala negra 
C207

Sessão 11 – Cinefilia e circulações em 
meados do século XX 

10h30 – 12h Sala negra 
C206

Sessão 12 – Cinema silencioso nas 
Américas: poesia, documento e 

resistência

12h – 14h Almoço

14h – 16h Sala negra 
C207

Sessão 13 – Arquivos, memória e 
preservação

14h – 16h Sala negra 
C206

Sessão 14 – Audiovisual, crítica e 
imprensa

16h – 16h30 Intervalo

16h30 – 18h30 Auditório Martina
(sala 309) Lançamento de livros

18h30 – 19h Intervalo

19h – 20h30 Auditório Martina 
(sala 309)

Conferência plenária: 
Mônica Almeida Kornis

06/DEZEMBRO, quinta-feira
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Horário Sala Mesa

8h30 – 10h Sala negra
 C205

Sessão 15 – Cinema, guerra e 
violência política

8h30 – 10h Sala negra 
C206

Sessão 16 – Representações 
das culturas tradicionais latino-

americanas

10h – 10h30 Intervalo

10h30 – 12h Sala negra 
C206

Sessão 17 – Mídia e poder no cinema 
contemporâneo 

10h30 – 12h Sala negra
 C205

Sessão 18 – Dimensões da linguagem 
cinematográfica 

12h – 14h Almoço

14h – 16h Sala negra 
C206

Sessão 19 – Práticas pedagógicas do 
cinema

14h – 16h Sala negra 
C207

Sessão 20 – Violência, trauma e 
testemunhos 

16h – 16h30 Intervalo

16h30 – 18h30 Sala negra 
C206

Sessão 21 – Figurações da História no 
Cinema 

16h30 – 18h30h Sala negra 
C207

Sessão 22 – Cinema e História 
dos Estados Unidos

18h30 – 19h Intervalo

19 – 20h30 Auditório Martina
(sala 309)

Conferência de encerramento: Clara 
Kriger (Universidad de Buenos Aires)

07/DEZEMBRO, sexta-feira





PROGRAMAÇÃO
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04/DEZEMBRO, terça-feira

• 15h 

Credenciamento 

• 16h30

Projeção do filme Vozes da resistência (Comissão da Verdade em 

Minas Gerais. Fernanda Sanglard; Victor Zaiden, 2018) 

• 17h

Mesa de abertura: Carolina Amaral de Aguiar (UEL), Ignacio Del Valle 

Dávila (UNILA), Virgínia Flores (UNILA), Eduardo Morettin (USP)

• 18h
CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Ni vencedores ni vencidos (Naum Spoliansky y Alberto Cabado, 
1972): pieza perdida del documental político argentino
Prof. Pablo Piedras (Universidad de Buenos Aires)

Mediação: Eduardo Dias Fonseca (UNILA)

• 19h30

Coquetel de boas-vindas



Universidade  Federal da Integração Latino-Americana 19

05/DEZEMBRO, quarta-feira

• 8h30-10h
Sessão 1 – Narrativas e memórias da repressão
• Cristiane Aparecida Fontana Gümm (UFSC) – La Batalla de Chile: o 

testemunho no cine documental de Patricio Guzmán

• Moisés Carlos Ferreira (PUC-SP) – O documentário El Botón de 
Nácar e a repressão na América Latina

• Rodrigo Almeida (UFRN) – A crença na imagem e o olhar da ficção 
em O ato de matar, de Joshua Oppenheimer

• 8h30-10h
Sessão 2 – Projetos industriais no cinema brasileiro
• Lívia Maria Gonçalves Cabrera (UFF) – A flama viva do cinema 
nacional: a produção de Inconfidência Mineira (Carmen Santos, 1948) 
e a relação entre Estado e cinema

• Vitor Ferreira Pedrassi (UFSCar) – A historiografia sobre a Sonofilms: 
uma análise sobre a era dos estúdios do cinema brasileiro

• Bruno José Zeni (UNESP) – A construção do inimigo nas películas 
Batalha de Guararapes (1978) e De Cara Al Cielo (1979) durante as 

Ditaduras Militares brasileira e argentina

   10h-10h30 Intervalo

• 10h30-12h

Sessão 3 – Filme de arquivo e imagens reencontradas
• Vanessa Maria Rodrigues (UFJF) – As muitas camadas de uma 

imagem de arquivo
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• Miguel Alfonso Bouhaben (Universidad de las Artes) – Re-montar la 

historia. Intervenciones en la esfera pública guayaquileña a través de 

la proyección de archivos históricos audiovisuales

• Cid Vasconcelos (UFPE) – Ressignificando Imagens de Fundação

• 10h30-12h

Sessão 4 – Visualidades urbanas e experimentação 
• Iomana Rocha (UFPE) – Panorama dos transbordamentos: uma 

observação histórica e estética sobre os “outros cinemas pernambucanos”

• Rosane Kaminski (UFPR) – A expansão dos curtas-metragens no 

Brasil entre 1986 e 1994 e algumas pistas de violência
Guilherme Muniz Safadi (UFF) – Crime, centro e periferia: interfaces 

e circularidades entre O invasor e expressões do rap em São Paulo

   12h-14h Pausa para o almoço

• 14h-16h

Sessão 5 – Cinema e intervenção política
• Marcos Napolitano (USP) – Ficção científica, exotismo e Guerra Fria: 
O Homem Anfíbio (1961)

• María Valeria Galván e Marina Moguillansky (CONICET/Universidad 

Nacional de San Martín) – Escenas de la Alemania nazi en las pantallas 

porteñas (1933-1945)

• Rubén García López (Fondecyt/Espanha) – Historiar el presente 

(Con uñas y dientes, Paulino Viota, España, 1977)

• Lúcia Ramos Monteiro (USP) – A força política da apresentação artística

• 14h-16h

Sessão 6 – Afrodescendentes no cinema latino-americano 
• Ivette Sóñora Soto (UFSC) – El otro Francisco. Interpretación de la 

esclavitud desde el prisma del cine 

• Maurício Cardoso (USP) – A comédia popular e o cinema brasileiro: uma 

leitura da performance de Grande Otelo
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• Renata Melo Barbosa do Nascimento (UnB) – Representações de mulheres 

negras: literatura de Jorge Amado nas lentes do cinema (1935-2011)

• Natacha Muriel López Gallucci (UFCA) – Estudios comparados de 

cine clásico de Brasil y de Argentina: argumentación histórica en las 

representaciones fílmicas de la cultura popular afrodescendiente

   16h-16h30 Intervalo

• 16h30-18h
Sessão 7 – Performance, corpos e política
• Sancler Ebert (UNICEP) – Darwin, o imitador do belo sexo, na 

programação: uma análise da relação entre palco e tela nos cineteatros 

cariocas em 1922

• Carolina de Oliveira Silva (Universidade Presbiteriana Mackenzie) – 

Experimentação, corporeidade e abjeção: outros delírios possíveis em 

Quem é Beta? (1973) de Nelson Pereira dos Santos

• Victor Santos Vigneron (USP) – Erotismo na mediocridade, uma 

trajetória do cinema brasileiro

• 16:30-18h
Sessão 8 – Festivais, mostras e instituições
• Alexandre Sônego de Carvalho; Jane Mary Pereira de Almeida 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie-CAPES/PUC-SP) – Etnografia 
do Cinema Nacional: a importância do MIS-Campinas como instituição 

arquivística e o regime de historicidade da memória audiovisual 

museológica

• Emerson Dylan (UNIFESP) – Cinema, diplomacia e resistência: os 

primeiros anos da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1977-1983)
• Juliana Muylaert (UFF) – Festivais de filmes como objeto do 
historiador: questões para a relação entre história e cinema

   18h-18h30 Intervalo
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• 18h30-20h
CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Intercambios cinematográficos entre México y Argentina 
en el periodo clásico 
Prof. Isaac León Frías (Pontificia Universidad Católica del Perú) 
Mediação: Ignacio Del Valle Dávila (UNILA)

06/DEZEMBRO, quinta-feira

• 8h30-10h 

Sessão 9 – Cinema brasileiro nos anos 1960 e 1970 
• Antônio da Silva Câmara; Bruno Vilas Boas Bispo; Caroline de Araújo Lima 
(UFBA) – Cinema como expressão política: arte e engajamento (1960-1970)

• Arthur Gustavo Lira do Nascimento (UFPE) – A Cabra na Região Semi-
Árida (1966): paisagens do Nordeste no documentário de Rucker Vieira

• Liciane Timoteo de Mamede (UNICAMP) – O papel desempenhado 

pela Cinemateca do MAM-Rio na difusão dos filmes do chamado 
Cinema Marginal Brasileiro

• 8h30-10h
Sessão 10 – Historiografia do cinema silencioso brasileiro
• Nezi Heverton Campos de Oliveira (UFF) – A Bela Época do Cinema 

Brasileiro: (des)caminhos de uma trajetória historiográfica
• Felipe Davson Pereira da Silva (UFPE) – O cinema Desembarca na 

Veneza Brasileira: Recife na Rota do Cinematógrafo

• Ingrid Hannah Salame da Silva (UNICAMP) – Considerações sobre 

O progresso da ciência médica em Pernambuco e o preconceito 

racial no Brasil

   10h-10h30 Intervalo
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• 10h30-12h

Sessão 11 – Cinefilia e circulações em meados do século XX
• Estevão Garcia (IFG) – O neorrealismo na América Latina na 

encruzilhada

• Euclides Santos Mendes (UESB) – Neorrealismo e cinema na Bahia: 

a configuração de um ideário ético-estético e o Ciclo Baiano de Cinema
• Luiz Ancona (USP) – A chinesa (1967) de Jean-Luc Godard e a 

recepção da crítica no Brasil: a conjuntura 1968 em perspectiva 
transnacional

• 10h30-12h

Sessão 12 – Cinema silencioso nas Américas: poesia, documento e 
resistência 
• Edileuza Penha de Souza (UnB) – Oscar Micheaux e o cinema negro 

estadunidense

• Ciro Inácio Marcondes (PUC-DF) – A poesia redime o medium – 

Chaplin e Feuillade no cinema silencioso

• Eduardo Baggio (UNESPAR) – As imagens no cinema de Arthur Rogge

   12h-14h Pausa para o almoço

• 14h-16h

Sessão 13 – Arquivos, memória e preservação 
• Fabián Rodrigo Magioli Núñez (UFF) – Cinemateca do MAM e 

Cinemateca Uruguaia: resistência cultural nos anos de chumbo

• Jorge Iturriaga (Universidad de Chile) – El Consejo de Censura 

Cinematográfica de Chile entre 1960 y 1973: construyendo una base de datos
• Paulo Cunha e Ana Farache (UFPE) – O conceito de preservação 

ativa e a implantação da Cinemateca Pernambucana: discussão de um 

trabalho em processo

• Eduardo Morettin (USP) – Instituições cinematográficas: arquivos, 
memória e preservação
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• 14h-16h

Sessão 14 – Audiovisual, crítica e imprensa
• Fábio Raddi Uchôa (Universidade Tuiuti do Paraná) – Dimensões 

biográfico-apologéticas em Almeida Salles – a crítica de cinema em O 
Estado de S. Paulo
• Pedro Plaza Pinto (UFPR) – O Cinema Novo e Paulo Emilio: camadas 

de tempo

• Paula Halperin (SUNY Purchase) – Entre a invasão dos “capitais 

alienígenas” e a modernização da televisão: CPI e debates públicos em 

torno ao acordo Globo/Time-Life, 1962-1969

• Danielle Crepaldi Carvalho (USP) – Intercâmbios entre a crítica e 

a realização, o nacional e o estrangeiro, no audiovisual brasileiro dos 

anos de 1940-1970

   16h-16h30 Intervalo

• 16h30-18h30
Lançamento de livros

   18h30-19h Intervalo

• 19h-20h30
CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Ficção televisiva e história: questões para um debate
Profa. Mônica Almeida Kornis 
Mediação: Tainá Xavier (UNILA)
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07/DEZEMBRO, sexta-feira

• 8h30-10h
Sessão 15 – Cinema, guerra e violência política
• Gabriel Bueno Lisboa (UNICAMP) – De Revoluções Marxistas a 

“Estratégias de Tensão”: orientações políticas no cinema popular italiano

• Ernando Brito Gonçalves Junior (UNICENTRO) – Cinema e 

Revolução Mexicana: representações de um confronto

• Douglas Alves Moreira (UNIMONTES) – A noção de representação 

na animação Der Fuehrer's Face, de 1943, de Walt Disney, durante a 

Segunda Guerra Mundial

• 8h30-10h
Sessão 16 – Representações das culturas tradicionais latino-
americanas
• Lenin Santiago Molina Andrade (Universidad de Guayaquil) – La 

representación del otro en las filmaciones realizadas por Watson 
Kintner en Ecuador, año 1949

• Juliano Gonçalves da Silva (UERJ) – O personagem indígena latino-

americano desde a marginalização e a barbárie

• Maria Ignês Carlos Magno (Anhembi-Morumbi) – Como se fosse 

uma saga: os índios na cinematografia de Silvio Back

   10h-10h30 Intervalo

• 10h30-12h

Sessão 17 – Mídia e poder no cinema contemporâneo
• Fabio Nigra (Universidad de Buenos Aires) – Too Big to fail, o cómo 

los honestos ejecutivos especularon en la cubierta del Titanic
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• Rodrigo Ribeiro Paziani (UNIOESTE) – Dos Entreatos à Vocação 
do poder: uma análise fílmica das relações entre poder, hegemonia e 

disputas políticas na história do Brasil recente

• Márcia Neme Buzalaf  (UEL) – É tudo verdade?: narrativas 

audiovisuais sobre a memória da imprensa alternativa no documentário 

Pasquim – a subversão do humor (2004)

• 10h30-12h

Sessão 18 – Dimensões da linguagem cinematográfica 
• Alexandre Rafael Garcia (UNESPAR/UFPR) – Filmes de conversação: 

uma proposta

• Rafael Morato Zanatto (UNESP) – No gabinete de Robert Wiene: 
recepção crítica e histórica ao caligarismo

• Pablo Gonçalo (UNB) – Quais seriam os lugares dos roteiros (não 

filmados) na história do cinema?

   12h-14h Pausa para o almoço

• 14h-16h

Sessão 19 – Práticas pedagógicas do cinema
• Erika Zerwes e Iara Lis Schiavinatto (USP/UNICAMP) – O primeiro 
cinema em sala de aula e a noção de cultura visual como instrumento 

interpretativo

• Thaís Blank (CPDOC-FGV) – Pedagogias do arquivo: novos olhares 

sobre velhas imagens em oficinas de produção audiovisual
• Macelle Khouri Santos (UFSC/UESC) – Entre magia e tecnologia: a 

ciência no cinema infantil brasileiro

• Mariana Villaça (UNIFESP) – Alianças e desencontros das esquerdas 

nos documentários latino-americanos e Festivais em 1968/1969: a 
pedagogia da revolução nas telas 
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• 14h-16h

Sessão 20 – Violência, trauma e testemunhos 
• Patrícia Kruger (USP) – Fendas reacionárias na insubordinação: o 

anti-ilusionismo revelador dos filmes If...(1968) e Oh, Lucky Man! 
(1973), de Lindsay Anderson

• Fernando Seliprandy (USP) – Perpetradores no cinema sobre as 

ditaduras do Cone Sul: do arquétipo ao círculo íntimo

• Rogério Ivano (UEL) – Cinema, memória e esquecimento em três 

filmes de guerra: Valsa com Bashir, Ararat e Katyn
• Lior Zylberman (Universidad de Buenos Aires) – Cine Documental y 
Genocidio: retórica, motivos y funciones

   16h-16h30 Intervalo

• 16h30-18h30
Sessão 21 – Figurações da História no Cinema
• Luís Fernando Severo (UNESPAR) – Um rei em múltiplas visões: 

aproximações fílmicas à trajetória de Ludwig II

• Wallace Andrioli Guedes (UFJF) – Joaquim (2017), de Marcelo 

Gomes: Tiradentes nas telas, entre o passado e o presente

• Roberto Abdala Jr. (UFG) – Bakhtin e a arte de colocar a vida em cena 

como questão histórica: possibilidades das Performances Culturais

• 16h30-18h30
Sessão 22 – Cinema e História dos Estados Unidos
• Luiz Felipe Rocha Baute (UNICAMP) – Propostas trágicas no western 

contemporâneo: uma análise de Onde Os Fracos Não Têm Vez
• Caroline Liamare Magnaguagno Pereira (UNICAMP) – O olhar de 

Scorsese sobre a sua geração: uma análise das personagens femininas 

no primeiro cinema de Scorsese
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• Flávio Vilas-Bôas Trovão (UFMT) – Uma escola em risco: cinema e 

educação nos Estados Unidos dos anos 1980
• María Florencia Danamo; Leandro Della Mora (Universidad de 
Buenos Aires) – Vietnam por Oliver Stone

   18h30-19h Intervalo

• 19h-20h30
CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
Procesos de descentralización de la producción 
audiovisual argentina
Profa. Clara Kriger (Universidad de Buenos Aires)

Mediação: Carolina Amaral de Aguiar (UEL) 



CONFERÊNCIAS
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04/DEZEMBRO, terça-feira

• 18h
CONFERÊNCIA INAUGURAL
Auditório Martina (sala 309)

Ni vencedores ni vencidos (Naum Spoliansky y Alberto Cabado, 
1972): pieza perdida del documental político argentino 
Prof. Pablo Piedras (Universidad de Buenos Aires) 

Dos años después de las primeras exhibiciones clandestinas de La hora 
de los hornos (Grupo Cine Liberación, 1968), comienza la realización del 
largometraje documental Ni vencedores ni vencidos. Este film, basado 
integralmente en el montaje de materiales de archivo provenientes de 

noticiarios cinematográficos y de una voz over omniexplicativa, fue 

concebido con la intención de erigirse en una respuesta moderada e 

institucionalista a la obra de Solanas y Getino. Esta conferencia se 

propone reinscribir en la historia del cine latinoamericano una película 

inhallable durante cuatro décadas, apenas mencionada u omitida de los 

estudios sobre cine político de los sesenta y setenta. El eje que articulará el 

análisis será la construcción visual que la obra efectúa de las multitudes, 

tensionada entre los conceptos de pueblo y de masas, a la luz de las 

nociones de Ernesto Laclau sobre populismo.
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05/DEZEMBRO, quarta-feira
 

• 18h30
CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Auditório Martina (sala 309)

Intercambios cinematográficos entre 
México y Argentina en el periodo clásico
Prof. Isaac León Frías (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Las dos grandes industrias de cine hablado en español en América 

Latina mantuvieron diversos vínculos durante los años en que sus 

películas se vieron a lo largo del continente, incluido Brasil, que no fue 

ajeno a la circulación de esas producciones.

El renglón más notorio del intercambio está en el rubro de los intérpretes 

y entre ellos es la rosarina Libertad Lamarque la que alcanza la mayor 

significación pues, luego de ser la más popular actriz-cantante en su país 
y de haber contribuido de forma decisiva a la internacionalización de la 

producción platense, en 1947 se incorpora a la industria mexicana en la 

que va a ser una figura de primera importancia, sin perder su identidad 
argentina.

Con el mexicano Arturo de Córdova, Libertad forma la pareja binacional 

más exitosa, aunque ello se limite a cuatro películas. Más fecunda en 

términos de cantidad es la relación fílmica entre De Córdova y Marga 

López, nacida en Tucumán. Por su parte, De Córdova fue el protagonista 

de varios melodramas filmados en los estudios de Buenos Aires, como lo 
fue también de otros dos de producción brasileña que tuvo a su cargo el 

argentino Carlos Hugo Christensen.

Sin embargo, el flujo mayor se produjo de sur a norte, en buena medida 
a causa de las turbulencias políticas que trajo consigo el gobierno del 

General Perón y la respuesta militar que lo desalojó del poder. Por esa 

razón figuras importantes como Luis Sandrini, Niní Marshall, Amanda 
Ledesma, pero también y en menor medida, Hugo del Carril, Tita Merello 
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y otros, protagonizaron películas en los estudios de la Ciudad de México. 

Es notorio el intento de “aclimatación” de los recursos verbales y gestuales 

de Sandrini y Marshall a los requerimientos de la industria mexicana.

Por otra parte, hubo también presencia de directores argentinos en 

México y, en menor cantidad, de mexicanos en Argentina. Una parte 

sustancial de la obra del argentino Tulio Demicheli se realizó en México, 

mientras que la pareja conformada por el realizador Luis César Amadori 

y la actriz Zully Moreno promovieron lazos de producción binacional, 
no por la vía de la coproducción, sino por la realización de películas 

argentinas que incluían figuras mexicanas y viceversa.
Hay otras vías de encuentro mexicano-argentino a través de terceros 

países. Además del caso puntual de Dios se lo pague, basada en una obra 

de teatro brasileña y con el mexicano De Córdova y la argentina Zully 
Moreno en los roles protagónicos, están las vetas de producción “terciadas” 

por Cuba o por España. Con actrices e insumos musicales cubanos se 

prodigó en México el filón de las rumberas. Pero Argentina también 
contó con sus propias rumberas cubanas y no quiso quedarse atrás de la 

iniciativa de la industria norteña. Por otra parte, con actrices e insumos 

andaluces, Argentina y México compartieron el arte de las folclóricas del 

cante flamenco y de la copla, especialmente la hispalense Carmen Sevilla. 
Un caso aparte de enorme interés de triangulación hispano-mexicano-

argentina es el de la cupletista manchega Sara Montiel.
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06/DEZEMBRO, quinta-feira

• 19h

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Auditório Martina (sala 309)

Ficção televisiva e história: questões para um debate 

Profa. Mônica Almeida Kornis

Assim como o cinema, seriados, minisséries e telenovelas criam narrativas 

sobre o passado. Se não há nenhuma novidade nessa afirmação, 
experiências da televisão brasileira nesse sentido parecem não ter ainda 

encontrado uma reflexão mais apurada, considerando a diversidade 
de sua produção em mais de cinco décadas. Nesta conferência, traço 

algumas características estruturais desse processo, tendo duas questões 

como eixo: uma discussão metodológica que privilegia a construção 

estética e narrativa de cada um dos programas televisivos apoiada sobre 

o melodrama, e o lugar que, em particular, a produção ficcional da Rede 
Globo possui enquanto agente de construção de uma identidade nacional 

a partir do início da década de 1970. 
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07/DEZEMBRO, sexta-feira

• 19h

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
Auditório Martina (sala 309)

Procesos de descentralización de la 
producción audiovisual argentina 
Profa. Clara Kriger (Universidad de Buenos Aires) 

El cine argentino nació en Buenos Aires y continuó siendo porteño, con muy 

pocas excepciones. Tanto los formatos clásicos como las modernizaciones, 

tanto las continuidades como las rupturas se sucedieron en Buenos Aires.

Como consecuencia de esta centralización, las representaciones, los 

modos de enunciación, las temáticas y narrativas, también estuvieron 

condicionadas por la sensibilidad y la formación cultural porteña.

En el siglo XXI emerge una novedad, la construcción de una nueva 

cartografía del audiovisual. En todas las provincias se crearon una buena 

cantidad de productoras que trabajan en distintos soportes y formatos 

(largometrajes, telefilmes, series, animación, y varios estcétera.). Se 
crearon clústeres audiovisuales, asociaciones gremiales y profesionales de 

realizadores y técnicos, escuelas y carreras universitarias sobre la imagen. 

Se dictaron muchas leyes provinciales de cine, e incluso la provincia de 

Misiones creó un Instituto de cine autárquico a la manera del INCAA.

Entre las principales condiciones de posibilidad que determinaron 

el nuevo fenómeno se cuentan la propagación de la tecnología digital, 

que abarató y facilitó los procesos de producción, y la aplicación de un 

conjunto de políticas públicas que tendieron a una real descentralización 

de la producción.

La conferencia abordará una descripción de este proceso que transformó 

el campo audiovisual local y propondrá hipótesis acerca de cómo miramos 

los historiadores del cine esta realidad, y cómo enfrentamos los desafíos 

que presenta esta novedad geoestética.



LANÇAMENTO DE LIVROS

6 de dezembro às 16h30 

Auditório Martina (sala 309)
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A formação de um cineasta: 
Sylvio Back na cena cultural de Curitiba nos anos 1960
Autora: Rosane Kaminski
Curitiba: Editora UFPR, 2018.
Apresentado por Rosane Kaminski.

A História das Américas através do Cinema
Organizadores: Alexandre Guilherme da Cruz Alves Jr. e Flávio Vilas-Bôas Trovão
Curitiba: Prismas, 2018.
Apresentado por Flávio Vilas-Bôas Trovão. 

A trail of fire for political cinema. 
“The hour of the furnaces” fifty years later.
Organizadores: Javier Campo e Humberto Pérez-Blanco
Bristol; Chicago: Intellect, 2019.
Apresentado por Ignacio Del Valle Dávila. 

Arquivos em Movimento: 
seminário internacional de documentário de arquivo
Organizadores: Adelina Novaes e Cruz, Arbel Griner, Patrícia Machado e Thaís Blank
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2017.
Apresentado por Thaís Blank.

Conozco la canción. 
Melodías populares en los cines posclásicos de América Latina y Europa
Organizadores: Pablo Piedras e Sophie Dufays
Buenos Aires: Nueva Librería, 2018.
Apresentado por Pablo Piedras.

Contos morais e o cinema de Éric Rohmer
Autor: Alexandre Rafael Garcia
Curitiba: Arte & Letra, 2018.
Apresentado por Alexandre Rafael Garcia. 
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Cultura Visual. Imagens na modernidade
Autoras: Iara Schiavinatto e Erika Zerwes
São Paulo: Cortez, 2018.
Apresentado por Erika Zerwes.

Hablemos de Cine (Antología) Volumen 2
Editores: Isaac León Frías e Federico de Cárdenas
Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018.
Apresentado por Isaac León Frías.

Imagem e História
Organizadores: Patrícia Kruger e Marcos Fabris
São Paulo: Editora Beca, 2018.
Apresentado por Patrícia Kruger.

Imágenes y públicos del cine clásico argentino
Autora: Clara Kriger
Tandil: Editora: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, 2018.
Apresentado por Clara Kriger.

Más allá de las lágrimas. 
Espacios habitables en el cine clásico de México y Argentina
Autor: Isaac León Frías
Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 2018.
Apresentado por Ignacio Del Valle Dávila.

O cinema e as ditaduras militares: 
contextos, memórias e representações audiovisuais
Organizadores: Eduardo Morettin e Marcos Napolitano
São Paulo: Intermeios, 2018.
Apresentado por Eduardo Morettin.
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Revisitar a Teoria do Cinema - Teoria dos Cineastas (Vol. 3)
Organizadores: André Rui Graça, Denize Araujo, Eduardo Baggio e Manuela Penafria
Covilhã: LabCom.IFP/Universidade da Beira Interior, 2017.
Apresentado por Eduardo Baggio.

São Bernardo: um estudo de cinema e história
Autor: Maurício Cardoso
São Paulo: Desconcertos, 2018.
Apresentado por Maurício Cardoso. 

Tempo de Guerra. Cultura visual e cultura política nas fotografias 
dos fundadores da agência Magnum, 1936-1947
Autora: Erika Zerwes
São Paulo: Intermeios, 2018.
Apresentado por Erika Zerwes.



RESUMO 
DAS

COMUNICAÇÕES
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05/DEZEMBRO, quarta-feira

• 8h30-10h
Sessão 1 – Narrativas e memórias da repressão
Sala negra C206

La Batalla de Chile: 
o testemunho no cine documental de Patricio Guzmán
Cristiane Aparecida Fontana Gümm (UFSC)

Na década de 1970, para Dittus e Castillo (2017), o cinema documental 

chileno tem um compromisso político e social, apresenta uma intrínseca 

relação com um projeto político e permite perceber as tensões e a 

polarização político-partidária que envolviam o Chile naquele contexto. 

Destaca-se o cine documental do diretor chileno Patrício Guzmán (1941), 

que apresenta uma extensa e premiada filmografia. No caso específico 
dessa comunicação, o interesse reside na trilogia La Batalla de Chile 

(1975-1979): 1) La insurrección de la burguesia (1975); 2) El golpe de 
Estado (1976); 3) El poder popular (1979).

Em 1972, Guzmán inicia as filmagens do que daria origem ao segundo 
filme relacionado ao governo de Salvador Allende e percebe o clima de 
tensão que tomava conta do Chile. Muitas das imagens filmadas naquele 
ano foram inseridas em La batalla de Chile. De março a setembro de 

1973, Guzmán continua com seu projeto de filmar o Chile da Unidade 
Popular. Suas lentes conseguem captar a polarização política e o projeto 

da direita de derrubar a qualquer preço Salvador Allende. Das tomadas 

filmadas desde o acirramento de tensões nas eleições parlamentares de 
março de 1973, de partes filmadas e inseridas no El primer año (1971) ou 

que comporiam La respuesta de octubre (1972), resultaram na trilogia 

La Batalla de Chile.

Para a presente comunicação, foi selecionada uma sequência de cenas 

que permitem debater o papel do testemunho. Nas palavras de Guzmán 

(2017), “filmar a realidade nos aproxima de fatos invisíveis. Formamos 
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parte de um grupo de testemunhas privilegiadas da histórica local. 

Somos parte de um grupo orgulhoso em legar para amanhã um álbum de 

imagens que servirá para retificar a falsa história de nossos países. Para o 
diretor chileno o compromisso do cine documental é o de “filmar os fatos” 
- e reforça que afirmar isso “não significa escapar de sua manipulação” 
(GUZMÁN, 2017, p. 109). Pode-se, a partir dessas considerações, 
problematizar o senso comum de que o filme documentário é, em oposição 
à ficção, a captação da realidade. Nichols (2016, p. 86) nesse sentido 
destaca que “o fato de os documentários não serem uma reprodução 

da realidade, dá a eles uma voz própria”. Lagny (2009; 2012) propõe 
algumas reflexões sobre a relação entre “testemunho” e cine documental: 
“informar, registrar uma memória visual e sonora dos eventos cada vez 

mais regularmente”(LAGNY, 2009, p. 112). Para a autora, as técnicas de 

difusão e de registro – as câmaras e os gravadores portáteis permitindo 

que equipes de cineastas consigam captar os acontecimentos, criando um 

“cine-jornalismo” – ampliaram as possibilidade do “testemunho”.

Segundo Aguiar (2015), Guzmán tem a preocupação com o “cine 

testemunhal” e de realizar o registro “no calor da hora”, privilegiando 

o “documentário direto”, as “tomadas de primeira mão”. Sua concepção 

era filmar a “história que estamos vivendo” e “deixar testemunhos desses 
dias” (AGUIAR, 2015: 129-130).

Retomando a afirmação inicial de Guzmán, é possível destacar um 
comprometimento desse testemunho (e que seu ponto de vista é a marca 

dele) “legar para amanhã um álbum de imagens que servirá para retificar 
a falsa história de nossos países”. Como documentarista, registrou o 

passado ou os fatos que experienciou através de suas câmeras. Fez escolhas 

do que filmar. Ao montar o filme, organizou as imagens a partir do seu 
ponto de vista, de suas experiências com esse passado vivido. Ao inserir 

textos em voz over fez escolhas. Patrício Guzmán sintetiza sua ideia de 

importância do cinema documental numa frase que o acompanha em 

diversas entrevistas e em diversos textos: “Um país que não tem cinema 

documental é como uma família sem álbum de fotografias” (GUZMÁN, 
2017: 125). O que Guzmán apresenta na trilogia La Batalla de Chile é 

a sua contribuição para o álbum de fotografias da América Latina das 
décadas de 1960 e 1970.



III Colóquio Internacional Cinema e História42

O documentário El Botón de Nácar 
e a repressão na América Latin
Moisés Carlos Ferreira (PUC-SP)

A produção cinematográfica que será aqui abordada é o documentário 
O Botão de Pérola, com o título original em espanhol El Bóton de 
Nácar, que foi dirigido e produzido pelo documentarista chileno Patricio 

Guzman. Essa obra foi uma coprodução entre Espanha, França, Chile e 

Suíça, realizada pela produtora Atacama Production em 2015.

A escolha por esse filme deve-se à sua sensibilidade em tratar de 
assuntos caros à História da América Latina, especialmente à do 

Chile. No enredo, há duas narrativas – a política e a cultural – que se 

entrecruzam em momentos históricos do país. O fato do documentário 

que será aqui analisado diz respeito aos interesses de diversos grupos 

sociais quanto à implementação das Ditaduras Militares no Cone Sul do 

continente americano. No caso chileno, não se pode olvidar o papel dos 

“Chicago boys”– jovens economistas que estudaram nos Estados Unidos 

e aplicaram no Chile uma série de medidas econômicas logo após o Golpe 

de Estado de 1973.

Por meio de reflexões e conflitos que são apresentados no documentário 
de maneira poética, nota-se uma metáfora: o uso da água e como esta 

é guardiã da memória e também cemitério, já que este recurso natural 

permeia a história dos povos nômades das águas, que serão apresentados 

pelo documentário. 

A água, nesse sentido, representa o fio condutor da trama, e o botão 
representa a violência perpetrada pelos povos colonizadores.

Em relação à linguagem cinematográfica, sabe-se que ela possui o 
poder mimético, de imagem em movimento, que não apenas copia a 

realidade, mas a interpreta, a questiona, a reproduz pelo olhar do diretor. 

Além dessas possibilidades de interação entre sujeito e cinema, a sétima 

arte pode ser vista também como uma representação do passado e objeto de 

pesquisa histórica, capaz de questionar um passado próximo ou longínquo, 

resgatar a memória de personagens envolvidas e, de acordo com Villaça 

(2015), “à arte cabe não se limitar à mera representação do fato histórico, mas 

elaborar uma reflexão sobre ele”. Percebe-se, portanto, que a narrativa de O 
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Botão de Pérola não se pauta apenas na representação de fatos históricos, 

mas na possibilidade de criticá-los e reinterpretá-los, por exemplo, na citação 

acerca do contato de europeus com os povos da Patagônia ou na explicação 

dada às formas de extermínio durante a Ditadura Militar chilena.

Desta forma, este documentário será aqui abordado como uma 

metáfora da violência cultural, política e econômica construídas nesta 

parte do continente americano.

A crença na imagem e o olhar da ficção em O ato de matar, 
de Joshua Oppenheimer
Rodrigo Almeida (UFRN)

Ao observar na contemporaneidade as imagens como signos cada 

vez mais heterogêneos e heterodoxos capazes de sobreviver ao tempo, 

acumular significados e deslocar narrativas, o presente trabalho constata 
que tais elementos induzem e revertem sentidos de/do mundo, rompem 

com hierarquias e autorizações, fundamentam suas próprias regras 

enquanto representação do visível, encorajando uma paisagem política 

em que a experiência sensível suplanta a experiência inteligível – a 

ponto do sensível se passar pelo inteligível. Não há mais como descolar 

o imaginário histórico do imaginário estético: a história se confirmou 
como um sujeito da imagem e a imagem se tornou um sujeito da história. 

Dialogando com autores como Vilém Flusser, Didi-Huberman, Jacques 

Rancière, Beatriz Sarlo e Marie-José Mondzain, partimos dessa premissa 

para lançar uma reflexão sobre o funcionamento da crença na imagem, a 
partir do que chamamos de olhar da ficção, isto é, essa influência profunda 
do repertório audiovisual no processo de significação de narrativas do 
mundo e na construção de nosso imaginário coletivo.

Para tanto, analisaremos O Ato de Matar (Reino Unido/ Dinamarca/ 

Noruega, 2012), documentário em que o diretor Joshua Oppenheimer 

toma como protagonistas alguns torturadores que mataram milhares de 

pessoas durante o Regime Militar na Indonésia, e que ainda hoje ocupam 

postos de respeito no governo local. Ao serem questionados sobre o 

passado, os torturadores contavam com orgulho o que faziam. Como 

resposta, nasceu a proposta cinematográfica: para entender as razões, 
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o diretor pede para eles recriarem cenas das execuções do modo como 

quiserem, algo que se traduz numa mise-en-scène grotesca, inicialmente 

realista até chegar numa fabulação que dialoga com distintos gêneros 

cinematográficos. O Ato de Matar, nesse sentido, se infiltra nos espaços 
discursivos de poder usando de estratégias da ficção para descortinar 
um passado trágico, numa narrativa-arapuca que confunde um sistema 

inteligível para implodi-lo. Para além de um acerto de contas com o 

inimigo, o filme se mostra como um exemplo de história que só pode ser 
restituída, repensada, revelada através da imagem.

• 8h30-10h
Sessão 2 – Projetos industriais no cinema brasileiro
Sala negra C206

“A flama viva do cinema nacional”: a produção de 
Inconfidência Mineira (Carmen Santos, 1948) e a relação 
entre Estado e cinema
Lívia Maria Gonçalves Cabrera (UFF)

A apresentação abordará a pesquisa em andamento sobre a realização 

do filme Inconfidência Mineira (1948), escrito, produzido, dirigido e 
estrelado por Carmen Santos, que entrou em pré-produção em 1937, 

sendo filmado entre 1941 e 1948 e exibido em 1948. O objeto fílmico 
desapareceu no incêndio ocorrido nos estúdios da Brasil Vita Film em 

1957, mas resta, nos dias de hoje, uma extensa documentação, espalhada 

em diversos arquivos brasileiros. A cobertura realizada pela imprensa 

fornece indícios da relevância da obra no período e da expectativa em 

torno do filme por parte da imprensa e de figuras públicas de renome na 
área da educação e do cinema. O estudo de uma obra fílmica desaparecida 

em sua forma original, da qual restaram apenas trechos, roteiros, 

reportagens, fotografias e depoimentos, faz a pesquisa, ao recorrer a 
outros materiais, enxergar novas possibilidades de análise, articulando 

outras abordagens para pensar o objeto fílmico.

Carmen, imersa num contexto de construção e consolidação do cinema 

brasileiro espelhado no modelo clássico-industrial norte-americano, 
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desejava realizar Inconfidência inspirada pelos épicos de diretores como 

o americano Cecil B. DeMille, procurando fornecer as melhores condições 

de produção possíveis para a época num filme reconhecido como o de 
“maior preparo conhecido até então pelo cinema brasileiro”, segundo 

Jurandyr Noronha. Para tanto, ela encontrou respaldo em documentos 

históricos e foi assistida por intelectuais e historiadores envolvidos com o 

debate do cinema-educação e com os anseios do governo varguista.

A documentação consultada aponta para uma produção alinhada com 

uma ampla política estatal. Anita Simis (1997) conta como o governo 

provisório de Getúlio Vargas tinha uma concepção bastante nítida da 

função do cinema, tratando-o como instrumento pedagógico com o 

intuito de auxiliar na reforma da sociedade e na formação educativa 

e cultural. Numa outra mão, o governo também enxergava no cinema 

um importante meio para veiculação do nacionalismo, com o papel 

de formar uma coletividade histórica necessária para o sentimento de 

pertencimento. A realização de uma obra como Inconfidência Mineira 

está relacionada com o momento em que pedagogos debatiam o cinema 

educativo no Brasil, pensando nele como veículo divulgador de ideias. 

A construção de um projeto educacional, influenciado pela filosofia 
positivista, acreditava na cientificidade como único meio de chegar ao 
conhecimento verdadeiro. Essas ideias atravessaram o filme desde a 
temática escolhida, passando pelos meios de produção da obra, chegando 

à exibição e recepção.

Após a análise da documentação previamente encontrada, de uma 

versão do roteiro e do acesso a algumas imagens feitas para o filme, 
questionam-se as razões que motivaram Carmen a canalizar tantos 

esforços em torno dessa obra que objetivava despertar nos espectadores 

os valores nacionais, educando moralmente e culturalmente a população 

dentro dos propósitos que acreditavam ser corretos e ideais para o 

desenvolvimento do país. Acredita-se que a articulação das escolhas 

cinematográficas com os processos políticos, sociais e culturais do período 
elucidarão uma parte importante da história brasileira, das produções 

da Brasil Vita Film e da carreira de uma importante figura feminina do 
cinema brasileiro.
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A historiografia sobre a Sonofilms: 
uma análise sobre a era dos estúdios do cinema brasileiro
Vitor Ferreira Pedrassi (UFSCar)

Esta comunicação se propõe a fazer um estudo da historiografia 
acerca da Sonofilms, produtora de Alberto Byington Jr. e Wallace 
Downey que atuou no mercado cinematográfico brasileiro entre 1937 e 
1943, sendo uma das principais empresas de sua época. Nossa análise 

partirá de dois eixos principais: sua criação - vista de maneira diferente 

por vários autores - e como as características próprias de sua produção 

foram estudadas pelos pesquisadores brasileiros, procurando entender 

as razões de a empresa ser constantemente negligenciada em relação às 

suas concorrentes dentro da historiografia.
No primeiro momento, levantamos os dados sobre a criação da empresa. 

Heffner (MIRANDA; RAMOS, 2012: 672), cria uma linha sucessória 
entre as produções de Byington e Downey produzidas em São Paulo e 

no Rio de Janeiro, já com a marca Sonofilms. Tal postura, entretanto, 
não é repetida pela maioria dos outros autores que estudam a produtora 

(FREIRE, 2011a; MIRANDA, 2015; VIEIRA, 1987). Além de sua criação, a 
questão acerca de qual filme foi o primeiro da companhia é problemática, 
com os pesquisadores discordando sobre o tema (AUGUSTO, 1989; 
BARRO, 2006; GALVÃO; SOUZA, 1987). Procuramos assim aprofundar 
o estudo desses pontos, confrontando essa bibliografia com matérias de 
revistas e jornais da época.

Sobre sua produção, nas pesquisas de autores clássicos como Viany 

(1993: 79) e Salles Gomes (1986: 72), a empresa recebe atenção muito 
menor – ou quase nula – quando comparada às suas contemporâneas 

Cinédia, de Adhemar Gonzaga, e Brasil Vita Filme, de Carmen Santos. 

Durante a década de 1980, ainda que dediquem pouca atenção à 
Sonofilms, Vieira (1987: 151) e Galvão e Souza (1987: 56) comentam 
uma característica marcante da produtora: a noção de “consciência” 

das limitações do mercado brasileiro para o cinema nacional. Enquanto 

as outras duas companhias insistiam em um cinema “culto”, mais 

ambicioso, a de Byington tinha preocupações mais comerciais, lançando 

um filme para o carnaval e outro(s) no meio do ano. Essa visão torna-
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se recorrente na bibliografia sobre o tema, porém sem aprofundamentos 
durante vários anos.

Ultimamente, Heffner tem feito leituras sofisticadas sobre a atuação 
da empresa no cenário brasileiro. Fugindo de visões mais tradicionais 

de alguns estudiosos, que apresentavam notável juízo de valor, o autor 

problematiza ainda mais a questão do mercado de cinema no Brasil e a 

sua industrialização. O texto “Aproximações a uma antiga economia do 

cinema”, a nosso ver, é um grande avanço historiográfico sobre o tema.
Por fim, apontamos algumas hipóteses para explicar o fato de a 

Sonofilms ter sido menos estudada em comparação às suas concorrentes da 
época, tais como, entre outras, o viés nacionalista dos pesquisadores mais 

tradicionais e a própria ideia de Byington de não procurar criar uma marca 

junto ao público, o que acarretou também certo esquecimento por parte dos 

estudiosos. Dessa maneira, acreditamos contribuir para os estudos sobre a 

chamada “era dos estúdios” do cinema brasileiro, buscando entender como 

o discurso sobre o tema foi produzido ao longo do tempo.

A construção do inimigo nas películas Batalha de Guararapes 
(1978) e De Cara Al Cielo (1979) durante as Ditaduras 
Militares brasileira e argentina 
Bruno José Zeni (UNESP)

A proposta de apresentação de trabalho é um recorte da pesquisa que 

ainda encontra-se em andamento, intitulada “Entre a câmera e o fuzil”: 

Propaganda político-ideológica na construção de uma História nacional 

por meio do cinema nas Ditaduras Militares no Brasil e Argentina (1978-
1979)”. A pesquisa analisa duas películas, uma de produção brasileira e 

outra de produção argentina, respectivamente Batalha de Guararapes, 

lançada no ano de 1978, e De Cara Al Cielo lançada em 1979. Ambas 

foram produzidas durante as Ditaduras Militares e contaram com forte 

apoio Estatal para a sua realização. Neste sentido, busca-se problematizar 

uma possível propaganda das ditaduras nestas fontes fílmicas. Para 

verificarmos se existiu de fato um discurso pró-governo nestas películas, 
dividimos as fontes em três temas recorrentes, 1) a construção do inimigos 

nacionais dentro dos filmes, 2) nação e nacionalismo, e 3) a construção 
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da imagem dos militares dentro das películas. Assim, buscaremos 

apresentar na proposta de comunicação o tema da construção da imagem 

dos inimigos nacionais dentro dos filmes. Para embasar a nossa pesquisa, 
buscamos um referencial teórico e bibliográfico em Eduardo Morettin 
na sua obra Humberto Mauro, Cinema, História. A análise feita por 

Morettin nos ajuda na problematização das fontes fílmicas e em como 

analisá-las. Outra obra que nos ajuda na análise é a dos historiadores 

Marcos Novaro e Vicente Palermo, chamada Ditadura Militar Argentina 
1976-1983. Neste livro, os autores apresentam minuciosamente os feitos 

da Ditadura Militar argentina e as suas atuações dentro da esfera política e 

também econômica. Além destas obras, citamos a pesquisa do historiador 

Marcos Napolitano, 1964 História do Regime Militar Brasileiro: nesta 

extensa investigação, Napolitano apresenta os principais acontecimentos 

da Ditadura Militar brasileira, partindo desde o golpe dado em João 

Goulart até o fim do regime ditatorial, passando também pela política 
cultural levada a cabo durante o regime, a qual interferiu diretamente 

na atividade fílmica do Brasil. Neste sentido, as obras aqui destacadas 

ajudam a problemar e também a pensar o contexto de produção em 

ambos os países, e a refletir sobre como as Ditaduras Militares podem ter 
usado o Cinema em busca da legitimação das mesmas. 

• 10h30-12h

Sessão 3 – Filme de arquivo e imagens reencontradas
Sala negra C206

As muitas camadas de uma imagem de arquivo
Vanessa Maria Rodrigues (UFJF)

A proposta é promover uma reflexão acerca da reutilização das 
imagens de arquivo na produção audiovisual contemporânea e pensar o 

quanto esses registros contêm resquícios que reverberam mesmo quando 

ressignificados e transplantados para outros contextos. 
Partindo da noção de vestígio, tomada de empréstimo dos estudos 

da historiadora Sylvie Lindeperg sobre o “filme palimpsesto” (LINS; 
BLANK, 2002), juntamente com a concepção do historiador e crítico 
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de arte francês Georges Didi-Huberman de que todo arquivo é lacunar 

e, por isso, necessita de uma constante investigação, cruzamento de 

informação e montagem com outros materiais para adquirir legibilidade 

(DIDI-HUBERMAN, 2012), apresentamos uma pequena discussão sobre 

o curta Cemitério da Memória (Marcos Pimentel, 2003).

O documentário é composto por arquivos audiovisuais que retratam 

a vida cotidiana de pessoas anônimas da cidade de Juiz de Fora (MG) 

durante as décadas de 1920 a 1990. Mais do que um trabalho histórico 

de retomada de imagens do passado, o filme ecoa a ideia de que nenhum 
registro é inocente, que guarda em si certas intencionalidades, estereótipos 

sociais e comportamentais de uma época e lugar, e a política como gesto 

indissolúvel das demais partes da vida. 

Tendo isso em vista, será analisado o bloco de imagens e sons que 

compõem a década de 1960. Nesse compilado do curta, há fragmentos de 

cinejornais sobre o carnaval misturados ao desfile de tropas e caminhões 
militares percorrendo as ruas do município e, posteriormente, registros 

de várias pessoas protestando. O interessante nesse trecho é que, como o 

diretor não encontrou imagens em movimento da resistência da população 

juiz-forana em meio à ditadura, ele utiliza arquivos que não são da cidade 

para criar uma metáfora visual de que a população não aceitou o novo 

regime com inércia, de que esse período não foi só de alegria e ordem, 

como os registros locais poderiam sugerir. 

O objetivo da análise é corroborar com o pensamento de que, diante 

do arquivo, é preciso sempre desconfiar, daí a importância de tensioná-lo 
com diferentes fontes a fim de gerar outros possíveis raciocínios. 

Re-montar la historia. Intervenciones en la esfera pública 
guayaquileña a través de la proyección de archivos 
históricos audiovisuales
Miguel Alfonso Bouhaben (Universidad de las Artes) 

“Re-montar la historia” nace como un proyecto de investigación 

audiovisual dentro del marco de la asignatura Filosofía y Cine de la Carrera 

de Cine de la Universidad de las Artes del Ecuador. Para desarrollar 

el proyecto, los estudiantes elaboraron diversas piezas audiovisuales 



III Colóquio Internacional Cinema e História50

partiendo de dos premisas metodológicas y conceptuales:

1) Elegir un espacio público, un edificio o una escultura de la ciudad de 
Guayaquil que tengan una carga simbólica, ya sea por ser emblemáticos, ya 

sea por ser espacios donde hayan acontecido hechos históricos significativos.
2) Intervenir ese espacio público con imágenes fotográficas o 

audiovisuales obtenidas en los archivos históricos de Guayaquil, ya sea 

proyectándolas en el espacio físico, ya sea incluyéndolas a través de la 

postproducción. Dicha intervención, tiene que tener una intencionalidad 

definida con el fin de una diferencial, una ruptura o una deriva entre lo 
significado por el espacio público y lo significado por las imágenes históricas. 

En suma, se trataba de re-montar la historia de Guayaquil para 

abordarla desde otra perspectiva, pero también de re-montarse a ese 

tiempo perdido. Salir de los límites impuestos por las historia oficiales, 
delirar, releer, reformular, remontar y resignificar la esfera pública por 
medio del contrabalanceo con las imágenes. Estos actos de relectura, 

cercanos al collage y al ready-made, parten de procesos y prácticas 

conceptuales donde experimentar, retorcer, fragmentar y alterar la esfera 

pública a través de los archivos audiovisuales del pasado con fines de 
crítica social, reflexión o resistencia política. 

Desde estas premisas metodológicas y conceptuales, los estudiantes 

realizaron piezas experimentales y cine-ensayísticas donde implementaron 

tácticas de creación de las más variadas. 

Francotirador (Chávez, Dávila, Delgado y Navas, 2018) es una 
intervención que consiste en proyectar sobre la fachada del edificio de la 
municipalidad de Guayaquil imágenes de archivo de 1985, donde el aún 
alcalde de la ciudad facultó a la policía y a los escuadrones de la muerte. 

Las imágenes de estas francotiradoras audiovisuales le devuelven al 

alcalde el disparo. 

La casa del cacao (Benítez, Caizatoa, Palacio y Quevedo, 2018) es 
una acción audiovisual desarrollada en la Casa del Cacao de Guayaquil 

que tiene como objeto la reconstrucción de la memoria de la actividad 

cacaotera de los años treinta. La idea es tomar el espacio arquitectónico 

con un lienzo de la memoria.

Sombras gobernantes (Palomeque, Torres y Lozada, 2018) es un vídeo 
de la escultura del expresidente León Febres Cordero, en Guayaquil, 
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sobre el que se disponen imágenes de cuerpos depersonas asesinadas 

por el escuadrón volante. Las imágenes de archivo de los cuerpos 

muertos terminan por borrar la figura del político.
Memorias de hierro (Cachipuendo, Delgado y Ruiz, 2018) es el 

retrato de la historia del Palacio de Cristal de Guayaquil que en el 

pasado fue el mercado sur. El vídeo construye una tensión entre los 

usos del pasado y los del presente poniendo en crisis el modelo de 

restauración urbana del municipio.

Ressignificando Imagens de Fundação
Cid Vasconcelos (UFPE)

Minha proposta exploratória é a de efetivar uma análise do 

documentário Sobre a Violência (Om Vald, 2014), do realizador sueco 

Göran Olsson, que apresenta extenso material de arquivo vinculado 

às guerras coloniais e aos conflitos internos nos países africanos, 
predominantemente aqueles colonizados por Portugal (Moçambique, 

Angola, Guiné Bissau). Pretende-se problematizar o uso das imagens de 

arquivo a partir de dinâmicas internas ao próprio documentário, assim 

como compará-lo ao de outras produções documentais africanas (em 

sistema de co-produção) que também recorrem a imagens de arquivo 

como Kuxa Kanema – O Nascimento do Cinema (2003), de Margarida 

Cardoso e As Duas Faces da Guerra (2007), de Flora Gomes e Diana 

Andringa. Boa parte do repertório dessas imagens de arquivo, em todas 

as produções citadas, remete ao que chamo de “imagens de fundação” de 

tais nações. O cinema não apenas surge como um dos meios mais efetivos 

de comunicação com a população no pós-independência como também 

acompanha, no momento anterior, as próprias lutas de libertação e, em 

momento ainda mais anterior, atua como veículo de construção de uma 

cultura de identidade nacional através dos cineclubes – num plano que 

Convents (2011) chama de “cultura cinematográfica” (conjunto de imagens, 
histórias, cores, sons, técnicos, produtoras, publicações, etc.). O cinema 

de imagens de arquivo é discutido pioneiramente por Leyda na chave dos 

filmes que remetem a questões dos Estados nacionais e da ressignificação 
de seus sentidos originais (NICHOLS, 2016). A utilização das imagens de 
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arquivo raramente ocorre de forma desvinculada aos comentários sobre 

as mesmas através dos mais diversos recursos imagéticos e sonoros. É o 

que acontece, por exemplo, no momento em que os veteranos militares 

do exército português revisitam e comentam as imagens do conflito brutal 
que vivenciaram na Guiné Bissau e da morte de um amigo em As Duas 
Faces da Guerra ou no momento em que os técnicos do Instituto Nacional 

de Cinema que participaram do processo de produção em Kuxa Kanema 

tecem observações sobre o material. No caso do filme de Olsson, não há 
o envolvimento afetivo-existencial com as imagens de arquivo utilizadas, 

sendo, geralmente, as mesmas pensadas a partir de um discurso teórico 

anti-colonial da autoria de Frantz Fanon homônimo ao título do filme. 
O protagonismo do ensaio de Fanon sobre a ancoragem histórica de tais 

imagens audiovisuais se dá pela colonização das imagens e sons por meio 

do discurso do ensaio (de forma bastante literal), da enormidade dos 

tipos utilizados para reproduzir o texto (na maior parte das vezes também 

lido por uma narração over) que muitas vezes surgem sobre as imagens 

de arquivo, e da exclusão da reprodução da banda sonora original do 

material de arquivo, dentre outras estratégias. Algumas das cenas são 

compartilhadas por mais de um documentário, como aquela dos militares 

portugueses em situação limite de tensão no filme de Gomes e Andringa. 
Pode-se observar, em maior ou menor grau, uma ressignificação dessas 
imagens de fundação para propósitos distintos (um tema mais amplo, a 

revisão crítica das histórias nacionais).

• 10h30-12h

Sessão 4 – Visualidades urbanas e experimentação 
Sala negra C2068

Panorama dos transbordamentos: uma observação histórica 
e estética sobre os “outros cinemas pernambucanos”
Iomana Rocha (UFPE)

A produção cinematográfica pernambucana vem se destacando a cada 
ano, sendo reconhecida nacional e internacionalmente. Muito se tem 

observado sobre essa produção. Mas, para além disso, tomando como 
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base conceitos como cinema expandido, efeito cinema, transcinema, e 

seguindo uma fervilhante produção audiovisual originada da apropriação, 

por parte dos artistas contemporâneos, da linguagem e dos meios técnicos 

próprios do cinema, observarei aqui o que chamo de “Outros cinemas 

pernambucanos”. Proponho uma observação historiográfica sobre estas 
obras que transbordam as margens delimitativas da forma cinema em 

Pernambuco, evidenciando os processos de criação e os contextos culturais 

de cada período. Para tanto, apresento neste artigo um recorte panorâmico, 

observando essa produção em quatro contextos. Primeiramente, o filme 
Poema: O filme é a ponta e a ponta é o filme (1979) de Paulo Bruscky, 

poema visual em que o artista recolheu pontas de filmes super 8, realizou 
intervenções, transformou-as em filme e velou trechos para se tornarem as 
pontas. Evidencia-se com esta obra um período de livre experimentação, 

o cinema como meio plástico a ser explorado pela criatividade do artista. 

Em um segundo momento, apresento o filme O palhaço degolado (1977), 

de Jomard Muniz de Brito, uma performance que critica as visões 

tradicionalistas de Paulo Freyre e Ariano Suassuna frente à cultura de 

massa. Jomard buscou trilhar um caminho fora do circuito comercial, 

utilizando a película super-8 como espaço de crítica e debate sobre a 
conjuntura político-cultural do país na ditadura. O terceiro filme, Resgate 
Cultural (2001), do coletivo Telephone Colorido, usa como mote central 

um bem humorado sequestro como um artifício para escancarar algumas 

questões sobre a tradição artística pernambucana e a sua indústria 

cultural. Marca-se, assim, a importância dos coletivos artísticos para a 

produção audiovisual pernambucana, a produção marginal possibilitada 

pelo advento do vídeo e uma postura crítica e ativista em um contexto 

ainda marcado pelo mangue beat. Por fim, Estás vendo coisas (2016), de 

Barbara Wagner e Benjamim de Burca, obra que apresenta o universo 

brega de Recife por meio de um olhar ao mesmo tempo documental e 

alegórico. Uma produção contemporânea que demonstra consciência da 

via de mão-dupla entre artes visuais e cinema, bem como evidencia as 

dinâmicas de exibição e circulação desse tipo de obra, que permeiam os 

universos das artes visuais e do cinema. Com este recorte, busco observar 

como o contexto artístico e cultural de cada época reverberou nesses 

filmes, traçando um panorama estético e histórico dessa produção.
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A expansão dos curtas-metragens no Brasil entre 1986 e 1994 e 
algumas pistas de violência
Rosane Kaminski (UFPR)

A presente comunicação aborda o conjunto de curtas-metragens feitos 

no Brasil entre 1986 e 1994, apresentando uma sistematização e reflexão 
sobre tal produção, como resultado da pesquisa de pós-doutoramento 

realizada junto ao PPG em Meios e Processos Audiovisuais (ECA-

USP) em 2017. Busca compreender a historicidade do fenômeno de 

expansão qualitativa e criativa do curta-metragem brasileiro naquele 

período, a partir de balizas já definidas pela crítica e pela bibliografia 
sobre história do cinema. O período considerado se estende desde a 

chamada “primavera do curta” (LABAKI, 1994) até o ano que antecede 

a “retomada” da produção de longas-metragens, ocorrida após o colapso 

gerado pela extinção dos órgãos de regulamentação e fomento do cinema 

brasileiro no início do governo de Fernando Collor de Mello (MARSON, 

2009: 17). Nos anos 1980, a crise financeira que assolou o país atingiu 
diretamente a produção de cinema de longa-metragem, assunto bastante 

visível nos jornais e revistas, em matérias específicas sobre essa atividade 
(MONTEIRO, 1986; VALERIO, 1987). No entanto, ao mesmo tempo 
houve um estímulo à produção de curtas-metragens, seja por meio de 

editais (como o Prêmio Estímulo da Secretaria de Estado da Cultura 

de São Paulo); seja pelas premiações em dinheiro conquistadas em 
Festivais, alguns dos quais conferindo espaço crescente aos curtas; seja, 
ainda, pelas diversas reformulações feitas pelo Conselho Nacional de 

Cinema na chamada “Lei do Curta” (SIMIS, 2008: 47-48). A produção 
de filmes de longa-metragem, que já enfrentava sérias dificuldades nos 
anos 1980, caiu de forma drástica entre 1991-1993, quando encarou “sua 
crise mais profunda” (CAETANO, 2007). Partindo dessas observações, 

e entendendo o curta como um espaço para experimentações estéticas 

e também como lugar de formação de novos cineastas, foi realizado um 

levantamento da produção em 35 e 16 mm no Brasil entre 1986 e 1994, 
que resultou no mapeamento de 576 filmes. 

Após essa etapa, foram organizadas tipologias para avaliar as 

recorrências temáticas e estilísticas nesses curtas-metragens e, em 
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seguida, selecionou-se um corpus de filmes para análise frente ao 
contexto de produção, privilegiando aqueles que abordam a violência em 

suas variadas manifestações, tema detectado em 50 filmes do conjunto 
levantado. Essa escolha temática articula-se a uma das hipóteses iniciais 

de trabalho, a saber, a de que o tema da violência teria sido significativo 
no período, em coerência com a ampliação do fenômeno social da 

violência e de sua visibilidade política, econômica e acadêmica. Diversos 

estudos realizados nos anos 1980-90 constatavam que, desde o início 
da década de 1980, aumentavam os indicadores associados à violência 
na sociedade brasileira, como os crimes violentos e os homicídios. Alba 

Zaluar (1999) realizou um mapeamento do debate entre cientistas 
políticos, sociólogos e antropólogos que estudavam o tema da violência 

naqueles anos, quando ele adquiria relevância no ambiente acadêmico 

brasileiro. Partindo do interesse na conexão entre filmes e conjuntura 
social, pretende-se, então, apresentar alguns resultados gerais do 

levantamento e sistematização dos curtas realizados entre 1986 e 1994 e 
discutir a participação de alguns deles nesse processo de ampliação das 

discussões críticas sobre a violência no Brasil.

Crime, centro e periferia: interfaces e circularidades entre O 
invasor e expressões do rap em São Paulo
Guilherme Muniz Safadi (UFF)

Propomos investigar, neste trabalho, as interfaces entre O invasor 

(2002), de Beto Brant, e expressões do rap e do hip hop paulistano. O 

convite nessa direção deve-se a diferentes razões. Não apenas a música que 

predomina no filme, dentro e fora da diegese, é formada por composições 
de Sabotage e Pavilhão 9, como as rimas constituem componente 

importante na construção de sentidos da narrativa. O rapper Sabotage, 

além de fazer uma ponta no filme, teve uma participação importante na 
reelaboração do roteiro, modificando as falas da personagem vivida por 
Paulo Miklos. Fê-lo a convite de Brant, que pouco tempo antes havia 

dirigido o videoclipe de uma de suas canções. Mas a principal razão para 

dedicarmos atenção a essa relação provém de possíveis interfaces entre 

representações e visualidades construídas no filme sobre as relações 
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entre “centro”, “periferia”, criminalidade e violência e o discurso do 

rap paulistano que se consolidou como expressão periférica com forte 

presença na década anterior, tendo constituído fator fundamental de 

narratividade da “condição periférica” no contexto contemporâneo da 

produção cultural brasileira (BERTELLI, 2012). 

Se narrativas em torno da violência urbana receberam forte ênfase 

em diferentes formas de expressão audiovisual, no final dos anos 1990 – 
que estabelecem interlocução entre si, ensejando disputas “pelo controle 

da visualidade, pela definição de que assuntos e personagens ganharão 
expressão audiovisual, como e onde” (HAMBURGUER, 2007, p. 104) – 

o rap paulistano tem participação nas disputas de representações que 

precedem as incursões do cinema no tema. O filme de Brant, por sua vez, 
promovia um deslocamento no contexto da Retomada, ao colocar em 

cena diferentes grupos sociais em uma narrativa do crime, que até então 

aparecia sempre centrada em visualidades periféricas. Sem pressupor 

uma relação direta entre obra e uma matriz discursiva única, apoiamo-

nos nas noções de dialogismo e plurilinguismo (BAKHTIN, 2010), para 

pensar a circulação e a interlocução de diferentes vozes sociais em uma 

narrativa. Nesse sentido, não se trata de entender o rap como se refletindo 
no filme, mas em pensar como, em sua singularidade, o filme agencia 
diferentes matrizes de representação em sua construção narrativa.

• 14h-16h

Sessão 5 – Cinema e intervenção política
Sala negra C207

Ficção científica, exotismo e Guerra Fria: O Homem Anfíbio (1961)
Marcos Napolitano (USP)

O cinema de ficção científica ocupa um lugar central nas representações 
simbólicas e lutas culturais da Guerra Fria. Se as produções 

cinematográficas estadunidenses são bem estudadas e conhecidas 
no campo historiográfico brasileiro, o mesmo não se pode dizer das 
produções cinematográficas da União Soviética da década de 1950 e 
1960. De maneira similar à cinematografia estadunidense, os soviéticos 



Universidade  Federal da Integração Latino-Americana 57

produziram filmes de ficção científica com inclinações melodramáticas, 
nos quais se representava o bloco geopolítico antagonista e as virtudes 

da ideologia professada. O filme O Homem Anfíbio (Chelovek – amfibiya 
Человек – амфибия, Vladimir Chebotaryev e Dennadi Kazansky, 1961), 

baseado em romance homônimo de Alexandr Belyaev (1928), foi um dos 
maiores sucessos do cinema soviético, com 65 milhões de espectadores, 

entrecruzando os gêneros de ficção científica, melodrama, com uma 
pitada de musical. A fábula é ambientada numa vila de pescadores da 

Argentina, microcosmo marcado por toda sorte de exotismos e clichês 

amalgamados de várias sociedades latinas, sobretudo de influência 
hispânica e meio tropical. Neste microcosmo, surge um amor improvável 

entre um jovem anfíbio que vive no mar – produto de uma experiência 

científica feita pelo seu próprio pai, cientista brilhante e utopista – e uma 
jovem das classes populares. Em torno deste mote, várias personagens 

circulam representando valores morais e ideológicos: o capitalista que 

manda na comunidade e quer se casar com a jovem; trabalhadores pobres 
explorados e endividados; um jornalista cético, porém humanista; além 
do cientista que vê na ciência a realização da utopia socialista. Além de 

servir como veículo, ainda que sutil, de várias representações caras à 

ideologia socialista, tal como chancelada pelo Partido Comunista da 

União Soviética, o filme pode ser visto como uma das expressões mais 
curiosas da tentativa de abertura cultural soviética para o mundo, marca 

da chamada “cultura do degelo” da era Krushev. Desde o final dos anos 
1950, a União Soviética procurava se aproximar, particularmente, 

da América Latina, vista como um território promissor para disputar 

hegemonia, sobretudo no campo econômico e cultural, em pleno quintal 

da superpotência antagônica. Nesta comunicação, pretendo analisar 

não apenas a perspectiva soviética para o gênero sci-fi, suas eventuais 

diferenças e semelhanças com os filmes estadunidenses do período, bem 
como as representações da cultura e das sociedades latino-americanas 

presentes no filme, que remetem ao problema do exotismo e do 
“escapismo” como idiomas culturais. Esta comunicação dialoga com as 

balizas historiográficas que demarcam o campo de estudos conhecido 
como Guerra Fria Global, marcado pelo entrecruzamento do político 

e do cultural, à guisa de analisar a disputa geopolítica entre os blocos 
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capitalista e socialista para além do foco das relações internacionais 

institucionais ou das perspectivas valorativas estabelecidas pela 

historiografia engajada em um dos blocos. 

Escenas de la Alemania nazi en las pantallas porteñas (1933-1945)
María Valeria Galván e Marina Moguillansky (CONICET/Universidad 

Nacional de San Martín)

Si bien el impacto de la Segunda Guerra Mundial, en particular del 

nazismo, en la sociedad argentina contemporánea al ascenso de la 

ideología nazi y al consecuente conflicto bélico global han sido analizados 
por la historiografía especializada, en relación a las comunidades de 

inmigrantes, a la prensa gráfica y a otros actores específicos del escenario 
local, como militares, intelectuales nacionalistas (Halperin Donghi, 2003; 
Tato y Romero, 2002; Bisso, 2005; García Sebastiani, 2006; Grillo, 1994; 
Friedmann, 2010; Buchrucker, 1999; Klich, 2002; Finchelstein, 2010), 
no se ha abordado aún la repercusión de una de la agencias emergentes 

de difusión propagandística de la época: el cine.

La población de Buenos Aires, una de las principales capitales 

culturales de América Latina, ha cultivado a lo largo del siglo XX una 

asistencia regular a las salas de cine, a través de las cuales pretendía 

no sólo distenderse, sino –sobre todo en la primera mitad de siglo– 

informarse de los acontecimientos mundiales a través de las proyecciones 

de noticiarios cinematográficos, previos a los filmes de ficción. En este 
sentido, la preocupación de Alemania por exportar sus producciones 

cinematográficas a esa capital sudamericana halló un terreno fértil en la 
Buenos Aires de los años treinta y cuarenta.

En este sentido, en este trabajo nos proponemos rastrear las obras 

específicas provenientes de la Alemania nazi que permearon la cotidianidad 
de los espectadores porteños en el período mencionado, a partir del 

rastreo de los filmes alemanes estrenados en Buenos Aires en esos años y 
del éxito de sus proyecciones, siguiendo aquí los lineamientos de la nueva 

historia del cine (Maltby, Biltereyst y Meers 2011; Allen y Douglas, 1985) 
y los desarrollos metodológicos que permiten estimar la popularidad de 

los filmes según su permanencia en salas (Sedgwick, 2009). Este análisis 
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será complementado por la consulta de las estadísticas de la época y de 

las críticas cinematográficas de la prensa diaria contemporánea. 

Historiar el presente (Con uñas y dientes, Paulino Viota, 
España, 1977)
Rubén García López (Fondecyt/Espanha)

En 1977, Paulino Viota realiza su segundo largometraje, Con uñas 
y dientes, animado por la intención de intervenir sobre el contexto de 

los cambios sociales y políticos que venían teniendo lugar durante el 

inicio de lo que se conoce como Transición Española, un ánimo que 

dos entrevistadores resumirán en la fórmula “convertir el presente en 

historia” o, según Viota más tarde, “historiar el presente”.

Este trabajo se apoya en la importante labor que en aquel momento los 

miembros del llamado Nuevo Frente Crítico (NFC) estaban acometiendo 

en la crítica e historiografía cinematográfica españolas. Comenzando por el 
seminal y rompedor trabajo de los hermanos Pérez Merinero y culminando 

con el del colectivo Marta Hernández, este movimiento introduce las 

nuevas tendencias de análisis estructural, semiótico y sintomático que 

dominaron la revista francesa Cahiers du Cinéma durante numerosos 

años, causando con ello no solo una mayor precisión en los análisis, sino 

una reconsideración de la historia del cine español que habían contado 

tanto los críticos afines a la dictadura franquista como aquellos vinculados 
al pensamiento progresista. La mayor condena recaerá sobre el llamado 

Nuevo Cine Español de los años sesenta, cuestionado por su dependencia 

estética y política del régimen franquista. La relación del cine español con 

su historia será vista como poco menos que una traición.

El trabajo de Viota será alabado por los miembros de Contracampo, 

la revista central del NFC, por introducir el nuevo verosímil fílmico de la 

clase obrera en el cine español, por no convertirla en fondo sino en figura 
de la historia (un sujeto, si bien sufrido) y conseguir con ello un retrato 

justo de una situación histórica: la importancia de las luchas obreras para 

la situación económica que determinaba la que sería deriva política de la 

Transición Española a la democracia: un recambio de élites políticas que 

permitiera mantener indemnes las estructuras económicas ya establecidas.
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“Historiar el presente” consiste, así, en una representación que no solo 

describe un proceso, social y político en este caso, sino que lo analiza en 

tanto determinado por fuerzas históricas concretas: aquí, la lucha obrera 

contra la clase empresarial y política franquistas. La propuesta de Viota: 

hacer un cine que mire hacia su presente con voluntad no solo de dejar 

constancia de él, sino de pensarlo y entenderlo con ánimo de intervenirlo, 

así pues: “hacer historia”.

A força política da apresentação artística
Lúcia Ramos Monteiro (USP) 

Em 1898, Boleslaw Matuszewski já via no cinematógrafo o surgimento 
de uma nova fonte para a História (2008). Desde então, não cessaram 
de se expandir as possibilidades de entrecruzamento entre cinema e 

história – e entre os estudos cinematográficos e o campo disciplinar da 
história. Nessa trajetória, os trabalhos de Marc Ferro constituem um 

marco metodológico fundamental: é a partir dele que fica claro que todo 
“produto audiovisual de cinema ou de televisão sempre é um documento 

de sua época, veiculando valores, projetos, ideologias”; o filme constitui-
se, portanto, como “objeto da cultura que encena o passado e expressa o 

presente” (Capelatto, Morettin, Napolitano e Saliba, 2007: 9-10). 

Dentre as inúmeras modalidades de pesquisa que entrelaçam 

cinema e história, observamos dois conjuntos preponderantes: de um 

lado estariam os trabalhos que refletem sobre a utilização de objetos 

fílmicos como fontes documentais para a pesquisa historiográfica; 
de outro, as análises focadas em produções audiovisuais – sejam 

elas obras ficcionais ou documentários – que têm como tema um 

período histórico determinado. 

Aqui, para além do chamado regime representativo da arte, que 

demonstra especial atenção à relação entre as imagens e sua origem 

(Rancière, 2003: 152-153), vamos nos dedicar a uma articulação entre 

cinema e história mais próxima a um aspecto do chamado regime estético 
da arte que, ainda de acordo com a proposição de Rancière, privilegia os 

efeitos que determinadas obras produzem naqueles que as recebem – e 

sua potência de intervenção política.
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A tentativa é, por um lado, a de restituir a maneira segundo a qual 

filmes produzidos na Alemanha nazista entre as décadas de 1930 e 1940 
permearam a cotidianidade dos espectadores de Buenos Aires. Por outro 

lado, o exame da ficção científica O Homem Anfíbio (1961), de Vladimir 

Chebotaryev e Dennadi Kazansky, e a ideia de latinidade nela embutida, 

privilegiará a relação do filme com a tentativa de estabelecimento de 
relações entre a União Soviética e a América Latina no contexto do 

“degelo” sob Nikita Kruschev. Finalmente, o filme Con uñas y dientes 

(1977), do espanhol Paulino Viota, com sua estratégia de “historiar o 

presente”, será encarado como uma possibilidade de intervenção política 

no contexto da Transição Espanhola.

Esses três eixos de debate, ao entrecruzarem as dimensões política 

e cultural, colocam em evidência a força política do cinema enquanto 

apresentação artística, presença mais do que representação.

• 14h-16h

Sessão 6 – Afrodescendentes no cinema latino-americano 
Sala negra C206

El otro Francisco. Interpretación de la 
esclavitud desde el prisma del cine
Ivette Sóñora Soto (UFSC) 

Peter Burke en su libro, Visto y no visto. El uso de la imagen como 
documento histórico, se acoge al término la invisibilidad de lo visual para 

criticar a aquellos historiadores e historiadoras ajenas a la existencia de 

las imágenes como parte de la vida de los hombres y mujeres en sociedad; 
y cita el criterio de los historiadores de arte, Gordon Fyfe y John Law 

cuando plantean “los historiadores (...) prefieren ocuparse de textos y de 
hechos políticos o económicos, y no de los niveles más profundos de la 

experiencia que las imágenes se encargan de sondear”. 

En el caso específico del cine, que crea un “efecto realidad”, contemplar 
desde la luneta cualquier filme que recoja un acontecimiento histórico en 
específico, puede hasta cierto punto producir rechazo o sospecha por parte 
de los investigadores por las interpolaciones efectuadas en la filmación, 
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así como confundir al espectador por la falsedad tratada en algún 

acontecimiento. Sin embargo, prefiero hablar de enfoque de los hechos a 
la hora de analizar un filme determinado. Como bien dice Peter Burke, las 
películas son “iconotextos que muestran mensajes grabados para ayudar 

o influir en el espectador a la hora de interpretar las imágenes”.
El presente trabajo tiene como propósito estudiar el filme El otro 

Francisco, no como testimonio o fuente histórica sino más bien como 

interpretación de la historia, pues la película a analizar, no se encuentra 

en el rango de fuente histórica porque fue filmada más de un siglo después 
de que se hubiera acabado la esclavitud en Cuba. En este caso hablaríamos 

de la mirada diferente que propone el director del filme, Sergio Giral, de 
este proceso, de la sociedad esclavista y del papel del esclavo. 

A comédia popular e o cinema brasileiro: uma leitura da 
performance de Grande Otelo
Maurício Cardoso (USP)

Astro negro das chanchadas cariocas, Grande Otelo expressou as 

contradições raciais do país e foi se transformando, pouco a pouco, 

num ícone da presença negra nas telas, revelando os sintomas de uma 

sociedade racista e desigual. Sua presença marcante se funde à história 

do cinema brasileiro e constrói um legado de personagens que expressou, 

com humor e melancolia, os impasses de uma integração racial que nunca 

se realizou plenamente.

Na sua trajetória profissional, as tradições populares da comédia – 
originárias da arte circense, do teatro de revista, dos grupos itinerantes de 

teatro de rua e do samba carioca, entre outros – foram se transformando, 

incorporadas à linguagem cinematográfica que, então, se tateava 
nos filmes brasileiros. Ainda que Grande Otelo tenha demonstrado 
habilidades técnicas e um impressionante repertório para os papéis 

dramáticos, prevaleceram, no seu currículo, as comédias musicais que 

conquistaram o público brasileiro por quase três décadas, sob a égide 

da Atlântida, o sucesso das chanchadas cariocas devendo-se, em grande 

parte, à interpretação de Grande Otelo dos diversos tipos populares que 

encarnou: menino de rua, moleque de recados, empregado doméstico, 
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zelador, faxineiro, sambista, alcoólatra, frentista de posto, pai de santo, 

favelado, artista de circo, entre tantos outros. A alegria contagiante de 

Grande Otelo se impõe em cenas cujas performances de ator, cantor e 

dançarino encarnavam o próprio espírito da chanchada, cujos traços de 

crítica social bem humorada às pretensões de um cinema que buscava, 

sem recursos, a imitação do grande espetáculo hollywoodiano, se 

misturavam efusivamente à auto-paródia e ao riso

Em sua longa e produtiva carreira, mesmo com o fim das comédias 

musicais, Grande Otelo interpretou, essencialmente, personagens 

populares, não porque fizesse tipos estereotipados pelo cinema, mas 

porque interpretava personagens nas franjas da miséria urbana, nos 

empregos subalternos, nas favelas e cortiços. A partir de Rio Zona 
Norte, a presença de Grande Otelo nos filmes do Cinema Novo e, 

posteriormente do Cinema Marginal, aludia invariavelmente a esse 

deslocamento de sentido da comédia para o drama, do musical para 

o filme realista e da personagem subalterno para o tipo emblemático. 

Nascia, assim, um ator que desenhava, na sua trajetória, os sinais 

mais complexos da nacionalidade.

Nessa comunicação, pretende-se identificar os aspectos fundamentais 
da performance de Grande Otelo que o referenciam como ator que 

incorporou o repertório da comédia presente nas experiências culturais 

das camadas populares, como o circo, o teatro e a música. Assim, nossa 

análise estará focada nos filmes Carnaval Atlântida (José Carlos Burle, 

1952), Matar ou Morrer (Carlos Manga, 1954), Rio Zona Norte (Nelson 

Pereira dos Santos, 1957), Macunaíma (Joaquim Pedro de Andrade, 

1969) e O rei do Baralho (Julio Bressane, 1973).

Representações de mulheres negras: literatura de Jorge 
Amado nas lentes do cinema (1935-2011)
Renata Melo Barbosa do Nascimento (UnB)

A importância do cinema como fonte histórica vem sendo assumida 

por vários historiadores desde os anos de 1960 e 1970 (MISKELL, 

2011:283). Elevado à categoria de “novo objeto”, foi incorporado ao fazer 
historiográfico a partir das mudanças introduzidas pela Nova História. 
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Marc Ferro (1992) foi um dos responsáveis por essa incorporação, ao discutir 

o cinema como documento histórico que oferece uma visão importante 

das sociedades que o fizeram e o assistiram (MISKELL, 2011: 282-283). 
No início dos anos 1970, o autor enfatizou o papel social e político que os 

filmes podem ter nos contextos em que foram produzidos e difundidos. 
Concebendo-os como “agentes da história”, ele propõe uma “leitura 

histórica do filme”, analisando sua trajetória de produção e distribuição, 
percebendo os agentes econômicos e políticos envolvidos na sua produção, 

as repercussões políticas de seus conteúdos, as polêmicas ou conflitos que 
gerou, bem como os motivos e interesses que levaram à sua ampla difusão/

aceitação ou até mesmo, em alguns casos, à sua proibição (FERRO, 1992). 

Analisado “como um discurso localizado temporal e espacialmente, que 

reproduz determinados valores, concepções, ideologias do seu tempo. 

(...) o filme passa ser visto como uma fonte histórica relevante para a 
compressão do tempo histórico de sua produção e exibição” (MACHADO, 

2015: 19). Neste caso, destacamos a relevância deste estudo que tem como 

tema de pesquisa as representações cinematográficas de mulheres negras 
difundidas em filmes baseados nas obras literárias de Jorge Amado, como 
Jubiabá (1987), Capitães de Areia (2011), Os pastores da noite (1979), 

Dona Flor e seus dois maridos (1976) e Tenda dos Milagres (1977), 

dirigidos pelos cineastas Nelson Pereira dos Santos, Cecília Amado, Marcel 

Camus e Bruno Barreto.

Propõe-se uma abordagem discursiva das representações sob o aporte 

teórico dos estudos feministas interseccionais, com ênfase nas vertentes 

dos feminismos negros, pós-estruturalistas e decoloniais, com o objetivo 

de investigar as condições de produção, sentidos, significados, valores, 
crenças, imaginários, práticas sociais e modos de subjetivação que 

enformam as imagens das mulheres negras nos respectivos filmes. Essa 
proposta de análise está atenta, sobretudo, ao caráter histórico e cultural das 

representações, com a finalidade de desnaturalizá-las, abrindo espaço para 
que outras representações possam ser construídas e veiculadas, pondo em 

questionamento linguagens e imagens que foram tomadas como verdadeiras 

e naturais acerca dessas mulheres no Brasil. Perceber que o cinema, além 

de fonte de prazer estético e de divertimento, comporta indícios reveladores 

dos imaginários de uma época/lugar, é no mínimo desafiador.
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Estudios comparados de cine clásico de Brasil y de Argentina: 
argumentación histórica en las representaciones fílmicas de la 
cultura popular afrodescendiente
Natacha Muriel López Gallucci (UFCA)

Las investigaciones comparadas dentro de los estudios cinematográficos 
latinoamericanos emergen con fuerza en los últimos años asociadas a 

formas interdisciplinares de análisis estético, histórico, de intervención y 

crítica social. Nuestra intención en este trabajo es analizar filmes clásicos 
de Brasil y Argentina tomando como perspectiva las representaciones de 

la cultura popular de matriz afrodescendiente. El camino que delineamos 

pretende establecer diálogos entre directores destacados en ambos 

países que buscaron, no solamente presentar la música, la poesía o las 

danzas de matriz africana en sus películas, sino que también articular 

las performances a una argumentación histórica, referida tanto al origen 

afrodescendiente como a las relaciones de clase que se establecieron con 

la cultura hegemónica previa a los años sesenta. 

Entre los ejemplos seleccionados incluimos películas de directores 

brasileños como Mario de Andrade, Carmen Santos, Lulú de Barros, Nelson 

Pereira dos Santos y Caca Diegues y de directores argentinos como Manuel 

Romero, Mario Soficci, Luis Bayón Herrera y Enrique Carreras. A partir 
de esta filmografía podemos ampliar y profundizar en el análisis fílmico 
comparado a pesar de los diversos prejuicios sufridos por las producciones 

del periodo y que durante mucho tiempo impedían acceder a marcadores 

históricos y estéticos por detrás de las performances. Encontramos 

en estas películas escenas de Lundu, Candombe, Mambo, Samba, 

Milonga, Maracatu, etc. Las expresiones artísticas y culturales de matriz 

afrodescendiente representadas en este corpus exponen la imposibilidad 

de una comparación de aspectos punto a punto, lo que nos demanda un 

esfuerzo extra para construir ejes diferentes de análisis comparativo. Si 

bien es cierto que la configuración de población afrodescendiente en ambos 
países tuvo características muy disímiles, muchas de las características 

del modelo de representación clásico industrial se aplican a la mayoría de 

las películas. Observaremos las variantes expresivas, encuadramientos, 

aspectos estéticos de construcción coreográfica y musical de las puestas 
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en escena, destacando la posición central de la gestualidad como marca de  

argumentación histórica y también filosófica; formulando diversos grados 
de conflicto y formas de resistencia sociocultural dentro del texto fílmico. 

• 16h30-18h
Sessão 7 – Performance, corpos e política
Sala negra C207 

Darwin, o imitador do belo sexo, na programação: uma análise 
da relação entre palco e tela nos cineteatros cariocas em 1922
Sancler Ebert (UNICEP)

Interpretando cantoras estrangeiras, imitando os trejeitos femininos 

e apresentando figurinos de luxo, Darwin, o imitador do belo sexo, 
conquistou as plateias dos cineteatros do Rio de Janeiro entre os anos 

de 1914 e 1933. Na imprensa carioca, encontramos relatos do sucesso 

do transformista com a plateia feminina e masculina e até mesmo com 

as crianças, para quem se apresentava em matinées (EBERT, 2018a). 
Além dos palcos, Darwin surgiu nas telas em 1923, na comédia Augusto 
Annibal quer casar, de Luiz de Barros (EBERT, 2018b).

Nesta comunicação nos interessa analisar as programações nas quais 

o artista estava inserido, refletindo sobre a relação entre a atração de 
palco e os filmes exibidos na tela nos cineteatros cariocas. Como aponta 
Schvarzman (2005), “Muraire localiza nos anos 20 a consagração desse 

formato no qual estavam incluídos não apenas o cinejornal, os seriados, o 

filme de animação, a comédia e o filme principal, mas antes de tudo cantores, 
mágicos, músicos e cães amestrados. Tudo isso compunha o espetáculo.” 

(p. 156/157). Analisaremos quais gêneros, companhias e artistas de cinema 

aparecem relacionados ao espetáculo do imitador do belo sexo.

Optamos por um recorte focado nas programações de 1922 publicadas 

no periódico Correio da Manhã, por este ter sido o ano em que Darwin mais 

se apresentou sozinho nos palcos dos cineteatros. Dessa forma, podemos 

observar com mais atenção os filmes programados, sem precisarmos 
analisar também as outras atrações de palco. O periódico foi escolhido 

por contar com o maior número de notas e publicidades sobre Darwin.
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Numa primeira observação, encontramos 49 filmes apresentados como 
dramas (quando não encontramos a informação no próprio anúncio, 

utilizamos a classificação do IMDB), sendo destes, 38 classificados apenas 
segundo o gênero drama, dois como drama e comédia, três como drama 

e aventura, quatro como drama e romance, um como drama e mistério e 

um como drama e histórico. Dos 41 filmes indicados como cômicos, 39 
foram nomeados apenas como cômico e dois como cômico e drama. Além 

destes, foram encontrados onze capítulos de seriados, sendo oito destes 

de A Orfãzinha (L’orpheline, 12 partes, de Louis Feuillade, 1921); três 
filmes de atualidades; dois desenhos; dois filmes naturais e um religioso.

Entre as companhias, destaque para a Paramount, com 18 filmes; 
a Fox, com 16 (mais 3 anunciados como Sunshine Fox); a Realart e a 
Gaumont, com dez produções cada; a First National Circuit com oito e 
a Goldwyn com sete. Em menor número aparecem a Universal (cinco), 

a Associated Producers (três), a Hodkinson (três), a Pathé (dois), a UFA 

(um), a Robertson-Cole (um), a Terra-Film (um) e a Union-Berlim (um). 

45 filmes citados nas programações não tiveram companhia indicada e/
ou encontrada. No que toca aos artistas anunciados nas programações, 

alguns deles são Eva Novak, Charley Ray, Marie Prévost, Frank Mayo, 

Erica Glassner, Anita Stewart, Charles Chaplin, Norma Talmadge, Ben 

Turpin, Clara Horton, Clyde Cook, Tom Mix, Justine Johnstone, Bebé 

Daniels, Jack Holt, John Gilbert, William Farnum e Gloria Swanson.

Por meio dessa análise, buscamos refletir sobre a relação que os 
programadores estabeleciam entre as atrações do palco, no caso, os 

espetáculos de Darwin e os filmes a serem exibidos.

Experimentação, corporeidade e abjeção: outros delírios 
possíveis em Quem é Beta? (1973) de Nelson Pereira dos Santos
Carolina de Oliveira Silva (Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Filme de Nelson Pereira dos Santos, Quem é Beta? (1972-3) é uma 

das produções nacionais que podemos reconhecer como uma exímia 

ficção científica, um gênero que, como aponta Suppia em Cartografias 
para a ficção científica mundial: cinema e literatura (2015), não deve 

ser sublinhado por sua atmosfera rarefeita (com relação a um tipo 
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específico de ficção fantástica), mas, enquanto instrumento para a 
crítica social e política de seu tempo.

Também conhecido como Pas de violence entre nous, Quem é Beta?, o 

filme trata de um futuro apocalíptico peculiar, em um estilo meio hippie 

e psicodélico. Trabalha apresentando um aparato tecnológico capaz de 

materializar memórias em meio a uma luta constante pela sobrevivência, 

divide os “sãos” dos “contaminados”, mas não explica os motivos disso.

Em uma análise que pretende pensar a construção das personagens 

femininas na história – a partir de Beta (Sylvie Fennec) e Regina (Regina 

Rosemburgo) – e seus corpos enquanto espaços iminentemente políticos, 

aspecto reforçado por teóricos contemporêneos como Paul B. Preciado (2014), 

o estudo traz como auxílio para a análise uma abordagem sócio-histórica do 

ambiente social do Brasil na década de 1970 e as suas possíveis interferências, 

metodologia proposta por Marc Ferro (1992) em Cinema e História.

Ao trabalhar com uma representação aparentemente precária tanto 

em recursos de produção quanto, em um primeiro e raso momento, da 

estética, Quem é Beta? consegue atingir o espírito de época setentista, 

feita de perplexidade e desorientação, década em que o cinema torna-

se objeto de interesse da historiografia, abrindo um extenso terreno de 
reflexão para o campo da História Cultural.

Dessa maneira, a produção franco-brasileira apresenta uma narrativa 

que gira em torno de um mistério: um casal, Maurício (Fréderic de Pasquale) 

e Regina, vive em um estado pouco natural, atirando em pessoas-zumbis 

(o que eles chamam de contaminated), em uma vida que é perturbada 

pela chegada de Beta, uma mulher que, até então, vive sozinha.

Em uma discussão que parece girar em torno da memória, essa 

que, segundo Beta, não é compreendida pelo novo casal de amigos, 

Quem é Beta? atua de maneira muito experimental e pouco positivista, 

trabalhando a destruição de qualquer vestígio da humanidade. No 

entanto, ao promover uma busca incessante por Beta, o filme aponta para 
perspectivas que consideram outros níveis de sensibilidade, medindo, 

por exemplo, a corporeidade feminina – o sexo, a violência e a gravidez – 

como uma ode à não racionalização.

Assim, levantam-se questionamentos sobre os diversos aspectos da 

liberalidade feminina e suas construções, utilizando como ponto de 
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partida os estudos acerca do estado de abjeção – torpeza e degradação 

– postulados pela filósofa búlgaro-francesa Julia Kristeva em Powers of 
Horror: An Essay on Abjection (1980).

Erotismo na mediocridade, uma trajetória do cinema brasileiro
Victor Santos Vigneron (USP)

Este trabalho tem por objetivo discutir uma das últimas formulações 

gerais de Paulo Emílio Sales Gomes a propósito do cinema brasileiro, 

presente no ensaio “Cinema: trajetória no subdesenvolvimento” (1973). 

Convertido ao cinema brasileiro desde a década de 1960, o crítico foi 

um observador atento do fenômeno das pornochanchadas. Embora essa 

denominação fosse fluida, ela designava para ele um cinema altamente 
lucrativo articulado a títulos (Eu dou o que ela gosta, 1975, Braz Chediak) 

ou a uma publicidade (“e o que elas gostam não é mole”) de apelo erótico. 

No entanto, a promessa sempre adiada de realização dos desejos do 

público levaria o comentador a levantar alguns questionamentos, seja 

em relação à valia da caracterização pornográfica dessa produção, seja 
à sua articulação com a chanchada, tida como menos moralista que seu 

sucedâneo. Considerando essas formulações tardias do autor, trata-se 

de articular o referido ensaio às reflexões sobre a dimensão erótica do 
cinema presentes em sua produção anterior. Isso se justifica na medida 
em que o erotismo é um tema constante na crítica e na sociabilidade 

cinéfila do pós-guerra. Aliás, a “erotomania” da crítica francesa seria 
acompanhada pelo crítico brasileiro, que reportou ao público paulista as 

intensas discussões ocorridas em torno de um filme como E Deus criou 
a mulher (1956, Roger Vadim) e da emergência de Brigitte Bardot como 

emblema de um novo erotismo. Sua intervenção em defesa do filme, 
cuja proibição fora reivindicada pelas associações católicas locais, nos 

permite circunscrever a posição do crítico em relação ao tema. Ao mesmo 

tempo, ao indicar a existência de uma vinculação histórica entre cinema 

e erotismo, Sales Gomes esboçava uma análise mais sistemática desse 

fenômeno, indissociável aos seus olhos, da constituição do star system. 

Dessa forma, ele diferencia as diversas manifestações do apelo erótico ao 

longo do tempo (o beijo, o busto etc.), bem como identifica nos últimos 
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filmes europeus (Vadim, Ingmar Bergman) a emergência de um erotismo 
desvinculado do dispositivo moral. Diferenças no tempo e no espaço, donde 

é possível afirmar que a busca por um erotismo propriamente brasileiro, 
particularmente sensível nos filmes baianos de inícios dos anos 1960, é 
uma parte constitutiva de sua conversão ao cinema nacional. Assim, os 

limites da pornochanchada, conservadora e apenas virtualmente erótica, 

exprimiriam uma das faces dessa “trajetória no subdesenvolvimento” do 

cinema brasileiro, discussão projetada seja em sua tese sobre Humberto 

Mauro, seja em sua produção ficcional tardia.

• 16h30-18h
Sessão 8 – Festivais, mostras e instituições
Sala negra C206

Etnografia do Cinema Nacional: a importância do MIS-
Campinas como instituição arquivística e o regime de 
historicidade da memória audiovisual museológica
Alexandre Sônego de Carvalho; Jane Mary Pereira de Almeida 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie-CAPES/PUC-SP)

O presente trabalho pretende apresentar informações e reflexão a 
respeito do acervo do MIS – Museu da Imagem e do Som de Campinas, 

uma instituição pública criada em 1975 por meio da Lei Municipal No. 

4576/75, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura de Campinas.

 A pesquisa é resultado do levantamento feito a partir dos relatórios desta 

instituição escritos durante a atuação de um dos autores do trabalho como 

gestor deste museu. A cidade de Campinas foi uma importante produtora de 

filmes desde 1920, havendo, no MIS, um acervo considerável da iconografia 
do cinema campineiro. A instituição salvaguarda no seu acervo produções 

em 35mm, 16mm, Super 8 e recentemente produções em VHS / DVD. 
Filmes como João da Matta (Amilar Alves, 1923), além de produções do 

Cineclube Universitário, bem como do Núcleo de Cinema de Animação de 

Campinas, compõe, entre outras obras, a história do cinema de Campinas.

Outra atuação importante desta instituição é o programa de História 

Oral em Audiovisual do MIS Campinas, que conjuga pesquisa metodológica 
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(o uso e a exploração da linguagem do audiovisual como instrumento 

da história oral) e produção de informações históricas. Os principais 

eixos investigativos são: a memória das lutas populares, que tem como 

principais fontes atores sociais que se destacam no espaço público 

campineiro a partir de lutas pela conquista da cidadania e ampliação de 

direitos; e a memória cultural da cidade. 
O acervo audiovisual do MIS, seja de ficção ou documental, é um 

importante e singular testemunho da produção cultural campineira e das 

idas e vindas por que passou a indústria cultural local desde o início do 

século passado. Ele conta o surgimento e o desenvolvimento cíclico do 

cinema campineiro, a emergência do movimento cineclubista na cidade e, 

ao longo das últimas décadas, a disseminação do vídeo dentre os diversos 

grupos sociais como instrumento de registro de diferentes acontecimentos. 

Por fim, a pesquisa demonstrará as ações desenvolvidas seja na política de 
acervos, seja na conservação e na difusão destas produções. 

Cinema, diplomacia e resistência: os primeiros anos da Mostra 
Internacional de Cinema de São Paulo (1977-1983)
Emerson Dylan (UNIFESP)

Um aspecto une o polêmico filme japonês O império dos sentidos, 

notabilizado por apresentar cenas de sexo explícito, A última ceia, longa-

metragem anticolonial cubano, e A doutrinação de Vera, produção da 

distante e fechada Hungria comunista: todos eles chegaram ao Brasil 

através da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O derradeiro 

filme de Glauber Rocha, A idade da Terra, e o documentário de José Celso 

Martinez Correa sobre a independência de Moçambique, 25, também 

foram apresentados primeiro na Mostra.

Durante o Regime Militar brasileiro, em meio à censura estabelecida 

pelo Estado e ao parco cenário do mercado de distribuição, esse 

festival foi criado e dirigido por Leon Cakoff, a princípio no Museu de 
Arte de São Paulo (MASP). Objetivando furar bloqueios culturais, seu 

empreendimento apresentou filmes de diferentes países e linguagens 
que dificilmente chegariam ao circuito comercial e apostou em uma 
fórmula até então inédita em festivais de cinema no mundo: o voto do 
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público elegeria o melhor filme de cada edição. Obtendo rápido sucesso 
de público, a Mostra transformou o MASP e a região da Avenida Paulista 

em um importante espaço de sociabilidade cinéfila na capital paulista.
Festivais de cinema são objetos recentes na pesquisa historiográfica, 

apesar da fulcral importância que têm como espaço de intercâmbio 

cultural. Partilhando da perspectiva de Stéphanie-Emmanuelle Louis, 

compreendemos o festival como um lugar de passagem para a valorização 

de um objeto cultural, além de ser um espaço revelador das tensões e 

representações de uma época. Destarte, o estudo dos primeiros anos da 

Mostra amplia a perspectiva acerca da história cultural durante o Regime 

Militar brasileiro, levanta questões sobre os espaços de sociabilidade 

cinéfila de São Paulo e ainda lança luz sobre aspectos de distribuição 
cinematográfica.

Nesta comunicação, visa-se apresentar alguns aspectos do 

funcionamento da Mostra em seus primeiros anos, quando ligada ao 

MASP. Intenta-se apresentar um panorama dos filmes exibidos em suas 
sete primeiras edições, para se discutir a importância que a mostra de 

Cakoff teve na distribuição de filmes brasileiros e estrangeiros durante 
o Regime Militar. Também se pretende apresentar um diálogo com a 

recente produção acadêmica sobre festivais de cinema no mundo.

Festivais de filmes como objeto do historiador: questões para a 
relação entre história e cinema
Juliana Muylaert (UFF)

Fenômenos de caráter complexo, os festivais ganharam, nas últimas 

duas décadas, a atenção de pesquisadores do cinema como Thomas 

Elsaesser (2005), Marjke de Valck (2007), Aida Vallejo (2014) e Dina 

Iordanova (2015), entre outros, que têm desenvolvido estudos voltados 

para os festivais internacionais de cinema como manifestações de um 

mesmo fenômeno histórico que teria dado origem, nas décadas seguintes, 

a um circuito internacional complexo (De Valck, 2007). 

Assim, apesar do “papel normalmente subestimado” desses eventos “na 

escrita da história do cinema”, começa-se a se reconhecer sua importância, 

considerando inclusive como os festivais “determinam quais filmes são 
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distribuídos em distintas arenas culturais, e, portanto, a quais filmes 
críticos e acadêmicos têm maior chance de ter acesso” (Stringer, 2013: 134).

No âmbito da historiografia, o debate sobre os “usos cinematográficos 
da história” (Lindeperg, 2004: 191) tem possibilitado uma ampliação 

das abordagens a qual, em um movimento não tão distinto dos estudos 

fílmicos, proporciona um olhar para a vida social dos filmes – desde o 
processo de produção da obra até os distintos momentos históricos de sua 

recepção e as implicações para os sentidos e usos do passado pelo cinema. 

Esse deslocamento também tem sido defendido por Michèle Lagny 

(1997: 26), para quem abordar o cinema sob uma perspectiva histórica 

implica falar “das formas que aparecem nesses filmes, das instituições que 
os produzem ou controlam, das equipes ou dos autores que os realizam, dos 

públicos que os recebem – ou não – e dos espetáculos que os apresentam”.

Desse modo, pretendemos, no presente trabalho, desenvolver uma 

reflexão sobre as possibilidades colocadas pelos festivais cinematográficos 
para os estudos das relações entre história e cinema, tendo como base a 

articulação entre as pesquisas sobre festivais de filmes, levadas a cabo 
no âmbito dos estudos de comunicação, e as investigações sobre os usos 

cinematográficos da história e do passado. 
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06/DEZEMBRO, quinta-feira

• 8h30-10h
Sessão 9 – Cinema brasileiro nos anos 1960 e 1970 
Sala negra C207

Cinema como expressão política: arte e engajamento (1960-1970)
Antônio da Silva Câmara; Bruno Vilas Boas Bispo; Caroline de Araújo 
Lima (UFBA)

A relação entre arte e política pode ser abordada através de diversos 

prismas, dos quais escolhemos dois: a arte deliberadamente engajada 

e a influência externa das lutas políticas sobre a obra de arte, de modo 
independente da consciência de seu produtor. Estes dois elementos 

apontados, porém, não inviabilizam a autonomia relativa da obra de arte.

No caso do Brasil e da América Latina, o engajamento consciente 

produziu obras vinculadas à luta por emancipação, com forte carga 

emocional, inovação formal, com limitações técnicas e, certamente, 

problemáticas por apostarem na arte como sendo em si mesma ação 

revolucionária; o que encontrou resistência entre os próprios artistas. 
Nesse sentido, alguns cineastas da América Latina propuseram uma maior 

vinculação entre cinema e política. Gentino e Solanas afirmavam que: “Una 
situación histórica nueva a un hombre nuevo naciendo a través de la lucha 

antimperialista demandaban también una actitud nueva y revolucionaria 

a los cineastas”. Eles pretendiam fomentar uma cultura subversiva, que 

preparasse o terreno para um processo revolucionário, buscando uma 

“descolonização” das formas de pensar. Em “Eztetyka da Fome”, Glauber 

afirma que: “uma estética da violência antes de ser primitiva é revolucionária 
(...). Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo”. Também 

outros cineastas produziram filmes que se colocavam como obras de arte 
expressivas, as quais se propunham a ter influência política.

As pornochanchadas, por sua vez, ganharam espaço e subsídio no 

Brasil sob a Ditadura Militar, através da Embrafilme, e, apesar de não 
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agradar os censores, os filmes não foram considerados subversivos, mas 
sim de reafirmação de valores, com temáticas machistas e banalização do 
corpo feminino. 

Porém, apesar de não serem consideradas subversivas, essas obras 

são transgressoras, rompem com “os bons costumes”, desvelam corpos 

e desejos, falam de nudez e sexualidade, e, se banalizarm os corpos 

femininos, também evidenciaram os desejos das mulheres e o seu 

empoderamento. 

O gênero da pornochanchada teria contribuído para o reposicionamento 

do olhar sobre o feminino (female gaze) diante das representações 

construídas no cinema. Apesar de reprodução de uma série de elementos 

machistas, esse mesmo gênero trouxe um outro olhar sobre as mulheres, 

como, por exemplo, o filme As Cangaceiras Eróticas (1974). Assim, 

mesmo não havendo um engajamento explícito, não podemos desprezar 

o valor político das pornochanchadas no debate sobre arte e política.

Pretendemos, assim, trazer à baila o debate teórico sobre arte e política, 

contrapondo cinematografias engajadas e não engajadas produzidas 
durante as décadas de 1960 e 1970 na América Latina.

A Cabra na Região Semi-Árida (1966): paisagens do Nordeste 
no documentário de Rucker Vieira
Arthur Gustavo Lira do Nascimento (UFPE)

Nas paisagens do Nordeste brasileiro, o diretor pernambucano Rucker 

Vieira realizou o documentário A Cabra na Região Semi-Árida (1966), 

sob o auspício do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS). 

O projeto sociológico do órgão esteve em consonância com as propostas 

do cinema nacional daquele período, sobretudo em seu modo crítico 

de retratar o Brasil. O curta-metragem sonoro, feito em 35 mm, preto 

e branco, de dezoito minutos, foi o terceiro filme produzido pelo IJNPS 
na década de 1960, dos quais se incluem Aruanda (1960) e O Cajueiro 
Nordestino (1962), ambos dirigidos pelo paraibano Linduarte Noronha e 

fotografados por Rucker. 

A fotografia de Rucker é considerada por muitos críticos o ponto alto 
desses filmes, como ressalta Alexandre Figueirôa (2002). Em Aruanda, 
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Rucker se surpreendeu com a aridez da paisagem e a luminosidade excessiva 

na região, um desafio de trabalho que lhe trouxe destaque. Segundo Jean-
Claude Bernardet (2007: 38), “a insuficiência técnica tornou-se poderoso 
fator dramático e dotou a fita de grande agressividade”. Prevaleceram em 
seus filmes a dureza da aridez e as figuras em contraluz, acentuadas pelo 
chão seco da caatinga e pedregoso do sertão. Paisagens onde o bode e a 

cabra sobrevivem fornecendo peças essenciais da vida sertaneja, o leite, 

a carne e o couro, servindo de alimento e fonte de renda de comunidades 

que convivem com a seca, situação retratada no documentário de 1966.

Com roteiro, direção e fotografia de Rucker Vieira, o filme contou 
também com narração de Paulo Gil Soares e montagem de João Ramiro 

Melo. Ressaltando o caráter científico da produção, seu roteiro foi baseado 
na monografia A Cabra na Paisagem do Nordeste do zootecnista Octávio 

Domingues, pesquisa centrada no melhoramento de animais domésticos, 

na preservação das espécies nativas da região e de seus derivados. 

Esta comunicação tem por objetivo fazer uma análise histórica e estética 

de A Cabra na Região Semi-Árida. Uma imagem do Nordeste – da aridez, 

da vida sertaneja, da seca – foi então edificada pelos filmes etnográficos 
do IJNPS sob a inferência de um realismo supostamente traduzido pelo 

gênero documental, em diálogo com a pesquisa social. Tema de análise 

de pesquisadores como José Marinho (1998) e Alexandre Figueirôa 
(2002), buscamos fazer uma genealogia da crítica do filme, como foi 
concebido, avaliado e apreciado ao longo dos anos. Consideraremos, 

além das questões estéticas, os aspectos de sua produção e circulação, 

a atuação dos órgãos de fomento, a relação com a pesquisa científica, as 
especificidades do trabalho fotográfico de Rucker Vieira e o significado 
desta obra para uma história do documentário brasileiro.

O papel desempenhado pela Cinemateca do MAM-Rio na 
difusão dos filmes do chamado Cinema Marginal Brasileiro
Liciane Timoteo de Mamede (UNICAMP)

Durante os anos 1970, a Cinemateca do MAM-Rio desempenhou um 

papel crucial na difusão dos filmes do chamado Cinema Marginal Brasileiro. 
Este período foi, particularmente, muito restritivo à circulação dessas obras, 
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seja porque elas eram consideradas ofensivas do ponto de vista moral e 

sofriam com a censura oficial, seja porque a sua tendência à experimentação 
e à radicalidade estilística as apartava dos circuitos comerciais.

Foi nesse contexto que a atuação da Cinemateca do MAM, na época 

dirigida por Cosme Alves Neto, foi determinante. Em particular, a 

instituição vivia uma situação privilegiada, por estar, naquele momento, 

à frente da programação de um circuito de salas. Inúmeros foram os 

filmes marginais exibidos nas premières da meia-noite programadas 

pela entidade no Cine Paissandú ou no Rex. Em seu famoso texto “Por 

uma arqueologia do ‘outro’ cinema”, sobre as gerações marginais carioca 

e mineira, Geraldo Veloso afirma que essas sessões, notadamente no Cine 
Paissandú, eram uma verdadeira febre na época e teriam influenciado 
toda uma geração (VELOSO, 1983). 

Em certos casos, a projeção especial organizada pela instituição foi a 

única sessão pública da obra durante um longo período. Este é o caso, por 

exemplo, de O Longo Caminho da Morte (1971), exibido em pré-estreia 

no dia 25 de junho de 1971, filme que não chegou a estrear posteriormente.
Alguns filmes marginais, no entanto, estrearam e permaneceram 

em cartaz no circuito da Cinemateca. Este foi nomeadamente o caso 

de alguns filmes que Júlio Bressane realizou no período Meteorango 
Kid (1969) e Jardim de Guerra (1968) também foram lançados nesse 
circuito, em 1972, respectivamente no Cinema-1 e no Cine Roma-Tijuca, 

após já terem ganhado algumas exibições especiais no início dos anos 

1970 na própria sala da Cinemateca.

A instituição apenas pôde assegurar a circulação desses filmes porque 
teve como política, durante toda a década de 1970, a coleta dessas cópias, 

numa postura militante de salvaguarda dessas obras marginalizadas. 

Foi dessa forma que ela conseguiu reunir sob a sua guarda obras 

representativas do cânone marginal, como Bang Bang, Hitler IIIº 
Mundo, Orgia, Gamal, As Libertinas e Meteorango Kid. Nesse sentido, 

é preciso ainda lembrar que graças às cópias em 16mm que a Cinemateca 

possuía e colocava para circular, esses filmes puderam ser exibidos em 
cineclubes e salas especiais de diversas praças, incluindo São Paulo.
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• 8h30-10h
Sessão 10 – Historiografia do cinema silencioso brasileiro
Sala negra C206

A Bela Época do Cinema Brasileiro: 
(des)caminhos de uma trajetória historiográfica
Nezi Heverton Campos de Oliveira (UFF)

O Primeiro Cinema no Brasil é ainda um terreno pouco conhecido e 

explorado, repleto de lacunas a serem preenchidas e de dúvidas a serem 

esclarecidas. Apenas mais recentemente, foi possível conhecer com um 

pouco mais de precisão o que foi a produção cinematográfica brasileira 
desse período. Esse fato se deu graças a um projeto coordenado pela 

Cinemateca Brasileira, o Censo Cinematográfico, que buscou levantar 
quantos e quais filmes foram produzidos no país, verificar a existência 
de negativos e cópias e duplicar, em regime de urgência, os acervos 

cinematográficos com risco de perda por decomposição. As informações 
reunidas e sistematizadas pelo censo foram baseadas no visionamento de 

materiais audiovisuais disponíveis e na pesquisa em fontes paratextuais: 

recortes de jornais, roteiros e releases de filmes, textos de locução 
para cinejornais, fichas de depósito legal, livros e periódicos, pesquisas 
acadêmicas, sites institucionais, além de documentos dos fundos 

pessoais e institucionais abrigados na Cinemateca Brasileira. Esse 

esforço arqueológico, empreendido a partir da consulta a diferentes 

tipologias de fontes, forneceu as descrições técnicas e as informações de 

caráter histórico que compõem a maior parte dos registros armazenados 

na base de dados FILMOGRAFIA BRASILEIRA, principal produto do 

censo. A partir de uma revisão historiográfica, que toma como base tanto 
obras panorâmicas, quanto duas publicações específicas sobre o período 
1898-1912, A Bela Época do Cinema Brasileiro, de Vicente de Paula 

Araújo, de 1976, e Imagens do Passado – São Paulo e Rio de Janeiro 
nos primórdios do cinema, de José Inácio de Melo Souza, de 2004, este 

trabalho propõe-se a realizar uma investigação crítica sobre a chamada 

“Bela Época do Cinema Brasileiro”. A proposta buscará destacar tanto os 

questionamentos que envolvem a própria definição do termo e de suas 
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fronteiras temporais, quanto o momento histórico em que as obras foram 

escritas, e em que medida as diferenças de contexto contaminaram suas 

análises. O trabalho de Vicente Paulo de Araújo foi a primeira pesquisa 

de “peso” a ser realizada sobre os primórdios do cinema no país e acabou 

por estabelecer certos marcos interpretativos do período que foram bem 

recebidos na época e depois reproduzidos por outros autores. Souza 

busca aprofundar e refinar questionamentos já apresentados por Jean 
Claude Bernardet em Cinema brasileiro: propostas para uma história, 

de 1979, e mais intensamente no ensaio Historiografia Clássica do 
Cinema Brasileiro, escrito em 1995, elaborando uma crítica contundente 

da leitura canônica sobre o período. Também tomando como fonte de 

pesquisa as informações disponíveis na base de dados FILMOGRAFIA 

BRASILEIRA, esse trabalho buscará apresentar um breve mapeamento, 

em formato de tabelas, dos principais filmes, gêneros, realizadores e 
locais de produção registrados, além de identificar as principais fontes 
utilizadas pelo censo para o resgate de informações sobre esse período.

O cinema Desembarca na Veneza Brasileira: 
Recife na Rota do Cinematógrafo
Felipe Davson Pereira da Silva (UFPE)

O século XIX foi um século de mudanças, tanto econômicas, sociais, 

quanto culturais, em várias partes do globo, sobretudo na França (WEBER, 

1988). A modernidade começou a ganhar destaque entre a sociedade em 
rápido crescimento. O Iluminismo e a Revolução Francesa configuraram 
seus ideais (HOBSBAWM, 2015), o romantismo ganhou fôlego e o 

positivismo iniciou seu percurso de caráter cientificista; o progresso tomou 
conta das mentes mais eufóricas. Em meio a um turbilhão de novidades, 

equipamentos foram construídos para aumentar a percepção e os estudos 

científicos em crescimento, mas ao longo do tempo acabaram virando 
entretenimento popular (CRARY, 2012). Os primeiros equipamentos 

cinematográficos chegaram às terras brasileiras no final do século XIX, 
e, em pouco tempo, desembarcam em regiões como o Rio de Janeiro, São 

Paulo (ARAÚJO, 1976) e Porto Alegre (TRUTZ, 2010). No Recife não foi 
diferente: em setembro de 1896, um ator teatral, Francisco Pereira de 
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Lyra, ao voltar da Europa, trouxe um dispositivo cinematográfico, além de 
alguns filmes. Assim, iniciou-se o espetáculo cinematográfico na cidade, 
com diversas companhias trazendo diferentes aparelhos de exibição 

fílmica posteriormente, o que ocasionou uma mudança cultural na região. 

Logo, analisar o período do cinema itinerante que se iniciou no Recife em 

1896, até a fixação das primeiras salas, em 1909, é de suma importância 
para se compreender como se deu o advento cinematográfico na cidade e 
a sua contribuição para as primeiras filmagens que ocorreram nos anos 
1902, 1906 e 1908. O recorte deste trabalho resulta de uma pesquisa 
exploratória em jornais da cidade de Recife, o que permitiu entender 

mais profundamente a receptividade do cinema na cidade naquele 

período. Certamente, esses filmes também circularam em outras capitais, 
após a sua exibição pela companhia responsável: depois de algumas 

apresentações, iriam proporcionar novos espetáculos em outras cidades. 

Os jornais, por sua vez, foram os principais divulgadores dos aparelhos 

ópticos, além de outras inovações tecnológicas que ajudaram os leitores a 

perceberem as mudanças que ocorriam em sua volta. A cidade já absorvia 

e também emanava os elementos da modernidade, não com a mesma 

intensidade que acontecia no Rio de Janeiro, capital do país, contudo, o 

cinema, diante dessas transformações, continuou seu caminho e firmou-
se como um dos principais renovadores dos gostos culturais da cidade do 

Recife na primeira metade do século XX.

Considerações sobre O progresso da ciência médica em 
Pernambuco e o preconceito racial no Brasil
Ingrid Hannah Salame da Silva (UNICAMP)

O propósito deste trabalho é analisar como, através do filme O 
progresso da ciência médica em Pernambuco (1929), pode-se enxergar 

o cinema como um veículo propício para se pensar o social, a história e 

para gerar conhecimentos. 

Para tanto, cabe mencionar a influência que revistas como Para 
Todos, Seleta e Cinearte tiveram na construção do cinema como um 

meio propício à divulgação e construção de uma ideia de nação, nação 

esta absolutamente deslocada da realidade multicultural brasileira. 
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Vale lembrar que, quando essas revistas falavam de cinema brasileiro, 

isso significava destacar os filmes de enredo feitos no país; falar em 
documentário, cinejornal e filmes de publicidade era sinônimo de crítica 
e desprezo (MACHADO, 1990: 109).

Não é possível tomar O Progresso da ciência médica em Pernambuco 

como o padrão dos filmes documentários brasileiros silenciosos 
realizados na época. Isso porque muito do que foi produzido se perdeu, 

queimou ou foi destruído. Ademais, sofremos no Brasil com uma 

preservação precária de arquivos nos museus, centros de pesquisa e 

cinematecas. Entretanto, não deixa de ser marcante que um dos únicos 

documentários sobreviventes sobre a saúde médica no Brasil nos anos 

1930 trate da personagem negra de modo tão enfático. Percebe-se como o 

filme corrobora com ideias eugênicas difundidas no início do século XX, 
que consideravam a mestiçagem e a negritude como fatores pejorativos e 

fontes de debilidade racial. 

Assim como Carvalho (2003) afirma, o início da atividade 
cinematográfica no Brasil se dá ao mesmo tempo em que a crescente 
marginalização econômica da população negra/mestiça republicana. Isso 

fica claro em O progresso... Nele, os pacientes, em sua maioria negros, 

é que são os portadores de doenças mentais, não havendo sequer um 

exemplo de paciente branco representando tais categorias. O branco é o 

mestre, o professor, eventualmente os funcionários e majoritariamente 

os alunos, salvo os casos dos mestiços.

A presente comunicação visa, portanto, analisar O progresso... e como 

ele se adequa a um pensamento higienista da época que enxerga na 

miscigenação brasileira um sintoma do atraso. O preconceito em relação 

a negros e mestiços também é primordial para entender como revistas de 

cinema brasileiras se posicionam frente aos filmes produzidos no país.



III Colóquio Internacional Cinema e História82

• 10h30-12h

Sessão 11 – Cinefilia e circulações em meados do século XX
Sala negra C207

O neorrealismo na América Latina na encruzilhada
Estevão Garcia (IFG)

Na historiografia do cinema, o neorrealismo italiano é frequentemente 
considerado como um “movimento” ou “escola” situado entre o cinema 

clássico dos grandes estúdios e os cinemas novos dos anos 1960. Dita 

tendência do cinema italiano do imediato pós-guerra representaria, 

portanto, um momento de transição entre dois modelos de cinema: um 

tido como antigo e ultrapassado e outro, necessariamente, visto como 

novidade. Nessa permanente e contínua batalha entre o “velho” e o 

“novo”, este movimento de transição é o que teria carregado o bastão 

da renovação, pois seria o precursor do cinema moderno que explodiria 

na década seguinte. Segundo essa compreensão teleológica, o cinema 

moderno não poderia haver existido sem o surgimento do neorrealismo. 

Tal compreensão também é comum na historiografia clássica do cinema 
latino-americano em sua abordagem nos anos de 1950. Esse período, 

frequentemente, é tido como uma etapa de transição entre o cinema 

industrial produzido nos estúdios mexicanos, argentinos e brasileiros e 

o denominado Nuevo Cine Latinoamericano. Para essa historiografia, a 
fase de transição entre o clássico e o moderno na América Latina seria 

essencialmente marcada pela incidência do modelo neorrealista em 

cineastas que ela rapidamente classifica como os pioneiros dos cinemas 
novos de seus países. O brasileiro Nelson Pereira dos Santos, o argentino 

Fernando Birri e os cubanos Tomás Gutiérrez Alea e Julio García Espinosa 

seriam os “pais” do Nuevo Cine Latino-Americano. Os seus Rio 40º (Brasil, 

1955), Tire dié (Argentina, 1960) e El mégano (Cuba, 1955) integrariam 

a “essencial” trinca neorrealista e sem a qual a renovação posterior não 

teria ocorrido. Contrariando essa versão oficial da história que restringe o 
neorrealismo feito na América Latina aos setores de esquerda, Paranaguá 

(2003) aponta que o movimento também influenciou certos estúdios 
e serviu de referência, tanto para a absorção como para o rechaço, a 
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outros cineastas. Paranaguá (2003: 36-39) define os não neorrealistas 
Luís Buñuel e Leopoldo Torre Nilsson como os dois grandes cineastas 

da transição entre os velhos estúdios e os cinemas novos da década de 

1960. Para exemplificar o seu argumento, cita Los olvidados (México, 

1950), do primeiro, e El secuestrador (Argentina, 1957), do segundo. 

Segundo o historiador, os dois filmes mantêm um diálogo divergente 
com o neorrealismo: o diálogo de Buñuel é conflitivo enquanto o de Torre 
Nilsson é convergente. Porém, podemos dizer que, devido à crueldade 

e ao tom pessimista de suas imagens, esses dois filmes se afastam do 
humanismo esperançoso dos filmes da dupla Zavattini-De Sica, tão caros 
aos “pioneiros” do Nuevo Cine Latinoamericano. Propomos confrontar a 

leitura do neorrealismo na América Latina, feita pelo texto de Paranaguá, 

à da historiografia clássica, apontando o que em seu artigo é novidade e 
o que é continuidade. 

Neorrealismo e cinema na Bahia: a configuração de um ideário 
ético-estético e o Ciclo Baiano de Cinema
Euclides Santos Mendes (UESB)

Este estudo investiga a inserção do Neorrealismo na configuração 
de um ideário ético-estético decisivo no surgimento do Ciclo Baiano 

de Cinema (1959-1964). Para isso, recorre a uma dupla articulação 

metodológica: a pesquisa histórica sobre a ambiência sociocultural em 

Salvador nos anos 1950 e 1960; e análises dos filmes A grande feira (1961) 

e Barravento (1962). Num processo caracterizado por aprendizados 

através de trajetórias e práticas ligadas à formação de um saber social 

incorporado e na transmissão de saberes e fazeres de uma geração para 

outra, a configuração de um ideário ético-estético despontou em meio ao 
fervilhante ambiente sociocultural de Salvador nos anos 1950, marcado 

pela valorização das culturas populares e por experiências educacionais 

renovadoras – como a criação das escolas de teatro, dança e música da 

Universidade da Bahia. Em relação ao cinema, destacaram-se alguns 

agentes nesse processo: Walter da Silveira, fundador, em 1950, do Clube 

de Cinema da Bahia e defensor dos filmes neorrealistas italianos num 
contexto de formação humanista; Nelson Pereira dos Santos, diretor 
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de Rio, 40 graus (1955), filme que surgiu do diálogo com a experiência 
neorrealista e que subverteu os princípios de produção vigentes no 

cinema brasileiro da época; Roberto Pires, diretor cuja formação técnica 
e autodidata em cinema resultou na criação da Iglu Filmes, principal 

produtora do Ciclo Baiano; e Glauber Rocha, diretor e formulador 
teórico-crítico da configuração de um ideário geracional sobre um novo 
cinema brasileiro, expresso inicialmente em textos seus publicados na 

imprensa. A geração de cinéfilos e realizadores formada em tal contexto 
descobriu as potencialidades do cinema brasileiro por meio de obras 

como Rio, 40 graus; segundo Glauber, era um filme “revolucionário 
para e no cinema brasileiro”, pois mostrava que “era possível, longe 

dos estúdios babilônicos, fazerem-se filmes no Brasil”. O encontro das 
experiências decorrentes do Clube de Cinema e da Iglu resultou em 

filmes que apontam para a presença neorrealista no ideário ético-estético 
do Ciclo Baiano: A grande feira, dirigido por Roberto e produzido por 

Glauber, e Barravento, dirigido por Glauber, produzido por Roberto e 

montado por Nelson.

A chinesa (1967) de Jean-Luc Godard e a recepção da crítica no 
Brasil: a conjuntura 1968 em perspectiva transnacional
Luiz Ancona (USP)

Desde o início de sua carreira, Jean-Luc Godard se preocupou em 

discutir temas políticos da atualidade francesa. Foi movido por essa 

preocupação que, em 1966, o realizador concebeu A chinesa, filme sobre 
cinco jovens que organizam uma célula de atuação maoísta. Naquele 

momento, o maoísmo era um tema da moda entre a juventude francesa 

e, segundo Godard, sua intenção era produzir uma reportagem sobre a 

agitação revolucionária do período. 

No filme, Godard age como repórter. Deixa que suas personagens 
falem por si e denunciem o vazio e o dogmatismo de seus próprios 

discursos. Expõe a desconexão com a realidade, a desunião de classes e a 

inconsequência da militância de veraneio dos jovens maoístas. Assim, após 

sua estreia em setembro de 1967, A chinesa foi extremamente criticado 

por diversas publicações da esquerda francesa. Indignou maoístas, 
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stalinistas, trotskistas, situacionistas e até mesmo embaixadores 

chineses. No ano seguinte, com a revolta estudantil de Maio de 1968, o 
filme passou a ser lido como um prenúncio de tal evento.

Nesta comunicação, abordaremos o debate suscitado por A chinesa na 

crítica brasileira. Para tal, analisaremos textos de cinco autores: José Lino 

Grünewald, Paulo Francis, José Carlos Ismael, Mário Chamie e Paulo 

Emílio Salles Gomes. O filme estreou no Brasil no final de abril de 1968, 
após um polêmico processo de interdição na censura federal. Ou seja, A 
chinesa chegou ao país envolto em vívida polêmica e exibido no momento 

em que a juventude retratada no filme tomava as ruas de assalto.
Conforme demonstraremos, as leituras empreendidas sobre a obra 

são indicativas de um cenário de transformações e cisões no interior da 

esquerda brasileira do período. Mesmo sendo um filme estrangeiro, que 
discutia um tema francês da moda, A chinesa suscitou um importante 

debate no Brasil, pois abordava questões presentes em nível global. A 

partir do filme, os críticos brasileiros discutiram temas como o Maio 
francês, a reformulação do marxismo, a autocrítica e a derrota de esquerda 

e cinema moderno. 

Por meio da obra, os autores caracterizaram um cenário global de 

incertezas e de incoerências no interior da cultura política de esquerda, 

ao mesmo tempo em que se posicionaram em debates estético-ideológicos 

próprios do Brasil daquele momento. Dessa forma, esta comunicação 

toma a recepção fílmica enquanto objeto situado na interface entre 

história cultural e história política, propondo uma leitura transnacional da 

conjuntura 1968, em consonância com os cinquenta anos do Maio francês. 
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• 10h30-12h

Sessão 12 – Cinema silencioso nas Américas: 
poesia, documento e resistência 
Sala negra C206

Oscar Micheaux e o cinema negro estadunidense
Edileuza Penha de Souza (UnB)

O trabalho analisa a trajetória do cineasta estadunidense Oscar 

Micheaux e como ele expõe ideologias e experiências de vida em suas 

produções cinematográficas. No período da segregação racial nos EUA, 
que vigorou até promulgação da Lei dos Direitos Civis (1964) e da Lei dos 

Direitos de Voto (1965), o cineasta fundou a Micheaux Film and Book 

Company de Sioux City e Chicago, cujo primeiro projeto foi a produção 

de The Homesteader, em 1919, filme que ele mesmo escreveu, dirigiu, 
produziu e distribuiu. Esse filme foi o primeiro longa-metragem – com 
elenco e equipe negra – produzido por um negro nos EUA. Micheaux 

criou personagens complexas e de diferentes classes, em filmes que 
abordaram problemas políticos, sociais e afetivos, como linchamentos, 

religião e romances.

Os movimentos internacionais de luta dos negros por direitos civis 

foram marcos do processo revolucionário, resultando diretamente na 

luta por representatividade no cinema, cujos precursores foram os irmãos 

Foster, com o filme A estrada de ferro Porter, de 1913, cuja estreia ocorreu 

no Teatro Unidos, com 700 assentos. E, pela primeira vez no cinema, as 

pessoas negras foram representadas na tela como pessoas comuns, com 

problemas complexos e críticos. 

O Movimento Lincoln Picture Company, fundado pelos irmãos George 

Perry Johnson e Noble Johnson em 1916, deu origem à empresa homônima, 

que nesse mesmo ano lançou o filme Ambição de um Negro e chegou a 

produzir vários melodramas de classe média. Seu filme mais conhecido, O 
Nascimento de uma Raça, de 1918, apresentou soldados, famílias e heróis 
negros, conceitos estranhos aos filmes mais tradicionais da época. 

A Lincoln Picture Company, que existiu até 1921, foi a primeira empresa 

de cinema a produzir filmes que retratam afro-estadunidenses como 
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pessoas reais, e não como caricaturas tomadas segundo um viés racista. 

Como a Lincoln, muitas outras empresas dirigidas por negros deixaram 

suas marcas em diversos filmes que, por seu histórico, temas, narrativas 
e estilos, são hoje cunhados como cinema negro estadunidense, os quais 

trouxeram para as telas histórias e vidas intimamente ligadas às questões 

sociais, políticas, psicológicas e econômicas da comunidade negra. 

O objetivo é expor algumas reflexões acerca do Cinema Negro e de como 
somente é possível pensar essa categoria acadêmica dentro de um debate 

de representação consolidado pelo Movimento Social Negro. Assim, a 

referência de ancestralidade negra africana de cineastas como Ousmane 

Sembène, Oscar Micheaux e Zózimo Bulbul é o que nos possibilita pensar 
a produção cinematográfica de negros e negras na contemporaneidade 
e arquitetar referências de linguagens, narrativas e valores para um 

conceito de cinema negro.

A poesia redime o medium – 
Chaplin e Feuillade no cinema silencioso
Ciro Inácio Marcondes (PUC-DF)

A carreira de Charles Chaplin, especialmente em sua fase na Keystone, 

estúdio de Mack Sennet em que ela se iniciou, tem um fundamento na 

violência. Na verdade, em duas violências: a primeira, a violência física das 

trombadas, pontapés e socos que sua personagem Carlitos desfere em seus 

antagonistas; e a segunda, a violência motora, do movimento incessante 
pelo campo cinematográfico e através dos planos, que caracterizou 
também a comédia muda norte-americana. Este trabalho propõe uma 

análise desta dupla valência da violência em Chaplin como princípio 

fundador da poesia cinematográfica silenciosa: como esta violência 
motora e física se transforma em balé? A violência retorna quando formos 

analisar uma outra relação, desta vez midiática: a do entrechoque também 

violento entre palavra e imagem em Os vampiros, de Louis Feuillade, 

outro clássico silencioso que nos ajuda a problematizar a fricção entre 

os media e investigar o que funda este tipo de poesia. A análise destes 

dois cineastas nos leva ao terreno da percepção e da cognição a partir da 

ideia de que, quando se retira um componente midiático (o som) ou se 
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acrescenta outro (a palavra), os media (pensados enquanto sistema) são 

reconfigurados em outras frequências de perceber. Este trabalho propõe 
a junção de diferentes procedimentos epistemológicos para produzir 

resultados que utilizem a história do cinema como alicerce também para 

elucidar aspectos filosóficos e teóricos dos filmes analisados.

As imagens no cinema de Arthur Rogge
Eduardo Baggio (UNESPAR)

Arthur Rogge (1886-1972), um dos pioneiros do cinema paranaense, 
realizou apenas dois filmes conhecidos: Hollywood Studios (1928) e O 
regresso de Miss Paraná à sua Terra Natal (1929). O primeiro é um longa-

metragem filmado durante um período de alguns meses em que o diretor 
viveu em Los Angeles, entre 1927 e 1928, e registra vários dos grandes 
estúdios hollywoodianos do período e alguns atores e atrizes destacados 

da época. O segundo é um curta-metragem, que tem a peculiaridade 

de possuir pelo menos três títulos diferentes, sendo o citado o mais 

recorrente. Trata-se de um filme que registra o retorno para Curitiba 
da então miss Paraná, Didi Caillet, após sua polêmica participação no 

concurso de Miss Brasil de 1929, ocorrido no Rio de Janeiro.

Ambos os filmes partem de propostas claramente de registro, no 
sentido do uso do poder da imagem-câmera cinematográfica para apontar 
marcas do mundo (RAMOS, 2008: 80), marcas da indicialidade típica 
desse tipo de imagem, se assim quisermos salientar (XAVIER, 2005: 17-

18). Porém, a observação um pouco mais detida revela certos padrões de 
escolhas formais em Hollywood Studios e uma atitude muito específica 
do sujeito-da-câmera, que “lhe concede a subjetividade da presença, na 

circunstância da tomada” (RAMOS, 2008: 78) em O regresso de Miss 
Paraná. Que padrões imagéticos são esses e o que eles podem revelar 

sobre as intenções de Arthur Rogge em seu projeto cinematográfico? 
Por que o sujeito-da-câmera tem a postura que tem, próxima de uma 

institucionalidade, ao produzir as imagens de Didi Caillet? E como tais 

imagens se relacionam com as intenções manifestas do cineasta de realizar 

um cinema de caráter industrial feito em Curitiba (ROGGE, 1928)?
Tais perguntas são o norte para a comunicação aqui proposta e serão 
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examinadas a partir do material fílmico disponível na Cinemateca de 

Curitiba, bem como de manifestações do cineasta em jornais e anúncios 

publicitários de sua empresa produtora. Metodologicamente, parto da 

análise das imagens cinematográficas tanto na perspectiva de que os filmes 
são obras independentes, portanto procurando compreender o uso da 

linguagem cinematográfica feito por Rogge, como também na perspectiva 
de sua relação contextual, exterior à obra, em busca de aspectos da visão 

de mundo do cineasta (AUMONT & MARIE, 2013: 9-10).

• 14h-16h

Sessão 13 – Arquivos, memória e preservação
Sala negra C207

Cinemateca do MAM e Cinemateca Uruguaia: 
resistência cultural nos anos de chumbo
Fabián Rodrigo Magioli Núñez (UFF)

Propomos compreender como as cinematecas latino-americanas 

agiram no contexto de repressão e perseguição institucionalizada forjada 

por nossas ditaduras. Assim, buscamos tecer algumas reflexões sobre 
o tema e, principalmente, compreender como as cinematecas agiram e 

se articularam com outros setores sociais, sobretudo do próprio meio 

cinematográfico, para dar respostas às ações dos governos autoritários 
implantados na América Latina, a partir da década de 1960. Para esse 

intuito, iremos realizar uma análise comparativa entre a Cinemateca do 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e a Cinemateca Uruguaia, 

durante o período de suas respectivas Ditaduras Militares, a brasileira 

(1964-1985) e a uruguaia (1973-1985). 
Assim, ao tentarmos sistematizar o nosso objeto de estudo, podemos 

resumir a ação de nossas cinematecas durante as ditaduras do seguinte 

modo: 1) a difusão como prática de militância cultural, o que converteu 

várias cinematecas do nosso continente em polos aglutinadores de 

atividade cultural alternativa, transformando-se em espaços de formação 

e convivência de um público identificado como opositor ao regime; 2) 
centros de produção fílmica e de formação audiovisual, uma vez que várias 
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cinematecas não apenas exibiam filmes, como passaram a produzir ou (co)
financiar filmes, além de oferecer cursos de formação estética e técnica; 
3) o resguardo – na medida do possível – para materiais considerados 

subversivos, transformando as cinematecas em verdadeiros cofres 

para obras do pensamento crítico em um cenário de “terra devastada” 

propiciada pelo terrorismo de Estado; 4) a articulação institucional em 
âmbito internacional, como meio de legitimação da(s) cinemateca(s) 

e, desse modo, valorizando as suas respectivas cinematografias, o que 
acarretou, em certo momento, a busca de uma ação coletiva de caráter 

continental, assim como o esforço de visibilidade ao nosso subcontinente 

em organizações internacionais, seja de modo coletivo ou não, como 

membros presentes em tais agremiações. É importante frisar que os 

quatro aspectos levantados acima se inter-relacionam. No entanto, em 

nossa análise comparativa entre a Cinemateca do MAM e a Cinemateca 

Uruguaia, privilegiaremos a difusão e, por conseguinte, a face pública de 

ambas as instituições no papel de formação de público.

El Consejo de Censura Cinematográfica de Chile entre 1960 y 
1973: construyendo una base de datos
Jorge Iturriaga (Universidad de Chile)

La presente propuesta es producto del primer año de trabajo del 

proyecto Fondecyt de Iniciación n° 1170598 titulado “La censura 
cinematográfica en Chile 1960-2000”.

En esta presentación se busca determinar cuantitativamente el trabajo 

calificador del Consejo de Censura Cinematográfica de Chile entre 1960 
y 1973 (período enmarcado por el decreto n° 37 dictado a fines de 1959), 
atendiendo a las siguientes variables: las calificaciones, su evolución en 
el tiempo, los períodos de gobierno y los revisores de las películas. La 

exposición presentará los principales resultados de la confección de una 

base de datos donde se ingresó la información encontrada en las actas 

de calificación del Consejo, las que ofrecían las siguientes categorías: 
fecha, título de la cinta, distribuidora, nombre del revisor y calificación 
de cada revisor (que podían ser cinco: para mayores y menores; para 
mayores de 14; para mayores de 18; para mayores de 21; y rechazada). 
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Sumando todas las actas disponibles –más de cuatro mil fichas– se 
llegó a un total de 5673 largometrajes calificados. Los resultados del 
conteo apuntan a cuatro grandes conclusiones: a) el Consejo de Censura 

construyó una cartelera cinematográfica fuertemente restringida para 
los públicos jóvenes de manera casi permanente a lo largo del período; 
b) sin embargo, es notorio que hay una tendencia hacia el relajamiento 

de las restricciones hacia fines del período, entre otras cosas, porque; 
c) el comportamiento del CCC varió importantemente durante cada 

gobierno de la época (Alessandri, Frei y Allende) y; d) el Consejo estaba 
mayormente en manos de los revisores más estrictos de todo el staff de 

revisores, los que, en general, compartían un ethos católico (factor que, 

desde lo cualitativo, explica parte importante de estos resultados).

O conceito de preservação ativa e a implantação da Cinemateca 
Pernambucana: discussão de um trabalho em processo
Paulo Cunha e Ana Farache (UFPE)

O objetivo da comunicação é discutir a importância do conceito 

de preservação ativa na implantação da Cinemateca Pernambucana 

– espaço destinado à coleta, catalogação, preservação, formação, 

pesquisa e difusão das produções audiovisuais do cinema feito em 

Pernambuco. Inaugurada em março de 2018, como resultado de 
uma parceria entre a FUNDAJ, a UFPE e a TV Escola, a Cinemateca 

Pernambucana surgiu como forma de fortalecer a cadeia produtiva do 

audiovisual no Estado, com foco na formulação de projetos voltados para 

a preservação ampla do acervo pernambucano e a sua disponibilização 

para realizadores, pesquisadores, estudantes e público em geral. A 

unidade privilegia a preservação em formato digital e possuía (em 

agosto de 2018) um acervo de 778 filmes. Implantada no contexto 
pernambucano, impregnado pela produção de filmes desde o início do 
século XX, a Cinemateca Pernambucana procurou recuperar os debates 

sobre preservação surgidos nos anos 1950 (Cineclube Vigilanti Cura e 

o Cineclube Recife) e nos anos 1970 durante o movimento Super-8, 
sempre em torno do conceito de preservação ativa, que colabora com 

a viabilização de condições técnicas e de infraestrutura, profissionais 
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e políticas para que, de forma sustentada, a produção local de cinema 

possa garantir sua sobrevivência e sua permanente ressignificação. A 
questão é verificar de que forma o equipamento não se isole do campo 
cultural contemporâneo, mas se conecte a ele, como um modo de [re]

difusão da produção local. Tal concepção de preservação ativa aponta para 

uma cinemateca como lugar da preservação de filmes e outros materiais 
mas, principalmente, como espaço vivo, no qual todos os materiais do 

acervo possam ser ressignificados com projeções e cursos. A ideia em 
construção na Cinemateca Pernambucana busca permitir aceso facilitado 

aos materiais e que a experiência cinematográfica do passado esteja 
articulada à atividade produtiva do presente. Vinculada à Coordenação 

de Cinema da FUNDAJ, a Cinemateca Pernambucana se utiliza das duas 

salas de exibição da instituição para promover sessões periódicas do 

acervo fílmico pernambucano. A Cinemateca Pernambucana se vem se 

constituindo, também, como um centro avançado de estudos e pesquisas 

na área do cinema, contribuindo para a formação de estudantes e 

professores vinculados aos cursos superiores de Cinema e Audiovisual.

Instituições cinematográficas
Eduardo Morettin (USP)

O valor das imagens em movimento como documento e a sua guarda 

em arquivos fílmicos foram questões discutidas desde o início da 

história do cinema. Esse reconhecimento de que estávamos diante de 

um testemunho de época, de um registro de eventos que deveria ser 

guardado para o futuro, de um elemento constitutivo da memória de uma 

sociedade, fora observado desde então. A definição de sua historicidade 
era critério fundamental para a inclusão das imagens em movimento no 

museu ou em arquivo ainda idealizado. Pretendemos explorar quatro 

dimensões implicadas nessa discussão: a historicidade das imagens 

cinematográficas; o seu valor como documento; o seu lugar como meio 
de transmissão de conhecimento a respeito de uma determinada época; e 
a necessidade de criar condições adequadas de guarda deste patrimônio 

para consulta futura pelos pesquisadores interessados em conhecer o 

passado “tal como ele teria ocorrido”.
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Pensado desde o início como fonte para a história e recurso educativo, 

a dimensão patrimonial do cinema, correspondendo à constituição dos 

acervos fílmicos, somente se consolidou quando da criação, nos anos 

1930, das primeiras cinematecas, instituições que armazenam nossa 

memória audiovisual, militantes de sua preservação e difusão. Ela esteve, 

desde o seu início, ligada às questões políticas de seu contexto de criação 

e sempre foi objeto de interesse e análise do investigador interessado nos 

elementos históricos, políticos e estéticos da imagem.

Por sua vez, a imagem entendida como documento permitiria o registro 

da memória de temas, personagens e ações que seriam transformados 

em História pelos profissionais competentes, concepção e prática que 
prefiguraram o chamado cinema de arquivo.

• 14h-16h

Sessão 14 – Audiovisual, crítica e imprensa 
Sala negra C206

Dimensões biográfico-apologéticas em Almeida Salles – 
a crítica de cinema em O Estado de S. Paulo
Fábio Raddi Uchôa (Universidade Tuiuti do Paraná)

Francisco Luiz de Almeida Salles inicia-se como crítico na revista Clima 
(1941-44), ao lado de intelectuais como Paulo Emílio Salles Gomes, Décio 

de Almeida Prado e Antônio Cândido. Ao longo das décadas de 1940-

90, será advogado do Estado de São Paulo, conselheiro de importantes 

entidades culturais paulistas, atuando também como crítico de arte 

(1950-60) e crítico de cinema – com passagens pelo Diário de São Paulo 

(década de 1940) e por O Estado de S. Paulo (1950-62), (CB, 2008). Em 
decorrência da formação pessoal e das atividades profissionais, a sua 
produção intelectual (Arquivo Almeida Salles – Cinemateca Brasileira) 

incluirá poesias, discursos de homenagem, bem como biografias de 
intelectuais e artistas plásticos, com forte carga biográfico-apologética. 
Trata-se de escritos que parecem compor uma experiência de base, 

que tem influências sobre a crítica de arte e de cinema realizadas pelo 
autor. A hipótese de um “ato crítico” (CANDIDO, 2006: 155-156) 



III Colóquio Internacional Cinema e História94

próprio a Almeida Salles, unindo o intelectual e o afetivo, com especial 

presença do segundo polo, foi explorada em texto anterior, com ênfase 

à crítica de arte (UCHOA, 2013). De fato, entre as críticas realizadas 

para apresentar exposições de galerias paulistas dos anos 1950-70, o 

empenho afetivo mescla-se à análise racional, unindo visão de obra e 

visão de vida, em textos preponderantemente biográficos. No caso da 
crítica cinematográfica, que será o recorte da presente fala, o enfoque 
biográfico-apologético permite identificar críticas culminantes. Trata-se 
de textos com um empenho intuitivo relevante, que revisitarão o trajeto 

artístico e de vida de artistas cujas obras serão monumentalizadas por 

Almeida Salles. São de interesse os artigos redigidos para O Estado de 
S. Paulo, entre os anos 1950-60, em parte republicados na antologia 

Cinema e verdade (SALLES, 1987). Em tais materiais, as presenças 
da apologia e dos fragmentos biográficos explicitam um intelectual 
preponderantemente universalista, incluindo o apreço pelo cinema 

de vanguarda e por figuras particulares do cinema brasileiro. Assim, 
sob um enfoque biográfico-apologético, o recorte abrangerá artigos 
dedicados a figuras como: Jean Epstein, S. Eisenstein, Luiz Buñuel, 
Marilyn Monroe, Ingmar Bergman, Roberto Rossellini, Cecil B. De 

Mille, Michelangelo Antonioni, Frederico Fellini, Walter Hugo Khouri, 

Paulo Cesar Saraceni e Luís Sérgio Person. Para o respectivo exame, 

são de interesse as táticas escritas, levando em conta os cotejos entre 

a apreensão racional dos “processo(s) de expressão” e os momentos 

apologéticos de “hipostasiação da essência” (SALLES, 1987ª: 26). Por 
outro lado, em termos de uma análise externa, devem-se averiguar as 

sintonias entre tais escritos e as atividades de Almeida Salles junto à 

Filmoteca do MAM e à Cinemateca Brasileira, nos anos 1950-60. O exame 

da referida constelação, sob a ótica biográfico-apologética, permite 
desvendar novas dimensões do trajeto de Almeida Salles, reafirmando 
tendências universalistas, num período em que ficou conhecido pela 
defesa do cinema local, em particular aquele da Vera Cruz. 
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O Cinema Novo e Paulo Emilio: camadas de tempo
Pedro Plaza Pinto (UFPR)

A relação entre o Cinema Novo e o crítico Paulo Emilio Salles Gomes 

não comporta definições simplificadoras, apresentando-se problemática 
desde a emergência do movimento cinematográfico. Num primeiro 
momento, no final dos anos 1950, está dada pela absorção declarada pelos 
jovens críticos-cineastas de ideias de Paulo Emilio nas séries dispostas no 

Suplemento literário d’O Estado de São Paulo, em linhas gerais, pela 

atração da pauta da Cinemateca Brasileira. As questões da autoria, da 

mediocridade e da necessidade de entendimento dos problemas locais 

reverberam nos escritos de lideranças do movimento.

Reputado pelos jovens como o primeiro crítico sério de cinema no 

Brasil, Paulo Emilio estimula e questiona o movimento, mas o diálogo 

é marcado pela não assunção do lugar de ideólogo que lhe havia sido 

preparado pelos textos do combate distintivo dos jovens em jornais e 

revistas. O desajuste não impede a sequência da conversa, ao contrário, é 

a sustentação da autonomia de ambos os lados.

A segunda camada desta relação crucial para o cinema brasileiro 

moderno é demarcada pela repercussão dos filmes da primeira safra 
cinemanovista e pelo Golpe Militar de 1964, fazendo aparecer um 

senso de solidarização diante de mais um obstáculo à florescência 
do movimento. A potência que se anunciava no primeiro momento se 

converte em apoio a exibições de filmes e em anotações de estudo dos 
materiais realizados desde 1959. Em 1967, Paulo Emilio já se preocupava 

com o desconhecimento sobre o novo fenômeno que, de acordo com ele, 

afetava todo o cinema brasileiro. Em anotação sobre um jantar com Cicillo 

Matarazzo e Ungaretti, o crítico granjeia a simpatia do poeta italiano para 

atestar a transformação até então desconhecida por Matarazzo.

Neste momento, enquanto estimula o adensamento do ensino de 

cinema e da moderna literatura cinematográfica brasileira, inicia-
se uma tentativa, por parte do crítico, de inserir o Cinema Novo num 

panorama histórico mais amplo do cinema local. Ao mesmo tempo, 

Paulo Emilio aceita convites de David Neves e Paulo Cesar Saraceni, 

para colaborar em roteiros de seus filmes. O Cinema Novo tinha ideias 
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e projetos próprios, mas alguns dos discípulos devotados ao "papa” da 

Cinemateca Brasileira buscam o talentoso ficcionista para lidar com um 
de seus interesses, a exemplo da prosa machadiana no trabalho de Capitu 

(Paulo Cesar Saraceni, 1969).

O terceiro momento é delineado pelo estímulo do agora professor-

orientador aos seus alunos para pesquisarem o movimento, ao tempo 

em que se dedica à salvaguarda dos filmes do exilado Glauber Rocha, 
por exemplo. O senso de solidarização se mantém nos anos 1970, com 

o quadro da ditadura implantada e que persegue também o crítico em 

seu trabalho cotidiano na USP. Os cineastas mobilizam-se ao apoio ao 

professor diante da ameaça de seu contrato com a universidade.

A última camada é estreita e diz respeito ao apoio que Paulo Emilio 

franqueia à ocupação, pela geração do movimento, agora em ocaso, dos 

espaços de direção na Embrafilme. Trata-se de momento pouco estudado, 
mas não interrompido pela morte do intelectual, projetando-se para o 

momento de edição dos artigos do Suplemento Literário.

Entre a invasão dos “capitais alienígenas” e a modernização 
da televisão: CPI e debates públicos em torno ao acordo 
Globo/Time-Life, 1962-1969
Paula Halperin (SUNY Purchase)

No dia 23 de janeiro de 1966, O Estado de São Paulo publicou um 

abaixo assinado rubricado pelos proprietários dos maiores jornais do 

país. Os jornalistas não se pronunciavam contra per se ao investimento 

de capitais estrangeiros na mídia local, mas à “indiscriminação (sic) e 

da anarquia neste domínio, pois a vinda de capitais alienígenas, assim 

como é um bem quando orientada com a observância dos interesses 

gerais da nação, pode constituir-se um mal, quando são interesses 

espúrios que a dirigem.” O texto estabelecia uma conexão explícita com 

o debate e a campanha na mídia decorrentes do acordo da recentemente 

fundada Rede Globo com o grupo Time-Life em 1962. Carlos Lacerda, 

então governador da Guanabara, tinha iniciado uma cruzada pública de 

denúncia sobre o assunto, em junho do ano anterior, por considerar o 

acordo antinacional e em violação da Constituição (que proibia grupos 
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estrangeiros de intervir em empresas de comunicação). Em 1966, a 

pressão exercida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 

e Televisão levou a Câmara dos Deputados a instalar uma CPI para 

investigar dito acordo. Em março de 1967, o governo Castelo Branco 

declarou as acusações sobre o caso injustificadas, arquivando o inquérito. 
O acordo com a Time-Life foi dissolvido em 1969.

Examinando a vasta coleção de documentos referentes à CPI de 1966, 

conservados no Arquivo Nacional, assim como artigos e pronunciamentos 

publicados nos jornais e revistas desses anos, o presente artigo busca 

analisar as diferentes concepções que circularam no espaço público 

referentes ao papel da mídia (a televisão em particular) na sociedade após 

o golpe, diferentes versões de nacionalismo vigentes e sua articulação 

com noções sobre a modernização.  Meu projeto visa a realizar uma 

interpretação histórica profunda sobre as origens da Rede Globo, suas 

múltiplas conexões com a Ditadura Militar e o seu projeto nacionalista 

de modernização conservadora. O trabalho é parte de uma pesquisa mais 

abrangente que busca conectar esses debates políticos e culturais com o 

processo de criação de uma linguagem visual hegemônica durante três 

décadas, que se estendeu além dos limites do meio televisivo e influiu a 
própria estética cinematográfica brasileira da década de 1970.

Intercâmbios entre a crítica e a realização, o nacional e o 
estrangeiro, no audiovisual brasileiro dos anos de 1940-1970
Danielle Crepaldi Carvalho (USP)

A produção audiovisual brasileira, a exemplo do que ocorre em 

outras esferas artísticas, historicamente experimentou intensos diálogos 

entre o âmbito da crítica e o da realização, bem como entre o nacional 

e o estrangeiro. Os anos de 1940 a 1970 explicitam prodigamente essas 

relações. Tomam-se para debate, aqui, algumas figuras fundamentais 
para o pensamento crítico da arte brasileira, a exemplo de Francisco 

Luiz de Almeida Salles e de Paulo Emílio Salles Gomes, cujas atuações 

principiaram na redação da revista Clima, a qual, por sua vez, estabeleceu 

intenso intercâmbio com os escritores do Modernismo brasileiro, 

sobretudo paulistano – escritores que dialogaram fortemente com 
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os próceres das vanguardas europeias. Esses dois homens ainda dão 

corpo, respectivamente, a dois movimentos complementares da crítica 

do período: o enfoque biográfico-apologético, ou seja, a realização de 
uma crítica em que a esfera intelectual se interpenetra na esfera afetiva; 
e o esforço no sentido de se estabelecer um distanciamento crítico que 

torne possível uma observação justa da obra analisada. E, neste contexto, 

desdobra-se, num primeiro plano, a relação entre a estética e a política. 

A década de 1940 flagra o Brasil imerso na Ditadura do Estado Novo; 
a de 1970, no período mais violento da Ditadura instaurada em 1964, 

recrudescida em 1968 com o Ato Institucional n. 5. A intervenção 
repressiva do Estado dá-se num só tempo na esfera da produção e 

da crítica, e lança luzes às variadas facetas das relações que o Brasil 

estabeleceu com o estrangeiro, ao longo deste amplo lastro temporal: de 

um lado, o esforço crítico no sentido de se pensar o cinema a partir de um 

viés universalista – o que aponta para a vocação universalista da arte –, 

e de outro, a nefasta introdução do capital estrangeiro (notadamente o 

norte-americano) na mídia televisiva, o qual engendra não apenas novas 

formas estéticas, mas uma relação unilateral de dominação.
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07/DEZEMBRO, sexta-feira

• 8h30-10h
Sessão 15 – Cinema, guerra e violência política
Sala negra C205 – 8h30 – 10h

De Revoluções Marxistas a “Estratégias de Tensão”: orientações 
políticas no cinema popular italiano
Gabriel Bueno Lisboa (UNICAMP)

Da década de 1960 até meados dos anos de 1970, o auge do cinema 

italiano relativo à produção, bilheteria e penetração no mercado 

internacional coincidiu com um dos períodos mais turbulentos da política 

interna do país. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Itália passou por 
um longo processo de reconstrução e reestruturação econômica que 

ficou conhecido como Miracolo Economico (“Milagre Econômico”). 

A industrialização e a urbanização resultantes, no entanto, foram 

acompanhadas de uma série de problemas como a desigualdade social.

No cinema popular italiano, ciclos baseados em gêneros (os filoni) 

se sucediam em popularidade e produção, como o peplum (épico), o 

western e o giallo (thriller de investigação). Mesmo não pertencentes 

ao cinema político italiano declarado (ou cinema di impegno civile), 

muitos destes filmes continham críticas políticas, sociais e aos costumes. 
O presente trabalho tem por interesse estudar as mudanças ideológicas 

relacionadas à crise de um filone e a ascensão de outro. O primeiro 

deles representa um grupo de westerns italianos chamados de westerns 
Zapata, vinculados a tendências socialistas e revolucionárias. Produzidos 

majoritariamente entre 1966 e 1970 os westerns Zapata encontrariam o 

fim de sua popularidade com a exaustão do western como filone, mas 

também, como pretendemos analisar, por sua visão política de insurreição 

armada, ambientados durante a Revolução Mexicana de 1910.

A crescente criminalidade e a violência ideológica, com conflitos 
armados e terrorismo, começaram a fazer parte do cotidiano do cidadão 
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italiano das grandes cidades no fim dos anos 1960. O cinema popular 
italiano passa a explorar a violência urbana no filone que ficou conhecido 
como poliziotteschi. Suas tramas envolvendo criminosos violentos e 

policiais vingativos denunciavam ou promoviam uma “estratégia de 

tensão” responsável por criar no espectador uma sensação de medo que 

levaria ao apoio de um regime político mais repressivo.

Pretendemos analisar de que maneira estas questões se fazem visíveis 

a partir da análise detalhada de dois objetos fílmicos, Uma Bala Para o 
General (1967) e The Big Racket (1976), dirigidos por Damiano Damiani 

e Enzo G. Castellari respectivamente. Para isso, será feita a análise formal 

dos filmes para a posterior análise interpretativa dos objetos em relação 
ao seu contexto de produção (social e cinematográfico), às suas marcas 
de enunciação, bem como à sua ideologia e temática. Teremos como 

ferramentas teóricas os estudos acerca dos gêneros cinematográficos 
de Rick Altman, sua proposta de uma análise semântico-sintática e as 

possíveis contradições entre as funções rituais e ideológicas do filme de 
gênero. Utilizaremos também a proposta de Marc Ferro de uma análise 

das estruturas e ideologias da sociedade apreendidas nos filmes.

Cinema e Revolução Mexicana: representações de um confronto
Ernando Brito Gonçalves Junior (UNICENTRO)

A pesquisa em apreço possui como objetivo analisar a representação 

da Revolução Mexicana e um de seus principais líderes populares, 

Francisco Villa, através do filme mexicano Vamonos con Pancho Villa 

de Fernando De Fuentes. O filme, lançado em 1936, narra de maneira 
crítica os percursos da Revolução pelo olhar de um grupo de soldados 

villistas e suas relações com o general Villa. É interessante notar que, 

mesmo o filme tendo sido financiado pelo Estado, a sua narrativa aparece 
na contramão do discurso oficial sobre a Revolução Mexicana dos anos 
trinta. Os três filmes elaborados por De Fuentes (El Prisionero 13, El 
Compadre Mendonza e Vamonos con Pancho Villa), apresentam mais 

críticas do que exaltações ao processo revolucionário. Se olharmos para 

a historiografia sobre a Revolução Mexicana dos anos trinta, notamos 
que ela procurou elaborar uma escrita oficial, fomentada pelo Estado 
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com o objetivo de construir uma memória histórica sobre a Revolução, 

enfocando, principalmente, projetos vencedores, mostrando a Revolução 

como profundamente agrária, rural e popular, que rompeu com a 

grande imposição ditatorial de Porfirio Díaz, além de fazer uma análise 
global do evento. Apesar da figura de Villa não figurar no período como 
um dos heróis oficiais do movimento, havia uma visão mítica sobre 
essa personagem no imaginário popular de diversas regiões do país, 

principalmente nas localidades mais ao norte, local onde Villa nasceu e 

fez diversas atuações. Assim, o filme busca desconstruir essa visão mais 
romantizada. No que tange a questões teóricas, nosso trabalho dialoga 

com Michele Lagny, Pierre Sorlin e Eduardo Morettin, autores esses 

que discutem as tensões entre história e cinema. Também utilizamos 

as discussões do pensador francês Roger Chartier sobre o conceito de 

representação. Assim, podemos perceber que houve, ao longo do tempo, 

muitas interpretações sobre a Revolução Mexicana – leituras sempre 

relacionadas aos seus contextos de produção e dos seus produtores 

de maneira geral. O filme de De Fuentes nos mostra uma Revolução 
Mexicana marcada pela morte e desilusão, que acabou trazendo mais 

tristezas do que melhorias efetivamente. Contudo, essa visão mais crítica 

acaba perdendo força no cinema sobre a Revolução Mexicana e torna-se 

cada vez mais uma ferramenta de legitimação de um discurso oficial e 
uma forma de construção de uma imagem revolucionária específica. 

A noção de representação na animação Der Fuehrer's Face, 
de 1943, de Walt Disney, durante a Segunda Guerra Mundial
Douglas Alves Moreira (UNIMONTES)

A indústria cinematográfica dos Estados Unidos se destaca 
como uma grande propagadora de representações, pois, durante os 

conflitos da Segunda Guerra Mundial, a nação utilizou de seu aparato 
cinematográfico como forma de produção de guerra, através da criação 
de propaganda voltada ao público, a qual exaltava o país e desqualificava 
o inimigo. Tais produções estariam inseridas em um contexto formador 

de discursos e relações de poder. Durante o conflito mundial, o governo 
dos Estados Unidos teve a ajuda da poderosa indústria imagética. Lá as 
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representações não eram apenas no contexto teatral, mas sim uma forma 

de construção de uma realidade social determinada que fosse elaborada 

intencionalmente, para ser pensada por aqueles que a viam. Desta forma, 

tal representação pode ser observada como um instrumento de disputa 

dentro do processo social.

Em Der Fuehrer’s Face, animação interpretada pelo pato Donald, a 

representação de Donald como um cidadão de Nazilândia, exalta um 

sentido. Há ali uma intenção em mostrar à população dos Estados Unidos 

como seria a dia-a-dia da América se esse mal não fosse combatido. Havia 

no pato Donald uma resistência ao que acontecia, ele era o cidadão de uma 

Democracia que vivia em um lugar sem liberdades, sem direitos, sufocado 

pelos desmandos de um Estado autoritário. Na animação Der Fuehrer’s 
Face, faz-se uso de símbolos, como a suástica, a saudação, características 

claras do regime nazista. No entanto, há no filme igualmente símbolos 
como os do capitalismo, através do sistema Fordista, caracterizado pela 

esteira de trabalho do Donald, uma característica da Revolução Industrial 

dos Estados Unidos, assim como a Estátua da Liberdade, monumento de 

profundo teor simbólico para a sociedade dos Estados Unidos, devido aos 

significados nela existentes e que explicam a sua construção. 
Segundo a historiadora Michèle Lagny, o cinema não é apenas uma 

prática social, mas, um gerador de práticas sociais. Além de ser observado 

como um testemunho das formas de agir, pensar e sentir de uma 

determinada sociedade, o cinema é responsável por gerar transformações, 

conduzir representações e até propor modelos. Ao investigar o porquê 

determinados filmes tentam convencer o espectador a aceitar ideologias, 
posições e representações políticas e sociais de caráter dominantes, 

ou a rejeitar essa dominação (acarretando, neste caso, uma visão mais 

crítica da sociedade, resistindo-se às formas de dominação), favorece-

se a interpretação de novas leituras e novas maneiras de apropriação do 

cinema, utilizando-se da cultura como solução para fortalecer a criação 

de significados, das identidades e modelos de vida. Lagny concorda que a 
cultura é um caminho de intensas disputas, onde grupos sociais com ideias 

e políticas antagônicas disputam entre si pela hegemonia, cabendo aos 

indivíduos observarem tais disputas através de representações, imagens, 

discursos, mitos e meios midiáticos além do cinema (VALIN, 2012).
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Naquele contexto de guerra, a animação tinha como intenção traçar a 

imagem do inimigo, se apresentava muitas vezes de maneira engraçada, 

tal como se apresenta Der Fuehrer’s Face com o Donald jogando na cara 

de Hitler um tomate, uma maneira de se entreter o espectador e de inserir, 

através de discursos mentais, a necessidade de se combater o inimigo.  

Alinhados com a perspectiva de Kornis, Ferro e Napolitano, que apontam 

para o fato de que os filmes são carregados de intenções e projetam 
representações de poder, com características da época e da sociedade em 

que foram produzidos, a metodologia utilizada nesse trabalho tem como 

intenção a análise da representação do regime totalitário nazista e do 

regime democrático americano através da animação Der Fuehrer’s Face, 

que elegemos como fonte (VASCONCELOS, 2015).

• 8h30-10h
Sessão 16 – Representações das culturas tradicionais latino-americanas
Sala negra C206

La representación del otro en las filmaciones realizadas 
por Watson Kintner en Ecuador, año 1949
Lenin Santiago Molina Andrade (Universidad de Guayaquil) 

Watson Kintner (1890-1979) fue un ingeniero químico de la radio 
corporación de América (RCA). Durante un período de 36 años, viajó 

por más de 30 países iniciando en 1933. México, el este de África, 

Etiopía, India, Australia, Irán, Guatemala, Ecuador, entre otros, fueron 

observados por su cámara de una forma muy particular.

Para el caso que nos ocupa, se buscará realizar un análisis de una 

serie de grabaciones que fueron publicadas en el canal YouTube por el 

Museo de la Universidad de Pensilvania en agosto de 2012, y registran 

imágenes de Ecuador. El archivo, sin registro sonoro, cuenta con diez 

fragmentos de al menos 17 minutos por clip y recorre las regiones 

naturales de Ecuador: las ciudades de Quito, Guayaquil, Otavalo, 

Riobamba, Guano, Santo Domingo, entre otras.

Para muchos, el registro realizado por Kintner muestra la cotidianidad, 

el medio ambiente y las culturas tradicionales que visitó. Sin embargo, 
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me percaté de que la cámara y la mirada que registra, no pueden 

alejarse de aquel exotismo eurocentrista que caracteriza a los estudios 

antropológicos de ciertas épocas. Es verdad que el registro, único y 

necesario para analizar una parte de la historia de Ecuador, se puede 

convertir en un elemento indispensable para el reconocimiento de 

nuestra materialidad cultural, pero no deja de ser importante el análisis 

y la atenta reflexión sobre ciertos momentos, como la “intromisión” que 

tiene Kintner en uno de los clips al encender el cigarrillo de unos niños 

de una comunidad indígena.

El objetivo de mi propuesta es equilibrar la importancia del registro 

como hecho y como constructor de historia, puesto que dicho material nos 

permite relacionarnos con el mundo desde bases culturales a interpretar 

para replantearnos la mirada que construye. Es una necesidad el ser críticos 

sobre los hechos y acontecimientos que recorremos a lo largo de la historia.

El análisis intentará contextualizar el momento histórico, político, 

económico y visual que se vivía en ese tiempo. Me interesa comunicarme 

tanto con la Universidad de Pensilvania como con otras universidades 

para que me ayuden a realizar la investigación en terreno. Con esta 

investigación, que está iniciando, me interesa construir una narrativa 

sobre el evento y el tiempo histórico a la luz de la teoría, el análisis 

histórico, visual y conceptual.

A personagem indígena latino-americana desde a 
marginalização e a barbárie
Juliano Gonçalves da Silva (UERJ)

Este trabalho é parte da tese que venho desenvolvendo no doutorado 

sobre a personagem indígena no cinema latino-americano de ficção e 
tem como objetivo a apresentação de uma leitura do filme O abraço da 
serpente (CIRO GUERRA, 2015). Toma como referência a discussão de 

Leopoldo Zea em seu livro Discurso desde a Marginalizacão e a Barbarie 
(2015), obra que funda uma História da America Latina criticando a 

noção eurocêntrica que propunha uma História da Civilização Universal. 

A esta civilização que se outorga o domínio da razão através do logos 

são tradicionalmente contrapostos os bárbaros, pois os mesmos não 
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dominam a fala dos “civilizados”, não sendo incluídos na versão da 

história dominante. Subvertendo-a, Zea mostra que ela é sim a história 
da barbárie, de uma barbárie vencedora e cruel, quase não divulgada e 

criticada. No filme, o foco da narrativa está centrado no encontro do mundo 
de um cientista/pesquisador e um xamã indígena, Karamakate, último 

sobrevivente de sua tribo, que vive na selva em isolamento voluntário. Sua 

vida muda com a chegada de um pesquisador num primeiro momento 

alemão e numa chave de repetição em outro tempo futuro, de um 

pesquisador americano, ambos procurando por motivos distintos uma 

planta sagrada.  A metodologia utilizada foi a da análise fílmica. Parte-se 

do texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de elementos 

distintos do próprio filme. Posteriormente, se estabelecem “[...] elos entre 
esses elementos isolados, em compreender como eles se associam e se 

tornam cúmplices num todo significante, reconstruindo o filme ou o seu 
fragmento. Essa reconstrução não apresenta qualquer ponto em comum 

com a realização concreta do filme. É uma ‘criação’ [...]. O analista à sua 
maneira faz com que o filme exista” (VANOYE e GOLIOT- LÉTÉ, 1994:  
15). No filme analisado, evidencia-se a construção e apresentação de 
uma personagem indígena contemplada na sua complexidade cultural, 

sem estereotipia ou inferiorização frente ao colonizador. Mostra-se uma 

possível reconstrução deste outro como pessoa, e não mais como bárbaro, 

ampliando a compreensão da humanidade.

Como se fosse uma saga: 
os índios na cinematografia de Silvio Back
Maria Ignês Carlos Magno (Anhembi-Morumbi)

O gemido do indígena culturalmente desnudado ainda 
ecoa nos pampas pela voz “crioulla” do guitarreiro Noel 
Guarany: “Com licença, meus senhores,/Cantando sou 
perigoso/Porque a verdade me agrada” (BACK, 1982: 38).

A palavra Sagarana nos leva ao título de uma das obras do escritor 

Guimarães Rosa. São diversos contos sobre personagens dos interiores 

do Brasil. Histórias em que as palavras não foram organizadas apenas 

para narrar os causos que envolvem a vida e a imaginação do povo, mas 



III Colóquio Internacional Cinema e História106

são, elas próprias, parte de uma enredada história. O que dificilmente 
sabemos é que sagarana é resultado da influência do tupi em nossa 
língua: rana (como se fosse) saga (ORLANDI, 2008). Como sagarana, 

tantas outras palavras indígenas que compõem nossa língua não são 

reconhecidas como parte integrante da língua brasileira, ou porque foram 

ignoradas, ou porque foram minimizadas como língua na história de 

nossa formação linguística. Como suas diferentes línguas, os aborígenes 

também foram generalizados sob o rótulo de índio ou diluídos no conjunto 

do que se convencionou chamar de cultura brasileira. Sabemos que 

palavras e imagens inscritas em diferentes superfícies ajudam a construir 

um discurso sobre um país. Estudar essas diferentes inscrições também 

nos ajuda a compreender porque e como determinadas personagens 

históricas são construídas como grandes figuras, enquanto outras são 
obscurecidas ou negadas em sua historicidade no mesmo contexto. 

Pensando o índio como uma das grandes figuras de nossa história e as 
imagens cinematográficas produzidas sobre eles, interessa entender 
que imagens fílmicas se criaram como documentos e quais foram 

documentadas para justificar ou questionar os discursos fundadores 
do país. Nessa perspectiva, considerando tudo o que já se fez ou vem-

se fazendo sobre o índio na cinematografia brasileira, acredito que seja 
interessante recuperar os filmes República Guarani (1982) e Yndios 
do Brasil (1995) do cineasta Silvio Back, para discutir, a partir das 

imagens fílmicas e da temática proposta, o olhar cinematográfico sobre 
personagens da América Latina, e como essas personagens foram sendo 

negadas como sujeitos de sua própria história. 
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• 10h30-12h

Sessão 17 – Mídia e poder no cinema contemporâneo
Sala negra C205

Too Big to fail, o cómo los honestos ejecutivos especularon 
en la cubierta del Titanic
Fabio Nigra (Universidad de Buenos Aires)

Too big to fail es una película para televisión del año 2011 realizada 

por HBO, basada en el libro escrito por Andrew Ross Sorkin, periodista 

jefe y columnista de la sección fusiones y adquisiciones del The New 
York Times. En ella se trata de contar la trama oculta, el backstage, 

de las febriles negociaciones encaradas en los más altos niveles 

gubernamentales para intentar frenar la debacle bancaria, emergente de 

la crisis de las hipotecas subprime, de mediados de 2008.
En su intento de contar qué es lo que pasó por detrás, se omiten algunos 

detalles que, desde una mirada crítica, más que resultar sorprendentes, 

revelan una serie de ocultamientos. Estos ocultamientos van desde el 

papel jugado por las grandes instituciones financieras en el proceso de 
desregulación salvaje aplicada desde la presidencia de Ronald Reagan en 

adelante, mientras se señala a los mismos funcionarios gubernamentales 

como los únicos responsables; hasta el indudable papel de Henry Paulson 
como Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, al mostrarlo como un 

conductor serio y honesto de la crisis, desdibujando el hecho de que fue 

un alto funcionario de una de las instituciones financieras implicadas en 
el génesis de la burbuja.

La ponencia trabajará la evolución de la crisis financiera conforme 
la bibliografía actual y especializada sobre el tema, y a la vez intentará 

develar el particular tipo de discurso histórico y fílmico utilizado para 

construir la sesgada versión que presenta el filme. 
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Dos Entreatos à Vocação do poder: uma análise fílmica das 
relações entre poder, hegemonia e disputas políticas na 
história do Brasil recente
Rodrigo Ribeiro Paziani (UNIOESTE)

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise fílmica das 

relações entre poder, hegemonia e disputas políticas na história do Brasil 

recente através da abordagem de dois documentários produzidos nos 

últimos anos: falamos aqui de Entreatos (2004), produzido e dirigido 

por João Moreira Salles, e Vocação do Poder (2005), produzido e dirigido 

por José Joffily e Eduardo Escorel. Em nosso entender, trata-se de duas 
películas documentais que nos permitem levantar um conjunto de 

questões éticas, estéticas e artísticas acerca de uma conjuntura histórica 

(com aspectos sutilmente estruturais) marcadas, de um lado, por relações 

sistêmicas de poder, pelo papel da mídia e pela espetacularização da 

política e, de outro, pela presença (histórica) de uma hegemonia arcaico-

modernizante inerente ao modo de ser e experienciar da classe política 

brasileira (e, num espectro mais amplo, das relações entre as classes 

dominantes, o Estado e o capitalismo). 

Sem deixar de focalizar as questões específicas envolvendo o período 
político-eleitoral (ângulo privilegiado em ambos os documentários), 

nosso enfoque será o de pensar dialeticamente os vínculos estético-

políticos entre os documentários e os processos/conjunturas/estruturas 

históricas que medeiam suas produções e narrativas (numa relação 

de mão-dupla). Neste sentido, ensejamos promover alguns diálogos 

(im)pertinentes entre as contribuições teóricas e metodológicas do 

marxismo com o campo das produções teórico-históricas oriundas 

do cinema e audiovisual, de maneira a tomar a análise específica do 
campo cinematográfico documental sem desvinculá-lo do conjunto de 
complexidades que constituem a totalidade das relações humanas e a 

participação efetiva nos circuitos de criação e (re)produção – de sentidos 

e significados, sentimentos e ideologias, formas e conteúdos –, noções 
caras à crítica marxista nos domínios da arte e da cultura. 
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É tudo verdade?: narrativas audiovisuais sobre a memória 
da imprensa alternativa no documentário Pasquim – a 
subversão do humor (2004)
Márcia Neme Buzalaf (UEL)

Quais narrativas históricas estão torneadas no documentário Pasquim 
– a subversão do humor (2004)? Dirigido por Roberto Stefanelli, o filme 
preenche um espaço pouco ocupado pela intensa produção audiovisual 

contemporânea sobre o período, dividindo cena com outras obras sobre 

o chamado jornalismo alternativo, como Caminhando contra o vento 

(2006), que apresenta a trajetória do jornal O Sol, e Lampião da Esquina 

(2016), sobre a referida publicação. Utilizado em diferentes pesquisas 

acadêmicas, o documentário é composto por relatos de pessoas que 

participaram da chamada “geração do Pasquim”, imagens históricas e 

algumas edições publicadas ao longo do período de sua circulação (1969-

1991), com o intuito de retratar parte da memória sobre a produção do 

semanário. Considerando a perspectiva do filosofo francês Paul Ricoeur 
(2010), as narrativas históricas tomam emprestado da ficção o elemento 
imaginativo que as constitui, em um entrecruzamento estrutural 

que condiciona a escrita da história. O documentário, costurado por 

gargalhadas, apresenta relatos revividos de forma imaginativa, como 

se tivessem acabado de ocorrer, com frases completas atribuídas aos 

censores e aos condutores da repressão. Também traz encenações de 

alguns relatos, na tentativa de recriar o que teria sido alguma atitude 

dos censores. Um exemplo disso é quando Miguel Paiva relata sobre 

a proibição de uma foto de Caetano Veloso: censurada, a imagem 

audiovisual reencena a foto riscada, como se fosse o que teria acontecido, 

mas não se constitui como uma imagem histórica propriamente dita. O 

que se discute, nesta pesquisa, também, é de que forma a memória da 

imprensa pode encontrar espaço na produção audiovisual. A obra traz 

as principais inovações que o semanário instituiu – e de forma aleatória, 

como garantem seus membros. Esta memória se apresenta romantizada 

e pouco problematizada, principalmente no tocante à repressão. Além de 

Ziraldo afirmar que os censores gostavam da equipe do Pasquim, grande 

parte dos relatos sobre a prisão de dois meses dos membros do jornal tem 
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um tom de deboche, tanto no corte do cabelo de Luiz Carlos Maciel quanto 

no episódio em que um oficial trouxe cerveja e um violão na prisão, e que 
cantaram juntos Nelson Gonçalves. O objetivo primeiro deste trabalho é 

avaliar os pontos nos quais o documentário funciona como um registro de 

memória da imprensa alternativa e ponderar a respeito da romantização 

envolvida nestes relatos em relação à condição narrativa historiográfica. 
Como atestou Bourdieu (1998), “tudo leva a crer que o relato de vida 
tende a aproximar-se do modelo oficial da apresentação oficial de si”.

• 10h30-12h

Sessão 18 – Dimensões da linguagem cinematográfica
Sala negra C205
 

Filmes de conversação: uma proposta
Alexandre Rafael Garcia (UNESPAR/UFPR)

Esta comunicação apresenta a hipótese de que “filmes de conversação” 
são filmes que possuem características estéticas e de produção comuns, 
mas não possuem um “manifesto” ou uma ligação histórica clara. 

A crença aqui defendida é que Éric Rohmer é o maior representante 

do que podemos chamar de “filmes de conversação”: um tipo de filme 
ficcional sobre situações banais, geralmente sobre relacionamentos 
pessoais, produzido com equipe técnica reduzida, baixo orçamento 

e com total atenção dramática no embate verbal entre personagens. 

Nestas obras, a ação se dá pelo ato da conversa, e não necessariamente 

por acontecimentos externos e/ou provações, como é de costume na 

dramaturgia clássica (geralmente, um personagem que precisa lutar 

contra forças externas maiores).

Do começo da década de 1960 a 2007 Rohmer produziu filmes 

que investiram fortemente no potencial das conversas. Não no 

sentido de contar uma história exclusivamente com palavras, por 

meio de narração ou diálogos expositivos, mas no gesto de valorizar 

e investigar as minúcias da fala, da eloquência, da pronúncia, do 

gaguejar, do silêncio, das reticências e das ironias entre o que os 

personagens falam e o que fazem.



Universidade  Federal da Integração Latino-Americana 111

Rohmer encontrou uma boa equação profissional, pois, apesar de 
seus filmes não serem grandes sucessos de público nem unanimidades 
críticas, seus orçamentos eram pequenos. 

Em termos narrativos, uma das pedras fundamentais para este tipo 

de filme é Viagem à Itália (1954), de Roberto Rossellini. Nela, não há 

grandes fatos nem reviravoltas narrativas; o centro de força do filme é 
o embate conjugal que se evidencia, cristalizados pelas conversas que 

os personagens têm.

Outro marco é a trilogia ficcional de Jean Rouch, o média-metragem 
La Punition (1962) e os curtas Gare du nord (1965) e Les Veuves de 15 
ans (1965). Foram estes filmes que influenciaram de maneira definitiva 
o modo de produção adotado por Rohmer na mesma época.

O ápice da popularidade deste tipo de filme é a trilogia de Richard 
Linklater: Antes do amanhecer (1995), Antes do pôr do sol (2004) 

e Antes da meia-noite (2013). As obras apresentam um casal, que 

discute sobre sua relação em três décadas diferentes. Durante os filmes, 
conhecemos e nos comovemos com os personagens pelas coisas que eles 

falam que vivem e viveram, e não pelo que (não) vemos eles viverem.

Hoje, o maior representante é Hong Sang-Soo, diretor da Coréia da 

Sul, que, desde 1996, produz sistematicamente filmes muito próximos 
às características consolidadas por Rohmer.

Esta comunicação serve como questionamento à própria hipótese dos 

“filmes de conversação”. O objetivo deste projeto é criar uma definição e 
identificar uma genealogia para tais obras, identificando suas origens e 
seus desdobramentos. Para tanto, enumeram-se características comuns:

1. É uma obra ficcional. 
2. Os fatos narrativos são mundanos. 

3. A ação majoritária do filme é a conversa entre personagens. 
4. O roteiro é original. 

5. Possui baixo orçamento e equipe técnica reduzida.

A crença é que as características estéticas, narrativas e de produção 

estão unidas, por motivações deliberadas, e consolidam este tipo 

específico de obra que podemos chamar de “filmes de conversação”. 
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No gabinete de Robert Wiene: 
recepção crítica e histórica ao caligarismo
Rafael Morato Zanatto (UNESP)

A partir da metodologia delineada por Paulo Emílio Sales Gomes no 

livro Jean Vigo, realizaremos a comparação entre a recepção crítica e 

histórica aos filmes do diretor alemão Robert Wiene, especialmente 
aqueles em que ele forjou e desenvolveu as lições do caligarismo, como os 

filmes O Gabinete do Dr. Caligari (1919), Genuine (1920), Ráskolnikov 
(1923) e As mãos de Orlac (1924). Através do cotejo entre os filmes e a 
fortuna crítica e histórica prospectada nos arquivos da Cinémathèque 

Française (2012) e na Deutsche Kinemathek (2017), iremos examinar 

as concordâncias e dissensões estéticas e sociológicas entre os críticos e 

historiadores de cinema franceses e alemães, antes e depois da Segunda 

Guerra Mundial. À época de seu lançamento. Caligari (1919) foi o 

segundo filme a romper o boicote aos filmes alemães nos países aliados 
e de tal modo capaz de oferecer dados desta atmosfera de rivalidade que 

ambientava ambos os lados do rio Reno. 

Ao comentar Caligari (1919), o crítico de teatro alemão Herbert Ihering 

observou o nascimento de um filme expressionista, ao passo que Rudolf 
Kurtz dedicou todo o livro Expressionismus und Film (1926) à novidade. 

Já na França, onde foi cunhado o termo caligarismo, o filme alimentou 
a polêmica que dividia então os adeptos da cultura cinematográfica: 
de um lado, os defensores da montagem, do outro, os admiradores 

do cinema de arte. O crítico francês Lionel Landry comentou o filme, 
que considerava uma saborosa vingança do teatro, ao passo que Blaise 

Cendrars o detestou pela submissão do cinema ao teatro. 

Em sua recepção histórica, marcada por acontecimentos como a 

ascensão do nacional socialismo e a afirmação ideológica de uma estética 
social para o cinema moderno, historiadores e pesquisadores como os 

alemães Lotte H. Eisner, Siegfried Kracauer e Hans Wollenberg e os 

franceses Henri Langlois, René Jeanne, Charles Ford e Georges Sadoul 

retomaram a analise de Caligari e de outros filmes do caligarismo sob 
uma perspectiva distinta daquela que observamos em seu lançamento. À 

época, retrospectivas dedicadas aos filmes de Wiene ligados ao caligarismo 
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permitiram aos historiadores examinar os filmes em conjunto e retirar 
desta operação impressões sobre o desenvolvimento do estilo do cineasta 

e sua significação histórica a partir dos vínculos que estabelecem com a 
sociedade. Mas percebemos a presença de alguns dissensos sobre o papel 

e a importância de Robert Wiene no desenvolvimento do Caligarismo, 

de tal modo que nomes como o de Henri Langlois e Lotte H. Eisner 

questionam até que ponto Wiene teria tido alguma importância na 

formação do que chamaram de expressionismo decorativo, ortodoxo, ou 

caligarismo, ao comparar seu nome ao de realizadores como Fritz Lang e 

F.W. Murnau, consagrados tanto pela crítica quanto pela história.

Completado nosso quadro explicativo, o objetivo do trabalho será o de 

demonstrar como, a partir da análise do conjunto dos filmes de Wiene, 
poderemos compreender como contribuição máxima do diretor no 

desenvolvimento do estilo cinematográfico que o consagrou a resolução 
dos problemas suscitados por Caligari (1919): a harmonização entre o 

personagem e o cenário radicalizado pelo expressionismo.

Quais seriam os lugares dos roteiros (não filmados)
 na história do cinema?
Pablo Gonçalo (UNB)

A presente apresentação visa compartilhar uma reflexão sobre os 
possíveis lugares empíricos, teóricos, conceituais e metodológicos 

que os roteiros não filmados podem desempenhar dentro de uma 
revisão historiográfica do cinema. Parte-se, primeiramente, de uma 
apresentação dos principais conceitos e tendências do campo conhecido 

como Estudos de roteiro (Screenwriting Studies). A partir desse 

mapeamento, se apresenta como os roteiros não filmados instalam um 
problema epistemológico aos estudos de cinema. Como pensar, nesse 

recorte, uma história de ocorrências e acontecimentos potentes, mas que 

não migraram para as telas? Quais são os desafios apontados por uma 
historiografia que não se complementa no evento fílmico? Quais seriam 
os impactos teóricos de se compreender a escrita fílmica como um gesto 

anterior às filmagens? Dentro dessas questões, pretende-se apresentar o 
conceito de uma arqueologia especulativa, pela qual haveria, na lida dos 
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roteiros não filmados, tanto uma arqueologia retrospectiva, de histórias 
escritas, mas não realizadas, quanto uma arqueologia prospectiva, que 

aponta para um futuro latente, possível e especulativo sobre um passado 

cristalizado, mas não atualizado.

O conceito de arqueologia especulativa será detalhado, no decorrer da 

apresentação, com a análise de um conjunto de roteiros não filmados que 
foram pesquisados ao longo dos últimos anos. Destacarei roteiros não 

filmados de escritores e cineastas como Peter Handke, Wim Wenders, F. 
Scott Fitzgerald, Bertolt Brecht e do brasileiro Mário Peixoto. Também 

apresentarei alguns aspectos dos roteiros não filmados na Hollywood 
clássica, entre os anos trinta e cinquenta do século XX, destacando 

como a censura no caso do código Hays, a lista negra do Macartismo 

e a supervisão dos produtores dos grandes estúdios criavam barreiras, 

empecilhos, dificuldades e filtros históricos objetivos para que aqueles 
projetos e roteiros não obtivessem recursos para serem realizados. A 

partir desse grupo de estudos empíricos, pretende-se voltar à pergunta de 

uma história negativa, espectral, latente, de uma temporalidade específica 
que os roteiros não filmados, quando analisados numa delimitação 
genealógica coerente, inauguram. Trata-se de uma pesquisa que almeja 

provocar revisões nas narrativas historiográficas do cinema.

• 14h-16h

Sessão 19 – Práticas pedagógicas do cinema
Sala negra C206

O primeiro cinema em sala de aula e a noção de cultura visual 
como instrumento interpretativo
Erika Zerwes e Iara Lis Schiavinatto (USP/UNICAMP)

Essa apresentação se focará nas práticas de utilização da teoria e 

análise fílmica em sala de aula, sugeridas no terceiro capítulo do livro 

Cultura Visual: imagens na modernidade (2018). 
O livro como um todo busca discutir a noção fundamental de que os 

sentidos das imagens variam historicamente, que a imagem ela própria é 

construída historicamente, e não um objeto naturalmente dado. Utilizada 
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então como um instrumental de análise, a noção de cultura visual 

ultrapassa o interior da imagem, indagando sobre os protocolos discursivos 

das imagens, suas tramas narrativas, seus preceitos tecnológicos, suas 

especificidades materiais, seus usos, etc. Volta-se também para o conjunto 
de práticas que a produz, que a percebe e que a consome e/ou recepciona. 

Na apresentação aqui proposta, as autoras discutem os objetivos que 

motivaram a feitura do livro, bem como as estratégias buscadas. Trata-

se de desenvolver uma discussão sobre os modos de escrita de uma 

história da cultura audiovisual que tem por finalidade o uso didático em 
sala de aula. Assim, falamos à luz de um livro endereçado a dois leitores 

preferenciais: o professor e o estudante.

Gostaríamos nesta apresentação de indicar algumas balizas da escrita 

deste livro paradidático. De partida, uma noção necessária de produção, 

circulação e consumo da imagem fixa e da imagem em movimento desde a 
década de 1830 até o primeiro cinema orienta suas escolhas, traçando uma 
arqueologia das mídias e das imagens que balizam o texto seminal de Walter 

Benjamin sobre a reprodutibilidade técnica. Isto implica matizar as noções de 

modernidade em jogo, as relações entre imagem e processo de subjetivação, 

uma primeira escrita dessa história na França nos anos de 1920-1930 e como 

delineiam a formação do campo cinematográfico. Nos parece importante 
ainda comentar a atividade curatorial que a escrita deste livro nos demandou.

Pedagogias do arquivo: novos olhares sobre velhas imagens 
em oficinas de produção audiovisual
Thaís Blank (CPDOC-FGV)

A presente comunicação tem como objetivo analisar um conjunto 

de documentários de curta-metragem realizados nos últimos quatro 

anos em oficinas de produção oferecidas pelo Núcleo de Audiovisual 

e Documentário do CPDOC/FGV. Os integrantes dessas oficinas são 

convidados a realizar os filmes a partir dos documentos textuais, 

iconográficos e entrevistas de história oral pertencentes à instituição. 

O acervo do CPDOC é conhecido por reunir arquivos privados de 

homens públicos de atuação destacada no cenário brasileiro como, 

por exemplo, Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, Geisel, dentre 
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tantos outros. Nessa comunicação, propomos explorar o processo 

de realização dos filmes Yamã Arandu; A Bacharel e o Presidente 
e Almerinda: a luta continua. Dirigidos por três alunas da oficina, 

esses documentários possuem em comum a procura nos fundos da 

instituição por imagens que não fazem parte das grandes narrativas de 

constituição e valorização desse acervo. O gesto de montagem realizado 

pelas alunas leva não só à ressignificação das imagens, mas do próprio 

arquivo como espaço de guarda da memória nacional, pois coloca em 

cena personagens tratados como secundários na história da política 

e do arquivo: índios, mulheres e negros. Em artigo intitulado “Da 

imagem pedagógica à pedagogia da imagem”, Anita Leandro afirma: 

“O trabalho do filme, o filme como local de trabalho, local de realização 

do ato criador do homem e, portanto, de transformação do mundo: 

essa parece ser a pedagogia essencial da imagem. A imagem pensa e faz 

pensar, é nesse sentido que contém uma pedagogia intrínseca” (2001: 

29-36). Analisando as estratégias estéticas e narrativas operadas na 

retomada das imagens nesses três filmes, bem como os dilemas e 

desafios vivenciados em seus processos de fabricação no interior das 

Oficinas, propomos pensar o encontro entre o cinema e o arquivo – 

entre novos olhares e velhas imagens – como o local de reelaboração 

de passados e de invenção de futuros, onde a pedagogia é, sobretudo, 

como aponta Leandro, possibilidade de criação. 

Entre magia e tecnologia: a ciência no cinema infantil brasileiro
Macelle Khouri Santos (UFSC/UESC)

O presente artigo faz parte de uma pesquisa de doutorado que está sendo 

realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 

em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina – 

PPGICH/UFSC), e busca refletir sobre a trajetória da ciência no cinema 
infantil brasileiro, procurando identificar como a ciência se apresenta nas 
narrativas ficcionais, tecendo, em seguida, uma análise sobre distintos 
matizes que marcam essa interface.

Visto como um importante veículo para contar histórias, o cinema traz 

em si a peculiar capacidade de articular e produzir sentidos, construir 
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e/ou reforçar referências, concepções e estereótipos. Por meio de suas 

narrativas ficcionais, o cinema possibilita ao espectador uma experiência 
singular na geração de gostos, valores e sensibilidades. No que tange à 

relação com a infância, o cinema descortina uma possibilidade única de 

criação de mundos imaginários, tornando-se também uma importante 

referência para o próprio mundo infantil.

O texto leva em consideração que, ao longo de todo o século XX, filmes 
de ficção científica, sobretudo aqueles produzidos pela cinematografia 
hollywoodiana, contribuíram de maneira significativa para a construção 
de uma imagem pública da ciência (BARCA, 2005; CUNHA; GIORDAN, 
2009). Considera também que o Brasil, embora não tenha tradição 

nesse gênero cinematográfico, contabiliza uma importante produção 
relacionada à ciência desde o acervo produzido pelo Instituto Nacional 

do Cinema Educativo (INCE), entre as décadas de 1930 e 1960 (GALVÃO, 

2004), além de uma importante produção de caráter documental, bem 

como uma diversidade de materiais voltados para o público infantil.

Assim sendo, o artigo entende a importância de se refletir sobre a 
trajetória da ciência no âmbito da produção cinematográfica infantil 
brasileira, visto que a relação que o cinema estabelece com a infância é, 

ao mesmo tempo, lúdica e cultural, e tem grande relevância no contexto 

dos aprendizados infantis.

Alianças e desencontros das esquerdas nos documentários 
latino-americanos e Festivais em 1968/1969: 
a pedagogia da revolução nas telas 
Mariana Villaça (UNIFESP)

O ano de 1968 é paradigmático para o cinema latino-americano,  
largamente exibido neste  e no outro lado do Atlântico. A profusão de 

festivais voltados especialmente a documentários e o impacto da circulação 

de filmes que se propunham a ser “manifestos”, “filmes-atos”, “filmes de 
combate”, a exemplo do paradigmático La hora de los hornos (Grupo Cine 

Liberación, 1968) representaram uma importante clivagem na concepção 
da função social  e política do cinema na América Latina. Curtas metragens 

como Hasta la Victoria siempre (Santiago Alvarez, 1967); Me gustan 
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los Estudiantes (Mario Handler, 1968), e Líber Arce, Liberarse (Mario 

Handler e Mario Jacob, 1969), por exemplo, ensejam cobranças de que 

a “velha esquerda” abandone suas hesitações em relação à luta armada. 

Ao mesmo tempo, idealizam o modelo revolucionário cubano, ainda que 

vários cineastas da Ilha não comunguem das mesmas premissas estéticas 

e das mesmas estratégias pensadas para o cinema daquele momento – 

como se vê em Memórias do Subdesenvolvimento (Tomás Gutiérrez Alea, 

1968). Além disso, festivais, como o de Pesaro, na Itália, tornam evidentes 
alguns desencontros ideológicos entre a nova esquerda latino-americana e 

a europeia. Analisaremos aspectos dos debates de 68 sobre os caminhos da 
revolução no cinema latino-americano e em alguns espaços privilegiados 

de sua discussão. A historiografia atual debate os limites da mobilização 
juvenil desencadeada pelos filmes  e mostras, com foco na eficácia daquele 
“discurso revolucionário”; bem como os embates entre a “nova” e a “velha” 
esquerda, dentro e fora das telas, questões que nos interessam abordar. 

• 14h-16h

Sessão 20 – Violência, trauma e testemunhos
Sala negra C207

Fendas reacionárias na insubordinação: o anti-ilusionismo 
revelador dos filmes If... (1968) e Oh, Lucky Man! (1973), de 
Lindsay Anderson
Patrícia Kruger (USP)

Nossa análise terá como foco os filmes If... (Se..., 1968) e O Lucky Man! 
(Um homem de sorte, 1973), do cineasta britânico Lindsay Anderson, 

que integram a “Trilogia Mick Travis”, nome do protagonista da obra, 

interpretado por Malcolm McDowell. Intentamos traçar também os 

principais paralelos entre os filmes e a obra A Clockwork Orange 

(Laranja Mecânica, 1971), de Stanley Kubrick, incluindo em nosso 

estudo, ainda, alguns apontamentos sobre o terceiro filme da trilogia, 
Britannia Hospital (Hospital dos malucos, 1982).

Como um todo, a trilogia propõe-se a delinear um panorama crítico 

da Inglaterra, incluindo o legado de sua história imperialista e a crise de 
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valores éticos e morais que assola o país a partir dos movimentos de Maio 

de 68. Já no primeiro filme da trilogia é possível diagnosticar uma crítica 
mordaz ao centro de formação social dessa sociedade, qual seja, a escola. 

Os temas da repressão e do autoritarismo no ambiente estudantil, ecoando 

a matriz de muitos dos protestos da época, são destacados no filme pela 
associação construída entre lógicas disciplinares e treinamentos militares. 

Dessa forma, parece haver um desnudamento da cultura reacionária que 

começava a se armar como resistência à onda progressista insurgente. 

Por meio de elementos que problematizam a leitura realista da obra 

e que beiram o surrealismo, If figura projeções psíquicas que alicerçam 
possibilidades e limitações para a subversão dessa ordem social 

militarizada, hierárquica e punitiva. Não por acaso, o filme, vencedor 
do Grand Prix do Festival de Cannes de 1968, estabelece intersecções 
importantes com A Clockwork Orange, igualmente estrelado por 

Malcolm McDowell, promovendo uma visão crítica a respeito das 

lógicas reacionárias que se desenvolviam então. Cumpre observar, por 

conseguinte, como esses filmes foram capazes de localizar o potencial 
fascista que brotava das lacunas e fendas abertas no interior dos próprios 

movimentos de insubordinação, sobretudo envolvendo a juventude, 

temática esta que também ganha centralidade em O Lucky man!
Contando com uma estrutura episódica, O Lucky man! expõe os 

diversos nuances da lógica corporativa e totalitária que sucede as 

manifestações do final dos anos 60. A peregrinação de Travis por uma 
nação em processo de desmantelamento ganha relevância crítica quando 

se observa não apenas os materiais abordados, mas também a maneira pela 

qual estão organizados. Assim, é válida a investigação das implicações de 

sua estruturação anti-ilusionista, seja pelo seu caráter onírico, alegórico, 

metalinguístico, épico ou historicizante. O método dialético brechtiano 

parece ser, dessa forma, reapropriado pela obra, que traça paralelos até 

mais explícitos com a produção de Bertolt Brecht, como as referências 

ao filme Kuhle Wamp (1932). Além disso, as diversas interferências 

diegéticas e extradiegéticas de Alan Price com sua banda no filme não 
apenas acentuam o caráter de comentário e distanciamento que o recurso 

encerra, mas também trazem à tona o papel da contracultura e da mídia 

no bojo das derrotas de Maio de 68. 
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Intentamos, assim, por meio de uma análise aprofundada das obras, 

investigar os desdobramentos de suas escolhas temáticas e formais, 

atentando, em especial, à relevância dos filmes e de seus questionamentos 
para o nosso momento histórico.

Perpetradores no cinema sobre as ditaduras do Cone Sul: do 
arquétipo ao círculo íntimo
Fernando Seliprandy (USP)

Os personagens de perpetradores e colaboradores frequentam há 

tempos as imagens do cinema dedicado à revisão das ditaduras do Cone Sul. 

Via de regra, eles são coadjuvantes ou antagonistas; só esporadicamente 
surgem como protagonistas: tal relação já sinaliza o lugar colateral dessas 

figuras incômodas na memória social sobre o período. O objetivo aqui é 
traçar uma cartografia exploratória das representações de personagens 
ligados ao aparato repressivo no cinema ficcional e documental da 
região. A análise repassa um corpus fílmico abrangente, composto por 

casos significativos realizados em um longo arco temporal, partindo de 
produções dos anos 1980 para enfocar títulos mais recentes. Um problema 
de saída guia as reflexões: tanto na ficção quanto no documentário, os 
personagens da órbita da violência ditatorial costumam ser retratados 

como arquétipos bem identificáveis. Desde Pra frente, Brasil (Roberto 

Farias, 1982), passando por La historia oficial (Luis Puenzo, 1985), Corpo 
em delito (Nuno Cesar Abreu, 1989), O que é isso, companheiro? (Bruno 

Barreto, 1997) ou Cidadão Boilesen (Chaim Litewski, 2009), entre outros, 

o espectador se depara com variações em torno de figuras emblemáticas 
do círculo repressivo: o torturador; o apropriador de bebês; o empresário 
financiador da repressão; o médico que dava assistência e acobertava 
barbaridades. É claro que há nuances nesse cenário, com tentativas 

de construção de “vilões” menos planos, oscilando entre sanguinários 

e “profissionais”, sádicos e acometidos por crises de consciência (cf. 
LEME, 2013: 79-118). Mesmo assim, existe um maniqueísmo de matiz 
melodramático operando nessas representações, segmentando o 

panorama social (XAVIER, 2003: 129-141): de um lado, circunscreve-

se o microcosmo dos culpados aos porões; de outro, projeta-se o campo 



Universidade  Federal da Integração Latino-Americana 121

da resistência, verdadeiro protagonista da memória (NAPOLITANO, 

2015); mais além, espraia-se a inocência difusa de vítimas relegadas a um 
papel passivo. Eis um roteiro que evita a extensão das responsabilidades 

para setores sociais mais amplos (ROLLEMBERG; QUADRAT, 2011). 
Dois documentários recentes dirigidos por descendentes de indivíduos 

vinculados à estrutura repressiva acenam para uma alteração nesse 

quadro. Em 70 y Pico (Mariano Corbacho, 2016), o neto busca entender 

as conexões entre a ditadura e o avô “Pico”, Héctor Corbacho, ao mesmo 

tempo decano da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Buenos 

Aires e professor na Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Em El 
pacto de Adriana (Lissette Orozco, 2017), a sobrinha se põe às voltas com 

o grau de envolvimento da tia, Adriana Rivas, nas violações da Dirección 

de Inteligencia Nacional (Dina), onde trabalhou como “secretária” 

durante a ditadura chilena. A hipótese é que esses títulos dão os primeiros 

passos de uma inflexão no retrato de perpetradores e colaboradores 
das ditaduras da região: do arquétipo distante ao círculo íntimo; dos 
personagens consagrados para pessoas comuns (“meu avô”, “minha 

tia”). Seguindo o viés subjetivo do documentário contemporâneo, esses 

dois filmes enfrentam as culpabilidades no seio das próprias famílias, 
trazendo à luz figuras com papéis menos óbvios no sistema repressivo. 
No presente em que tantos defendem soluções autoritárias, é urgente 

ampliar o debate sobre as responsabilidades, descortinando um gradiente 

de culpas diretas, colaborações, cumplicidades e omissões.

Cinema, memória e esquecimento em três filmes de guerra: 
Valsa com Bashir, Ararat e Katyn
Rogério Ivano (UEL)

Cineastas são atores, testemunhos e herdeiros da realidade das 

guerras do século XX. Ao transporem para o filme essa condição, também 
ajudam a recriar sentimentos, fatos e histórias extraídas do fogo das 

armas. Limites e potencialidades da representação cinematográfica dos 
acontecimentos históricos são então levados ao extremo, pois o que entra 

em cena diz muito do que é lembrado, mas também do que é esquecido 

pela memória social. O que se deve lembrar de uma guerra? Os mortos, as 
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bombas, as batalhas, as estratégias, o orgulho? O que deve ser esquecido 

de uma guerra? As mortes, as derrotas, as atrocidades e a vingança? E 

quando se deve parar para lembrar e contar sua versão dos fatos? No 

início do século XXI, cineastas colocaram essas questões para reflexão 
por meio de seus filmes. Concepções sobre cinema, problemáticas sobre a 
memória e o esquecimento que giram em torno das guerras foram levadas 

à tela por Aton Egoyan em seu Ararat (2002) ao tratar do chamado 

Genocídio Armênio ocorrido no início do século XX, quando o exército 

turco executou milhares de armênios e os obrigou a uma diáspora; por 
Andrzej Wajda em seu Katyn (2007) ao tratar da execução em massa de 

oficiais e civis poloneses pelo exército russo durante a Segunda Guerra, 
incluindo seu pai; e por Ari Folman em seu Valsa com Bashir (2008), 
ao tratar do Massacre de Shabra e Chatila nos anos 1980 no Líbano, 
quando milícias executaram dezenas de refugiados palestinos e sírios, e 

do qual não se lembra da sua participação enquanto soldado israelense. 

Os três filmes abordam de perspectivas diversas esses acontecimentos, 
fazendo uso das propriedades da narrativa cinematográfica ao tratar o 
passado sob temporalidades distintas. Tempos narrativos que se alteram 

na dramatização das personagens, colocando presente e passado em 

confronto; a própria memória do cineasta, que desconfia dela e faz do filme 
uma possibilidade mesma de acessá-la; a exploração da própria elaboração 
de um filme, fazendo da metalinguagem um jogo de memórias diversas. 

Cine Documental y Genocidio: retórica, motivos y funciones
Lior Zylberman (Universidad de Buenos Aires)

Concepto acuñado por Raphel Lemkin, al genocidio se lo considera 

“el crimen de los crímenes”. En su extensa trayectoria, tanto la fotografía 

como el cine han servido para representar a las víctimas y dar prueba 

y testimonio de estos crímenes. En esa dirección, la presentación de 

películas documentales como evidencia en el Juicio de Nuremberg en 

1945 marca un antes y un después: la imagen documental en movimiento 

alcanzó allí el estatus de prueba, de evidencia jurídica.

Desde aquel momento hasta nuestros días, el cine documental 

ocupa un rol de preponderancia para conocer y testimoniar sobre los 
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genocidios. La temática ha sido abordada por diversos autores que se han 

concentrado en casos específicos. En ese sentido, nuestra interrogación 
no gira exclusivamente en torno a casos puntuales, sino que busca abordar 

al genocidio en tanto fenómeno social e histórico y las formas en que el 

cine documental lo ha representado. 

De este modo, este trabajo se propone introducir una perspectiva 

multidisciplinaria que recoja y ponga en dialogo los principales aportes 

de los estudios sobre genocidio y los estudios sobre cine documental. 

Eludiendo la particularización de los casos, se dirige a generar una 

sistematización de los diversos abordajes para los diferentes casos con 

el objetivo de pensar tendencias generales (topos), motivos recurrentes 

en la representación y funciones retóricas-estéticas de los documentales 

sobre genocidios.

• 16h30-18h30
Sessão 21 – Figurações da História no Cinema
Sala negra C206

Um rei em múltiplas visões: 
aproximações fílmicas à trajetória de Ludwig II
Luís Fernando Severo (UNESPAR)

Último rei da Baviera, Ludwig II (1845-1886) foi biografado em seis 
filmes de longa-metragem, dois deles no período mudo e quatro no 
sonoro. Este trabalho pretende fazer uma análise comparativa sobre 

as diferentes abordagens que três destes filmes propõem sobre uma 
personagem mergulhada em controvérsias e cuja trajetória possui regiões 

de sombras sobre as quais a historiografia oficial está longe atingir 
consenso. Ludwig II – Esplendor e Miséria de Um Rei (Helmuth Käutner, 

1955), é uma abordagem convencional tributária de todas as convenções 

dramatúrgicas dos estúdios hollywoodianos, enquanto em Ludwig - 
Réquiem Para Um Rei Virgem (Hans-Jürgen Syberberg, 1972) o diretor 

utiliza procedimentos do primeiro cinema e introduz anacronismos para 

construir uma narrativa alegórica que ultrapassa o recorte biográfico e o 
contexto histórico do período. Detentor de expressiva bagagem de filmes 
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históricos, Luchino Visconti estabelece, em Ludwig – A Paixão de Um 
Rei (1973), uma aproximação aos fatos que privilegia a subjetividade em 

detrimento da reconstituição fiel de episódios. 
Estruturadas como formas de representação interpretativa de realidades 

históricas específicas, as visões dos realizadores não poderiam ser mais 
diversas. O filme de Käutner está inserido numa época do pós-guerra em 
que o cinema alemão mergulhou numa estética escapista, romanceando o 

passado para se esquivar das contradições e culpas de um país devastado 

em processo de reconstrução. Em contraposição, Syberberg investe 

numa liberdade formal que lhe permite a exacerbação do kitsch para 

eleger o chamado “Rei Louco” como figura icônica que ameaça os valores 
mais caros do recém-unificado Império Alemão, como a racionalidade, a 
industrialização, o progresso e a moderna sociedade de massas, pilares 

sobre os quais se assenta a estrutura política que engendrou o nazismo. 

Equidistante dessas duas abordagens, Visconti faz valer sua vivência 

crítica do universo aristocrático para dialogar de forma ambivalente com o 

panorama histórico onde se desenrola o drama de Ludwig, cuja percepção 

progressivamente alterada da realidade materializa-se através de uma mise-
en-scène que expressa a agonia de um homem que não consegue conciliar as 

razões de Estado e o universo fabular para onde convergem suas obsessões. 

A instigante visão em conjunto desses filmes assinala a intensidade 
com que a história perpassa uma vida vivida sob o signo do protagonismo 

social e político e as dificuldades do cinema em lidar com o discurso 
estético-ideológico subjacente em todo projeto biográfico. Käutner se 
esmera no entretenimento elaborado sob as tintas do melodrama, e paga 

tributo a todas as convenções narrativas que tradicionalmente engajam 

o público; Syberberg explora o descompromisso com os cânones da 
ficção tradicional, transitando com desenvoltura entre a sinestesia de 
determinados artifícios fílmicos e o caráter ensaístico que diálogos de forte 

pendor literário introduzem nas cenas. Já Visconti investe na reflexão dos 
tempos mortos e em intervenções brechtianas de personagens discursivas, 

à parte do fluxo narrativo, para se distanciar do prosaico e oferecer ao 
espectador a complexidade de uma narrativa que tem como fio condutor 
um protagonista que luta pela sua individualidade no interior de um 

processo opressor que tritura seu espírito nas engrenagens da história.
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Joaquim (2017), de Marcelo Gomes: 
Tiradentes nas telas, entre o passado e o presente
Wallace Andrioli Guedes (UFJF)

O presente trabalho se detém no filme Joaquim (2017), de Marcelo 

Gomes, mais recente cinebiografia de Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes. Pretende-se aqui analisar a representação da personagem 

histórica na narrativa, as escolhas estéticas de Gomes e os diálogos 

estabelecidos com outras representações artísticas de Tiradentes, 

especialmente as obras Reflexos de sonhos no sonho de outro espelho, 

de Adriana Varejão, citada diretamente no filme, e Tiradentes 
esquartejado, de Pedro Américo. 

Nesse sentido, também é objetivo do trabalho comparar Joaquim 
com duas outras cinebiografias de Tiradentes, produzidas em contextos 
bastante diversos: Os Inconfidentes (1972), de Joaquim Pedro de Andrade, 

e Tiradentes (1999), de Oswaldo Caldeira. O primeiro foi realizado e 

lançado durante a Ditadura Militar (1964-1985), mais especificamente no 
ano das celebrações do sesquicentenário da Independência do Brasil, nas 

quais o regime autoritário se engajou profundamente. Diante do estímulo 

estatal para a produção de filmes históricos laudatórios sobre os “grandes 
heróis nacionais”, Joaquim Pedro de Andrade respondeu com uma obra 

crítica, alegórica, incômoda e reflexiva a respeito da atuação de intelectuais 
progressistas em contextos autoritários. Caldeira, por sua vez, seguiu um 

caminho farsesco, tão anti-naturalista quanto o de Os Inconfidentes, mas 

muito mais calcado na comicidade, para dialogar com um momento do 

país (fins da década de 1990) de profunda descrença na política – e no 
qual, além do mais, o cinema brasileiro, em processo de retomada de sua 

produção, tinha como exemplo recente de filme histórico comercialmente 
bem-sucedido Carlota Joaquina, Princesa do Brasil (1995), de Carla 

Camurati, também adepto de uma leitura farsesca do passado.  

Realizado num terceiro momento, bastante distinto dos dois 

anteriores tanto na política quanto no desenvolvimento do cinema 

brasileiro, Joaquim é abordado no presente trabalho a partir da 

interrogação sobre suas formas de compreender a história do Brasil, a 

personagem do inconfidente em específico, e de colocá-las em diálogo 
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com a contemporaneidade do país. Busca-se, portanto, localizar o 

filme de Gomes num longo histórico representacional dessa figura, que 
extrapola, claro, o cinema e a própria arte – é importante, nesse sentido, 

considerar também a análise de José Murilo de Carvalho (1990) sobre 

as transformações no lugar ocupado por Tiradentes ao longo do tempo, 

conforme ocorreram mudanças de regime político. Está também em 

questão aqui, portanto, a construção de uma interpretação fílmica da 

história do Brasil e da contribuição desta para a percepção pública do 

passado do país e de seus “heróis”. 

Bakhtin e a arte de colocar a vida em cena como questão 
histórica: possibilidades das Performances Culturais
Roberto Abdala Jr. (UFG)

O trabalho explora algumas possibilidades de os filmes expressarem 
uma interpretação do passado, vinculando-se ao campo da Didática 

da História (RÜSEN, 2015). A abordagem proposta assenta-se, 

metodologicamente, nas teses de Bakhtin e têm sua aplicação, como 

sugerem Robert Stam, do Cinema, e Richard Bauman, das Performances 

Culturais. A partir desse quadro teórico-metodológico, vamos analisar 

algumas sequências cinematográficas, a fim de demonstrar como, por meio 
de uma linguagem audiovisual, as três dimensões cognitivas da história 

são operadas: a empírica, a formal e a funcional (RÜSEN, 2015). Nossa 

intenção é discutir como as narrativas audiovisuais apresentam dimensões 

análogas àquelas que são observadas nas escritas da historiografia e 
permitem, igualmente, que sejam exploradas em análises interpretativas 

do cinema e/ou da teleficção como fonte histórica, mas, sobretudo, como 
expressão de uma cultura histórica que pode, ou não, corresponder 

aos avanços realizados pelas pesquisas historiográficas. Nesse sentido, 
exibiremos sequências “cinematográficas” nas quais aspectos das teorias 
rusenianas como temporalidade, constituição narrativa da experiência e a 

forma como as obras oferecem alguma orientação à vida humana prática 

são expressas cinematograficamente. Na apresentação, recorrer-se-á à 

noção de “performances culturais históricas” como categoria analítica, 

cuja pertinência também será colocada em debate. A ideia é aprofundar a 
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discussão referente às práticas segundo as quais parte da cultura histórica 

contemporânea tem sido forjada por meio de narrativas audiovisuais a 

partir das ferramentas teórico-metodológicas apresentadas, mas com 

foco nas maneiras como as “performances culturais históricas” lidam com 

elementos da cultura história em suas práticas de produção de significados 
voltadas para expressar interpretações de processos históricos. 

• 16h30-18h30
Sessão 22 – Cinema e História dos Estados Unidos
Sala negra C207

Propostas trágicas no western contemporâneo: 
uma análise de Onde Os Fracos Não Têm Vez
Luiz Felipe Rocha Baute (UNICAMP)

Por meio de uma convergência entre cinema, literatura e outras 

formas culturais, o western consolidou-se — sempre associado à cultura 

estadunidense — como um dos gêneros mais flexíveis e preponderantes 
do século XX. Com uma estrutura na qual podem ser exploradas uma 

miríade de conflitos, contradições e ambiguidades do “Americanismo” 
(SCHATZ, 1981:  31), o  western desenvolveu-se não apenas como um 

meio para a discussão de identidade social e política, mas também 

como forma de entretenimento impulsionada pela expansão do cinema 

comercial hollywoodiano.

Tendo em vista a relação entre o gênero e os desdobramentos históricos 

do século passado até os dias de hoje, propomos uma análise de Onde Os 
Fracos Não Têm Vez (2007), dirigido por Joel Coen e Ethan Coen, com 

o objetivo de investigar o desenvolvimento do gênero, bem como traçar 

suas possíveis progressões sociais e culturais na contemporaneidade. 

O filme nos apresenta um caubói envelhecido rememorando uma época 
prestigiosa da qual, hoje, ele está distante e não pode mais se equiparar: o 

resultado é um western existencialista e trágico no qual podemos observar 

um percurso histórico. Destarte, consideramos o gênero não como um 

conjunto de categorias inertes (ALTMAN, 1999: 101), mas como uma 

forma cultural em constante transformação. Partindo desta perspectiva, 
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acreditamos que as convenções do gênero atingem um ponto de inflexão 
mais agudo neste filme, sem dúvidas pavimentado por obras de teor trágico 
anteriores como O Homem que Matou O Facínora (John Ford, 1961), 

Pistoleiros do Entardecer (Sam Peckinpah, 1962) e, mais recentemente — 

e de maneira mais incisiva —, O Assassinato de Jesse James pelo Covarde 
Robert Ford (Andrew Dominik, 2007) e Bravura Indômita (Joel Coen e 

Ethan Coen, 2010). Ademais, seu caso apresenta, de maneira exemplar ao 

momento atual, uma proposta definida de se utilizar de convenções para 
exprimir as contradições do herói western — e do gênero — frente às novas 

forças de seu tempo, abarcando questões de pertinência histórica. 

Buscaremos relacionar a obra à sua formação social e cultural, com o 

propósito de identificar possíveis recorrências e transformações históricas. 
A partir da mesma premissa, analisaremos o filme paralelamente aos 
desdobramentos do gênero, em um inevitável diálogo com a teoria e a 

produção cinematográfica atual.

O olhar de Scorsese sobre a sua geração: uma análise das 
personagens femininas no primeiro cinema de Scorsese
Caroline Liamare Magnaguagno Pereira (UNICAMP)

A pesquisa problematiza a relação Cinema e História, levantando a 

hipótese de que o filme é, ao mesmo tempo, um produto de sua conjuntura 
e um produtor de memória histórica. Os objetivos investigam o contexto 

de produção da obra e as condições históricas e estéticas que a permeiam.

Nossos objetos de pesquisa são os três primeiros longas-metragens 

ficcionais do diretor americano Martin Scorsese: Quem bate à minha 
porta? (Who’s that knocking at my door, 1967); Sexy e Marginal (Boxcar 
Bertha, 1972) e Caminhos Perigosos (Mean Streets, 1973). Em nossa 

pesquisa abordamos como, juntos, os três filmes formam um arco da 
passagem da década de 1960 para a década 1970. Este recorte temporal 

é marcado por bruscas mudanças sociais, econômicas e políticas nos 

Estados Unidos. Essas mudanças são debatidas a partir da perspectiva 

da construção do jovem e das mudanças no papel da mulher.

Os três filmes têm como personagens principais jovens deslocados 
socialmente, sejam os urbanos da Little Italy de Quem bate à minha 
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porta? (Who’s that knocking at my door) e Caminhos Perigosos ou os 

andarilhos fora-da-lei da Grande Depressão de Sexy e Marginal. Os 

filmes da Nova Hollywood eram feitos por jovens, para jovens e sobre 
jovens, sendo a ideia de juventude um conceito dos anos 1950 e ainda 

relativamente novo no período em que os filmes foram realizados.
Outro ponto analisado são as personagens femininas que têm destaque 

nas três obras, ainda que sejam tipos de personagens bem distintas. The 
Girl, de Quem bate à minha porta?, é uma mulher moderna para 1967, 

é solteira, mora sozinha em uma grande cidade e é bastante sofisticada, 
como podemos perceber pelo seu figurino, pela revista francesa que lê ou 
pelo disco de bossa nova presente em seu apartamento. Bertha, de Sexy 
e Marginal, por sua vez, é uma mulher muito simples vivendo em uma 

situação social complicada, no período da Grande Depressão. O fato de 

viver sozinha não foi uma escolha, como o caso de The Girl. Teresa, de 

Caminhos Perigosos, é muito definida pela doença que tem, a epilepsia, 
o que a deixa marcada como mulher inadequada, gerando um conflito 
interno para Charlie, protagonista do filme. Ressaltamos a questão 
da relação entre sexualidade e moralidade. Nos dois filmes urbanos, 
nos quais a criação católica está muito presente nas personagens, 

existem cenas em que podemos observar o machismo das personagens 

masculinas para com as femininas. Ao passo que Sexy e Marginal possui 

personagens marginalizadas, por isso, sem tantas amarras sociais e, 

consequentemente, mais livres com relação à sexualidade.

Uma escola em risco: 
cinema e educação nos Estados Unidos dos anos 1980
Flávio Vilas-Bôas Trovão (UFMT)

Ao privilegiarmos os filmes de temática “escolar” que tinham 
adolescentes como protagonistas e que proliferaram nos Estados Unidos 

dos anos 1980, buscamos discutir o contexto histórico e as problemáticas 
políticas envolvendo a questão educacional no país naquela época. 

Os filmes teenagers americanos desse período abordavam aspectos 

cotidianos da vida de adolescentes (teenager) e jovens (youth), tais 

como as primeiras relações sexuais, os conflitos familiares e, sobretudo, 
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as relações na e com a escola e se tornaram, em sua maioria, sucessos 

muito lucrativos para a indústria. 

Nessa esteira de reflexão, parece-nos possível uma leitura crítica 

desses materiais, a partir das técnicas de análise fílmica e levantamento 

do contexto histórico de produção, e do estudo dos documentos 

sobre educação da gestão Ronald Reagan, em especial o relatório A 
nation at risk (Uma nação em risco). Procuramos compreender os 

elementos que se referem a um discurso de crítica à escola pública, 

bem como ao enaltecimento do individualismo e da gestão eficiente 

promovidos pelo mercado, característicos do conservadorismo vivido 

na época (Kellner, 2001).

As representações de educação nesses filmes teenagers passavam a 

refletir os valores do mercado: concorrência, meritocracia, privilégio 
de uns em detrimento de outros, gestão “mais eficiente” e menos 
humanista. Os filmes escritos, produzidos e dirigidos por John Hughes 
entre os anos de 1984 e 1989, foram as principais fontes sobre as 
quais nos propusemos a pensar as representações em tela, no contexto 

neoliberal.  Problematizamos o sucesso das personagens teenagers 

dos filmes de Hughes, como Ferris Buller em Curtindo a vida adoidado, 

ou John Bender, em O clube dos cinco, enquanto representação do 

êxito e da perspectiva do “curtir a vida” e “lutar pelos ideais” reforçados 

ideologicamente na época, bem como as personagens dos diretores 

Richard Vernon e Ed Rooney podem ser entendidos, em contraponto, 

como representação do autoritarismo, corrupção e má- gestão da 

educação pública. (DALTON, 2010).

As imagens sobre a escola nesses filmes não era animadora: professores 
mal preparados, aulas enfadonhas, gestores incompetentes ou corruptos 

e estudantes em conflito com toda essa estrutura. Se nos anos 60 e 70 a 
política educacional nos Estados Unidos estava voltada para a inclusão de 

grupos excluídos socialmente, como negros, grupos de crianças e jovens 

de bairros proletários, nos anos 1980 essas políticas perdem espaço para 
um discurso que passou a pautar a educação a partir da meritocracia. 

Política educacional e cultura midiática atuavam em um mesmo caminho, 

o demérito do serviço educacional público e a abertura para a entrada do 

serviço privado como sinal de eficiência e qualidade.
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Vietnam por Oliver Stone
María Florencia Danamo; Leandro Della Mora (Universidad de Buenos Aires)

Según el historiador Bruce Franklin la representación estadounidense 

de la guerra de Vietnam está basada en una serie de fantasías que 

fueron construidas desde mediados del siglo XX. Entre las falsedades 

aceptadas como verdades incuestionables por la mayoría de la población 

norteamericana resalta aquella que da una respuesta a la no victoria 

norteamericana en Vietnam; según esta interpretación Estados Unidos no 
ganó la guerra porque no se le permitió hacerlo; el poder militar se vio 
maniatado por los políticos; los medios de comunicación y los movimientos 
antibélicos. Esta, y una serie de falsedades construidas posteriormente 

para explicar la derrota, se ven reflejadas y al mismo tiempo fomentadas 
por las grandes producciones cinematográficas de Hollywood.

Una de las ideas centrales que desarrolla este trabajo es que la 

industria cinematográfica de Hollywood es una poderosa herramienta 
ideológica del aparato cultural estadounidense, productor de consenso 

e ideología, y al mismo tiempo un importante actor social en la 

construcción de sentido. La base teórica sobre la cual nos apoyaremos 

son autores clásicos del campo como Marc Ferro y Robert Rosenstone, 

quienes aportaron importantes herramientas teóricas y metodológicas 

para el análisis del cine histórico.

Las fuentes fílmicas a analizar son las producciones de Hollywood 

dirigidas por Oliver Stone sobre la guerra de Vietnam: Pelotón (1986); 
Nacido el 4 de julio (1989); y El cielo y la tierra (1993); entendiendo que 
las mismas se ven inmersas en un contexto social y político establecido 

que si bien no las determina, si hace que posean la marca de su influencia.
En la presente ponencia abordaremos estos tres textos fílmicos para 

dar cuenta de cómo la representación cinematográfica de la guerra de 
Vietnam construye una visión consensual del conflicto e intentaremos 
desentrañar las implicancias ideológico-discursivas de la misma.
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