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apr e s en ta ção

Na sua XVI edição, o Encontro da SOCINE tem como 

local de realização a cidade de São Paulo e será 

sediado pelo Centro Universitário Senac.

Uma das metrópoles de grande importância para os 

estudos de cinema e audiovisual no Brasil, São Paulo 

também é palco de importantes transformações no 

cenário brasileiro, tanto na produção audiovisual 

quanto no campo da cultura contemporânea. Espaço 

urbano de intenso intercâmbio cultural, a cidade reflete 

questões amplas e transversais, locais, nacionais e 

globais, que contribuem para um diálogo sobre as 

Novas Cartografias do Cinema Mundial, tema que 

a SOCINE propõe discutir, considerando as questões 

políticas e estéticas que emergem desse cenário, e 

que será abordado na palestra de abertura.

Mantendo o tema central do Encontro, e dando 

continuidade à proposta iniciada no ano passado 

de criar um espaço de dialogo com pesquisadores  

sediados fora do Brasil, a Pré-SOCINE 2012 volta seu 

foco para discutir o Cinema Brasileiro e as Novas 

Cartografias do Cinema Mundial.

Dessa maneira, a SOCINE busca consolidar um 

dialogo entre as pesquisas desenvolvidas dentro e 

fora do Brasil, buscando a inserção de nossa entidade 

no panorama internacional.
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Palestra Abertura

A palestra da sessão de abertura dos 
trabalhos do XVI Encontro Socine, 
intitulada New Cartographies of 
World Cinemas, será proferida por 
Dudley Andrew, professor de cinema 
e literatura comparada, chefe do 
Department of Comparative Literature 
at Yale University, um dos mais 
influentes estudiosos das relações 
entre o cinema e as culturas mundiais.

Palestra Plenária

Em sessão especial será apresentada
a palestra A Genealogy of Electronic 
Moving Image Displays por William 
Boddy, professor do Department 
of Communication Studies, Baruch 
College, City University of  New York, 
especialista em análise da mídia 
eletrônica: cinema, vídeo, televisão; 
seu interesse como pesquisador inclui 
as implicações sociais da mídia digital 
contemporânea, a teoria do cinema e 
da mídia e os estudos culturais.

Mesa Plenária

A mesa plenária Atrás das grades/
Behid bars abordará a relação entre 
o cinema e a prisão sob suas variadas 
formas físicas e simbólicas. Com 

coordenação de Maria Dora Genis 
Mourão (USP) e participação de Alison 
Griffith (BARUCH COLLEGE/CITY 
UNIVERSITY OF NEW YORK), José 
Gatti (UTP/UFSC/SENAC) e João Luiz 
Vieira (UFF) serão discutidos filmes 
como “Sullivan’s Tavels” (USA, 1941), 
de Preston Sturges, “Os Inconfidentes” 
(Brasil, 1972), de Joaquim Pedro de 
Andrade, e “Proteus” (África do Sul, 
2003), de John Greyson.

Homenagem

A SOCINE presta homenagem a dois 
cineastas emblemáticos do cinema 
brasileiro que faleceram neste ano de 
2012: Linduarte Noronha, autor do 
filme documentário Aruanda, marco 
fundamental na história do cinema 
brasileiro e Carlos Reichenbach, 
autor de filmes que retratam seu 
compromisso com a liberdade de 
criação. Serão exibidos Aruanda 
(1960), apresentado e comentado 
por Samuel Paiva (UFSCar) e Olhar 
e Sensação (1994) apresentado 
e comentado por Marcelo Lyra, 
professor, critico de cinema e autor 
do livro Carlos Reichenbach: cinema 
como razão de viver.

Pré-Socine

Em diálogo produtivo com instituições internacionais, 

a Pré-Socine deste ano, sob o tema  A categoria de 

Cinema Mundial e os problemas que ela coloca 

para os Estudos de Cinema e do Cinema Brasileiro, 

será um espaço de interlocução entre pesquisadores 

de instituições brasileiras e do Centre for World 

Cinemas - University of Leeds, Inglaterra. Iniciando 

com a palestra de sua Diretora, Lucia Nagib, intitulada 

Tempo, magnitude e o mito do cinema moderno, 

teremos, na sequência, a mesa redonda Cinema 

Mundial e a criação dos mundos, com Ramayana 

Lira de Souza (UNISUL/UNIVERSITY OF LEEDS), Cecília 

Antakly de Mello (UNIFES/USP) e Stephanie Dennison 

(UNIVERSITY OF LEEDS).
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CINEMA, TELEVISÃO E HISTÓRIA - Sessão 1
Coordenadores: Eduardo V. Morettin, Marcius C. S. Freire, Mônica A. Kornis

História e narrativas audiovisuais: de fato e de ficção

Marcius Cesar Soares Freire (UNICAMP) e Rosana de Lima Soares (USP)

A proposta busca relacionar dois campos: os discursos audiovisuais (cinematográficos 

ou televisivos) e o discurso histórico como lugar de articulação de imaginários sociais. 

Buscamos, desse modo, realizar uma análise contrastiva entre diferentes narrativas de 

caráter referencial a fim de estabelecer suas recorrências e dissonâncias no modo de 

evocar e construir lugares de memória a partir da representação de fatos históricos.

Cinema e História em Marc Ferro: uma análise de seus filmes

Eduardo Victorio Morettin (USP)

A comunicação pretende analisar Les illusions d’une victoire (1968), 1918, le 

dénouement (1968) e Lénine par Lénine (1970), filmes orientados e co-dirigidos por 

Marc Ferro. A partir de obras que são feitas com material de arquivo, o objetivo é o 

de perceber como o historiador entrecruza o discurso histórico e o fílmico a partir de 

noções de documento e da chamada contra-história. Ao mesmo tempo, examinará o 

uso da voz over nas obras em sua relação com a com a construção do sentido.

Uma história na tv: Marc Ferro e o programa Histoire Parallèle

Mônica Almeida Kornis (FGV)

O objetivo do artigo é examinar como o programa Histoire Parallèle, conduzido por 

Marc Ferro e transmitido com sucesso pela televisão francesa entre os anos de 1989 e 

2001, constrói episódios da história do século XX em mais de 500 emissões em torno 

de temas caros à produção acadêmica daquele historiador. A utilização de imagens de 

arquivo e os depoimentos de várias personalidades, somados à autoridade de Ferro, 

são elementos importantes na configuração de uma história para o grande público.

terça-feira | 9h00-10h30 | sala 232 acadêmico 1
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No topo da página estão as informações:

dia da semana | hora da apresentação | sala da apresentação

S T

PN

CI

MT

PD

Seminário Temático

Painel

Comunicação Individual

Mesa Temática

Palestras e Debates

8 de outubro

9 de outubro

10 de outubro

11 de outubro

Este selo indica o tipo sessão: 
Aqui ficam:

nome da sessão 
nome do(s) coordenador(es) da sessão

Este selo indica o dia da 
apresentação. Cada dia tem 
uma cor diferente:

No centro da página 
estão:

Título do trabalho

Autor/instituição

Resumo da 

apresentação
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12h30 Credenciamento

14h00

Auditório 1

PRÉ-SOCINE: BRASIL-INGLATERRA

A categoria de Cinema Mundial e os problemas que ela coloca 

para os Estudos de Cinema e do Cinema Brasileiro

15h00 pausa

15h30

Auditório 1

PRÉ-SOCINE: BRASIL-INGLATERRA

A categoria de Cinema Mundial e os problemas que ela coloca 

para os Estudos de Cinema e do Cinema Brasileiro

17h30 pausa

18h30

Auditório 1

ABERTURA SOCINE

20h00 Coquetel de confraternização

12h30

Palestra

14h00
Tempo, magnitude e o mito do cinema moderno
Lúcia Nagib (UNIVERSITY OF LEEDS)

15h00

Mesa Redonda

15h30Cinema Mundial e a criação dos mundos
Ramayana Lira de Souza (UNISUL/ UNIVERSITY OF LEEDS), 

Cecília Antakly de Mello (UNIFESP/USP) e Stephanie Dennison 

(UNIVERSITY OF LEEDS)

17h30

Palestra de abertura

18h30
New Cartographies of World Cinemas
Dudley Andrew (YALE UNIVERSITY)* tradução simultânea

20h00

segunda-feira segunda-feira 
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8h00 Credenciamento

9h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(SE) A produção 
independente no 

audiovisual brasileiro 
de um ponto de vista 

racial
Joel Zito Araujo

(ST) Gêneros
Cinematográficos: 
História, Teoria e 
Análise de Filmes

(SE) 
Transversalidades 
na imagem em 

movimento
Lucas Bambozzi

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(ST) Subjetividade, 
ensaio, apropriação, 

encenação: 
tendências do 
documentário

(ST) Cinema, estética 
e

política: 
engajamentos no 

presente

(ST) Cinema, 
Televisão e História

10h30 Coffee Break

11h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(ST) Televisão - 
formas

audiovisuais de ficção 
e de

documentário

(ST) Gêneros
Cinematográficos: 
História, Teoria e 
Análise de Filmes

(ST) Cinema como 
arte e vice-versa

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(ST) Subjetividade, 
ensaio, apropriação, 

encenação: 
tendências do 
documentário

(ST) Cinema, estética 
e

política: 
engajamentos no 

presente

(ST) Cinema, 
Televisão e História

12h30 Pausa para almoço

Credenciamento 8h00

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

9h00

(ST) Imagens e 
Afetos

(ST) Cinema no 
Brasil: dos primeiros 

tempos à década 
de 50

(PN) Ensaio fílmico

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

(PN) Poéticas 
Documentais

(ST) Recepção 
cinematográfica 
e audiovisual: 

abordagens empíricas 
e teóricas

(ST) Estudos do Som

Coffee Break 10h30

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

11h00

(ST) Imagens e 
Afetos

(ST) Cinema no 
Brasil: dos primeiros 

tempos à década 
de 50

(PN) Circuitos 
exibidores e 

políticas de apoio ao 
audiovisual brasileiro

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

(PN) Memória e 
Arquivo

(ST) Recepção 
cinematográfica 
e audiovisual: 

abordagens empíricas 
e teóricas

(ST) Estudos do Som

Pausa para almoço 12h30

terça-feira terça-feira 
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14h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(MT) A arte do ator: 
Teatro, Cinema, 

Performance

(CI) Cinema, cidade,
modernidade

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(CI) O cinema de
Roberto Farias

(CI) Reflexões
teóricas sobre o
documentário

(MT) Sobreposições
estéticas: 

imiscividade nos 
processos de criação

15h30 Coffee Break

16h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(MT) Animação e
cinema: relações 

históricas, técnicas e 
expressivas

(CI) Cinema, mídias
digitais

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(CI) Cinema 
brasileiro.

Distribuição e
mercado

(CI) Escritas de si no
documentário

(CI) 
Documentarismos
na América Latina

18h00 Mesa Plenária (Auditório 1) * tradução simultânea

19h15 Lançamento de Livros

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

14h00

(CI) Cinema e 
História (CI) Crítica Brasileira

(CI) Deslocamentos
trans/nacionais e

pós-coloniai

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

Coffee Break 15h30

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

16h00

(CI) Políticas da 
intimidade e do afeto 

no documentário 
brasileiro

(CI) Cinema, 
Literatura
e Itália

(CI) A (re)
apropriação
das imagens

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

Mesa Plenária (Auditório 1) * tradução simultânea 18h00

Lançamento de Livros 19h15

terça-feira terça-feira 
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9h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(ST) Televisão - 
formas

audiovisuais de ficção 
e de

documentário

(ST) Gêneros
Cinematográficos: 
História, Teoria e 
Análise de Filmes

(ST) Cinema como 
arte e vice-versa

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(ST) Subjetividade, 
ensaio, apropriação, 

encenação: 
tendências do 
documentário

(ST) Cinema, estética 
e

política: 
engajamentos no 

presente

(ST) Cinema, 
Televisão e História

10h30 Coffee Break

11h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(ST) Televisão - 
formas

audiovisuais de ficção 
e de

documentário

(ST) Gêneros
Cinematográficos: 
História, Teoria e 
Análise de Filmes

(ST) Cinema como 
arte e vice-versa

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(ST) Subjetividade, 
ensaio, apropriação, 

encenação: 
tendências do 
documentário

(ST) Cinema, estética 
e

política: 
engajamentos no 

presente

(ST) Cinema, 
Televisão e História

12h30 Pausa para almoço
Reunião Conselho Socine

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

9h00

(ST) Imagens e 
Afetos

(ST) Cinema no 
Brasil: dos primeiros 

tempos à década 
de 50

(PN) Transmídia e 
identidade(s)

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

(PN) Estudos de 
autoria e estilo

(ST) Recepção 
cinematográfica 
e audiovisual: 

abordagens empíricas 
e teóricas

(ST) Estudos do Som

Coffee Break 10h30

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

11h00

(ST) Imagens e 
Afetos

(ST) Cinema no 
Brasil: dos primeiros 

tempos à década 
de 50

(PN) Crítica 
cinematográfica e 

análise fílmica

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

(PN) Olhares sobre o 
audiovisual brasileiro

(ST) Recepção 
cinematográfica 
e audiovisual: 

abordagens empíricas 
e teóricas

(ST) Estudos do Som

Pausa para almoço
Reunião Conselho Socine 12h30

quarta-feira quarta-feira 
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14h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(CI) Mercado
audiovisual no

Brasil

(CI) Questões de
gênero

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(CI) Tensões na
identidade

cultural brasileira

(CI) Cinema e 
censura

15h30 Coffee Break

16h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(CI) Estéticas,
narrativas e
influências

audiovisuais na
televisão

(MT) Cinemas em
português - 

coproduções entre 
países e língua 

portuguesa

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(CI) Cinema e
Educação

(CI) Gêneros
Cinematográficos

no cinema
estadunidense

(CI) Processos de
realização

18h00 Palestra William Boddy (Auditório 1) * tradução simultânea

19h15 Homenagem: Carlos Reichenbach & Linduarte Noronha
(exibição de curtas e debate) (Auditório 1)

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

14h00

(MT) As vidas de 
Santos

no Cinema: a 
Hagiografia como 

forma fílmica

(CI) Documentário:
revisitando a

história

(CI) Sob o olhar das
imagens

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

Coffee Break 15h30

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

16h00

(CI) Cinema e
sociedade
brasileira

(CI) Instituições e
Formações do
Cine Latino

(CI) Afetações no
cinema

contemporâneo

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

Palestra William Boddy (Auditório 1) * tradução simultânea 18h00

Homenagem: Carlos Reichenbach & Linduarte Noronha
(exibição de curtas e debate) (Auditório 1) 19h15

quarta-feira quarta-feira 
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9h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(ST) Televisão - 
formas

audiovisuais de ficção 
e de

documentário

(ST) Gêneros
Cinematográficos: 
História, Teoria e 
Análise de Filmes

(ST) Cinema como 
arte e vice-versa

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(ST) Subjetividade, 
ensaio, apropriação, 

encenação: 
tendências do 
documentário

(ST) Cinema, 
Televisão e História

10h30 Coffee Break

11h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(ST) Televisão - 
formas

audiovisuais de ficção 
e de

documentário

(ST) Gêneros
Cinematográficos: 
História, Teoria e 
Análise de Filmes

(ST) Cinema como 
arte e vice-versa

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

 (ST) Cinema, 
Televisão e História

12h30 Pausa para almoço

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

9h00

(ST) Imagens e 
Afetos

(ST) Cinema no 
Brasil: dos primeiros 

tempos à década 
de 50

(PN) Perspectivas 
analíticas e pós-
estruturalistas

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

(ST) Estudos do Som

Coffee Break 10h30

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

11h00

Imagens e Afetos

Sessão Especial de 
Debates

(ST) Cinema no 
Brasil: dos primeiros 

tempos à década 
de 50

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

Estudos do Som

Sessão Especial de 
Debates

Pausa para almoço 12h30

quinta-feira quinta-feira 
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2524

14h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(CI) Cinema, arte,
artistas

(CI) O rural e o 
sertão

no cinema
brasileiro

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(CI) Por uma Filosofia
do Cinema

(MT) O ensino do
cinema e do

audiovisual no ensino 
fundamental e médio

(CI) Cinema e
performance

15h30 Coffee Break

16h00

Auditório 1 Auditório 2 Auditório 3

(CI) Cinema e outras
linguagens

Cinema, música,
som

Auditório 4 Acadêmico 1
Sala 226

Acadêmico 1
Sala 232

(MT) Olhar a política
através da arte: 

regimes autoritários 
re-vistos pelo cinema

(CI) Economia
Audiovisual.
Sistemas de
regulação e

financiamento no
Brasil

18h00 Assembléia Geral Socine

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

14h00

(CI) Questões sobre 
o

realismo no
cinema

(CI) Autores:
Kiarostami

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

Coffee Break 15h30

Acadêmico 1
Sala 137

Acadêmico 1
Sala 139

Sala
Multiuso 1

16h00

(CI) Reflexões sobre 
o cinema canadense

(CI) Olhares e
Paisagens

(CI) Poéticas do
cinema

Sala
Multiuso 2

Sala
Multiuso 3

Sala
Multiuso 4

Assembléia Geral Socine 18h00

quinta-feira quinta-feira 
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PDSTPD segunda-feira | 14h00-17h30 | auditório 1

Pré-Socine: Brasil - Inglaterra

A categoria de Cinema Mundial e os problemas que ela 
coloca para os Estudos de Cinema e do Cinema Brasileiro

14h00 - 15h00

Palestra
Tempo, magnitude e o mito do cinema moderno
Palestrante: Lúcia Nagib (UNIVERSITY OF LEEDS)

A palestra propõe um questionamento do binarismo centro-periferia para se pensar o 

cinema como um fenômeno policêntrico.

15h30 - 17h30

Mesa Redonda
Cinema Mundial e a criação dos mundos
Debatedoras: Ramayana Lira de Souza (UNISUL/UNIVERSITY OF LEEDS), Cecília 

Antakly de Mello (UNIFESP/USP) e Stephanie Dennison (UNIVERSITY OF LEEDS)

A mesa-redonda Cinema Mundial e a criação de mundos busca debater sobre o lugar do 

Cinema Brasileiro nos mapas contemporâneos do Cinema Mundial, debate intensificado 

pela troca de experiências entre pesquisadores brasileiros e ingleses. Propõe-se pensar 

questões tais como: Que desafios o Cinema Brasileiro traz para o desenho dos mapas 

do Cinema Mundial? E, de maneira mais ampla, o que se entende por “mundo” e que 

tipos de mundo são criados pelo e para o cinema?

segunda-feira | 18h30-20h00 | auditório 1

Abertura Socine

18h30 - 20h00

Palestra
New Cartographies of World Cinemas
Apresentação: Ismail Xavier (USP)

Palestrante: Dudley Andrew (YALE UNIVERSITY)

A partir do tema Novas Cartografias do Cinema Mundial, a palestra de abertura do 

XVI Encontro da SOCINE propõe discutir a categoria de Cinema Mundial como um 

atlas que resiste a oposições binárias. O mapa que desenhamos ao pensar o Cinema 

Mundial indica conexões entre circuitos de produção e circulação dos filmes, afiliações 

políticas, escolhas estéticas e afetos cinéfilos. O Cinema Mundial é, pois, visto como 

uma categoria dinâmica, uma cartografia móvel, um atlas cambiante.

* A palestra terá tradução simultânea
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terça-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 3

RECEPÇÃO CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL: 
ABORDAGENS EMPÍRICAS E TEÓRICAS - Sessão 1
Coordenadores: Mahomed Bamba (UFBA), Fernando Mascarello (UNISINOS), 

Alessandra Meleiro (UFF)

A crítica enquanto vestígio receptivo de produtos audiovisuais

Regina Lucia Gomes Souza e Silva (UFBA)

A proposta da comunicação será a de refletir sobre a crítica como elemento histórico 

que opera como um rico registro das modalidades de recepção das obras audiovisuais. 

Defendemos que esses textos avaliativos publicados em jornais, revistas, impressos ou 

eletrônicos, constituem-se como vestígios de uma experiência receptiva que deixa uma 

marca inscrita na história das obras audiovisuais. Além disso,tomaremos como objeto 

de estudo algumas críticas dirigidas à série de TV americana The West Wing.

O crítico que não dormia – o filme de Navarro e as resenhas flutuantes

Marcos Pierry (TVE BAHIA)

Após a boa repercussão de Eu Me Lembro (2005), Edgard Navarro realiza seu segundo 

longa, O Homem que Não Dormia (2011). Inicialmente recebida como um trabalho 

inferior, a obra gradualmente desperta uma reavaliação positiva. A proposta é discutir 

a interlocução obra-crítica-espectador, em suas possíveis triangulações, no cenário 

cultural pós retomada a partir da análise do filme, revisão de textos da grande imprensa 

e de blogs, além de entrevistas com alguns dos autores e com o próprio cineasta.

Aonde anda a onda? – a recepção gaúcha da “novíssima onda baiana”

Maria do Socorro Sillva Carvalho (UNEB)

Apresentam-se resultados do projeto de pesquisa “A novíssima onda baiana vista de 

longe”, que busca conhecer a recepção gaúcha do cinema produzido na Bahia entre 

2001 e 2011. Trata-se de entender o significado cultural de um conjunto de filmes a 

partir do olhar da crítica de cinema escrita nos jornais de Porto Alegre no momento 

da exibição no circuito cinematográfico da cidade. Nessa abordagem, apontam-se 

dimensões importantes da regionalização e da exibição cinematográfica no Brasil, hoje.
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terça-feira | 9h00-10h30 | auditório 4 terça-feira | 9h00-10h30 | sala 139 acadêmico 1

SUBJETIVIDADE, ENSAIO, APROPRIAÇÃO, ENCENAÇÃO: 
TENDÊNCIAS DO DOCUMENTÁRIO - Sessão 1
Coordenadores: Consuelo Lins (UFRJ), Henri A. de A. Gervaiseau (USP), 

Andrea França Martins (PUC-Rio)

Duchamp, Coutinho e a pedagogia das apropriações e deslocamento

Greice Cohn (UFRJ)

Este trabalho estabelece um diálogo entre a poética duchampiana e o filme Um dia 

na vida, de Eduardo Coutinho, sob o ponto de vista da prática de apropriação e 

deslocamento. Refletimos conceitualmente sobre a apropriação e o deslocamento nas 

propostas de Duchamp e de Coutinho, analisando a pedagogia que reside nessa prática 

e articulando essa reflexão ao encontro de alunos do Ensino Médio com o filme de 

Coutinho, no contexto do ensino da arte.

Imagens recuperadas e a propaganda virada ao avesso 

em Yellow Caesar

Guilherme Bento de Faria Lima (PUC-Rio) e Andrea França Martins (PUC-Rio)

O processo de reapropriação de imagens como um gesto estético capaz de permitir 

novos conhecimentos da história. A montagem como procedimento de “desordem 

dialética” através da qual se eliminam as oposições entre causas e efeitos e se 

criam novas conexões. Em 1941, Alberto Cavalcanti dirige Yellow Caesar, um filme 

que se apropria de imagens de propaganda de Mussolini para transformar essa 

experiência em um tipo de conhecimento que “desmonta” a história para fazê-la 

irromper em uma nova dimensão.

Um brasileiro ensaiando na vanguarda francesa: Alberto Cavalcanti

Patricia Rebello da Silva (UFRJ)

Seria possível encontrar em Alberto Cavalcanti o começo da escrita ensaística no 

documentário? O que explica a escolha de um diretor que, é bem provável, jamais 

tenha feito qualquer relação entre o termo “documentário” e seus trabalhos, como 

o realizador do filme que se arrisca considerar como o primeiro ensaio nesse 

domínio do cinema? Uma reflexão teórica do ensaio no documentário ainda é um 

campo com muitas possibilidades.

CINEMA NO BRASIL: DOS PRIMEIROS TEMPOS
À DÉCADA DE 1950 - Sessão 1
Coordenadores: Luciana C. de Araújo (UFSCar), Luís Alberto R. Melo (UFJF), 

Sheila Schvarzman (UAM)

O cinema amador brasileiro e os filmes do Foto-Cine Clube Gaúcho

Lila Silva Foster (USP)

Tema ainda pouco explorado pela historiografia do cinema brasileiro, o presente trabalho 

pretende lançar algumas bases para a investigação da história do cinema amador no 

Brasil tendo como base o acervo de filmes amadores da Cinemateca Capitólio (Porto 

Alegre) e os filmes ficcionais do Foto-Cine Clube Gaúcho.

CineNava - o cinema na memória de Pedro Nava

Carlos Roberto de Souza (UFSCar)

A proposta da comunicação é sistematizar a reflexão sobre o conjunto de duas centenas 

de referências cinematográficas existente nos volumes das memórias de Pedro Nava. 

Em que medida as páginas dedicadas ao assunto auxiliam na compreensão do fenômeno 

cinematográfico no Brasil durante as primeiras três décadas e meia do século XX? A 

documentação memorialística e sua contribuição para os estudos cinematográficos.

Historiografia do cinema: Argentina e Brasil na década de 1930

Arthur Autran Franco de Sá Neto (UFSCar)

Esta comunicação propõe comparar os discursos historiográficos elaborados na 

Argentina e no Brasil acerca das suas respectivas produções cinematográficas nacionais 

na década de 1930. A comunicação focará o discurso historiográfico clássico, elaborado 

nos anos 1950-1960, bem como o discurso historiográfico contemporâneo. Desta forma, 

espera-se estabelecer semelhanças e diferenças entre o pensamento historiográfico de 

um país e de outro, bem como entre as diferentes gerações de historiadores.
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CINEMA, ESTÉTICA E POLÍTICA: ENGAJAMENTOS
NO PRESENTE - Sessão 1
Coordenadores: Cezar Migliorin (UFF), Sylvia Beatriz B. Furtado (UFC), 

André G. Brasil (UFMG)

Figuras do engajamento: o cinema recente brasileiro

Cezar Migliorin (UFF)

A comunicação apresentará um mapeamento do cinema realizado no Brasil nos últimos 

anos em que podemos identificar um “engajamento no presente”. Esse mapeamento é 

centrado no que chamamos de figuras do engajamento. Identificamos cinco figuras que 

com diferentes formas, escrituras, representações e expressões sensíveis engajam o 

cinema com o real, com o presente e com o seu tempo histórico.

O cinema desabrigado

César Geraldo Guimarães (UFMG)

A apresentação investiga a invenção de novas figuras políticas e estéticas em filmes 

recentes, traduzidas sob a forma de mises en scène que exploram os campos de 

expressão sensível contidos nas práticas da vida ordinária, a permeabilidade entre a 

dimensão documentária e a ficcional e o atravessamento da experiência subjetiva pelas 

intensidades que conformam os espaços urbanos. Dois filmes serão privilegiados: O céu 

sobre os ombros (Sérgio Borges) e Transeunte (Eryk Rocha).

Vigor e delicadeza contra a ruína do cinema brasileiro

Roberta Veiga (UFMG)

A partir da comparação de alguns filmes brasileiros ensaístico-documentais, buscamos 

identificar os elementos conformadores de uma possível aura, capaz de engajá-los no 

presente e fazê-los resistir às forças que levariam o cinema nacional à “ruína”. Tais 

elementos surgem através de duas características estético-políticas: o vigor, na maneira 

como os filmes tensionam a relação entre o real e a representação; e a delicadeza, na 

forma como a vida ordinária tece um espaço-tempo lacunar e vacilante.

CINEMA, TELEVISÃO E HISTÓRIA - Sessão 1
Coordenadores: Eduardo V. Morettin (USP), Marcius C. S. Freire (UNICAMP), 

Mônica A. Kornis (FGV)

História e narrativas audiovisuais: de fato e de ficção

Marcius Cesar Soares Freire (UNICAMP) e Rosana de Lima Soares (USP)

A proposta busca relacionar dois campos: os discursos audiovisuais (cinematográficos 

ou televisivos) e o discurso histórico como lugar de articulação de imaginários sociais. 

Buscamos, desse modo, realizar uma análise contrastiva entre diferentes narrativas de 

caráter referencial a fim de estabelecer suas recorrências e dissonâncias no modo de 

evocar e construir lugares de memória a partir da representação de fatos históricos.

Cinema e História em Marc Ferro: uma análise de seus filmes

Eduardo Victorio Morettin (USP)

A comunicação pretende analisar Les illusions d’une victoire (1968), 1918, le 

dénouement (1968) e Lénine par Lénine (1970), filmes orientados e co-dirigidos por 

Marc Ferro. A partir de obras que são feitas com material de arquivo, o objetivo é o 

de perceber como o historiador entrecruza o discurso histórico e o fílmico a partir de 

noções de documento e da chamada contra-história. Ao mesmo tempo, examinará o 

uso da voz over nas obras em sua relação com a construção do sentido.

Uma história na tv: Marc Ferro e o programa Histoire Parallèle

Mônica Almeida Kornis (FGV)

O objetivo do artigo é examinar como o programa Histoire Parallèle, conduzido por 

Marc Ferro e transmitido com sucesso pela televisão francesa entre os anos de 1989 e 

2001, constrói episódios da história do século XX em mais de 500 emissões em torno 

de temas caros à produção acadêmica daquele historiador. A utilização de imagens de 

arquivo e os depoimentos de várias personalidades, somados à autoridade de Ferro, 

são elementos importantes na configuração de uma história para o grande público.

terça-feira | 9h00-10h30 | sala 226 acadêmico 1 terça-feira | 9h00-10h30 | sala 232 acadêmico 1
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ESTUDOS DO SOM - Sessão 1
Coordenadores: Fernando Morais da Costa (UFF) , Rodrigo O. D Azevedo 

Carreiro (UFPE), Marcia Regina Carvalho da Silva (FAPCOM)

Tom em recortes: memória e biografia em A música

segundo Tom Jobim

Marcia Regina Carvalho da Silva (FAPCOM)

A proposta é apresentar uma análise do documentário A música segundo Tom 

Jobim (2011), dirigido por Nelson Pereira dos Santos e Dora Jobim. Pretendo 

examinar como a pesquisa musical, explorada como documento histórico e artístico 

deste documentário de colagem, busca retratar o músico a partir de sua obra. Esta 

análise integra um estudo sobre a prática contemporânea do documentário musical 

no Brasil e o seu desafio biográfico.

Música em cena: breve análise do documentário Hermeto, Campeão

Cristiane da Silveira Lima (UFMG)

Com o objetivo investigar de que maneira se articulam os componentes sonoros na 

escritura dos documentários brasileiros que têm a música como elemento central, 

propomos uma breve análise do filme Hermeto, Campeão, de Thomaz Farkas (1981), 

que retrata o compositor e multiinstrumentista Hermeto Pascoal, em meio a ensaios e 

improvisos em grupo, realizados em sua casa, no bairro Jabour, no subúrbio do Rio de 

Janeiro. De que maneira este filme inscreve o corpo sonoro da música em sua escritura?

Partido alto: a voz na tomada

Sérgio Puccini Soares (UFJF)

A comunicação apresentará uma análise do documentário Partido alto, de Leon 

Hirszman, centrada no uso da voz. O curta possui estrutura marcada por apenas 

duas situações de filmagem, as rodas de samba de Candeia e Manacéa. Como opção 

de montagem prevalecem planos-sequência com respeito quase total à sincronia 

entre som e imagem. Ao mesmo tempo, o documentário faz uso de uma locução 

fora de campo que, embora ocupe um pequeno trecho, possui importância para a 

construção estilística do filme.

GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS: HISTÓRIA, TEORIA E 
ANÁLISE DE FILMES - Sessão 1
Coordenadores: Gelson Santana (UAM), Afrânio Mendes Catani (USP), 

Samuel Paiva (UFSCar)

Fazendo gênero: chanchadas e comédias, Brasil e Portugal, anos 30-50

Afrânio Mendes Catani (USP)

O presente trabalho dá continuidade a um estudo comparado que desenvolvo entre as 

chanchadas brasileiras e as comédias portuguesas produzidas nos anos 1930, 1940 e 

1950, destacando as várias semelhanças em termos de produção, estruturas narrativas, 

elencos, diretores, adaptações de peças teatrais de sucesso, utilização de paródias. Tais 

filmes se constituem em relevantes documentos para a compreensão do modo de vida 

de significativas parcelas do homem simples e da sociedade nos dois países.

O musical como perversão narrativa nas chanchadas da Atlântida

Bernadette Lyra (UAM)

As chanchadas da Atlântida desenvolvem um modelo fílmico que pode ser 

considerado uma mutação perversa dos aparatos ocorridos na evolução do filme 

musical hollywoodiano, através dos registros formais do backstage musical e do 

integrated dance musical. Ao fazer uso desses desdobramentos genéricos técnicos, 

as chanchadas estabelecem uma relação ambígua, disjuntiva e adaptada a uma 

ideia de “brasilidade popular” para com a história desenvolvida, a qual passa a servir 

mais de pretexto que contexto.

terça-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 4 terça-feira | 9h00-10h30 | auditório 2
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IMAGENS E AFETOS - Sessão 1
Coordenadores: Denilson Lopes Silva (UFRJ), Alessandra S. Brandão 

(UNISUL), Mariana Baltar (UFF)

 

Performance e realismo afetivo no cinema brasileiro contemporâneo

Ramayana Lira de Sousa (UNISUL/UNIVERSITY OF LEEDS)

É marcante no “Novíssimo Cinema Brasileiro” o questionamento do status da imagem 

cinematográfica, que vacila entre a ficção e o documentário sem apresentar um ponto de 

resolução. Tal vacilo pode ser entendido em termos da natureza performativa de filmes 

comoOs monstros, Brasília Formosa e O céu sobre os ombros. Tais filmes se organizam 

ao redor de “improvisações”, performances livres que abrem a imagem ao “real”, 

traçando uma política dos afetos que demanda repensar o “realismo” cinematográfico.

Construção dos afetos em Isto não é um filme

Thalita Cruz Bastos (UFF)

O atravessamento existente entre documentário e ficção é dado a ver na produção 

iraniana contemporânea de forma diferenciada, na medida em que as estratégias de 

realidade utilizadas pelos cineastas funcionam como forma de interagir com o espectador 

através de uma mobilização afetiva. Nosso objetivo é analisar o documentário Isto não 

é um filme, de Jafar Panahi e Mojtaba Mirtahmasb (2010), focando naquilo que o filme 

desperta no espectador enquanto engajamento sensório-sentimental.

O alumbramento e o fracasso: uma leitura de Estrada para Ythaca

Denilson Lopes Silva (UFRJ)

Minha leitura de Estrada para Ythaca (2010), de Luiz e Ricardo Pretti, Pedro Diógenes e 

Guto Parente, parte duma tensão constitutiva do filme entre a paisagem, em particular, 

a presença das nuvens, e a experiência do fracasso. A importância da paisagem evoca 

a experiência do alumbramento, do sublime. Na tensão entre o alumbramento e o 

fracasso aparecem não só uma não-inserção num modelo de cinema brasileiro comercial 

vitorioso, mas também uma busca afetiva de um modo de vida distinto.

terça-feira | 9h00-10h30 | sala 137 acadêmico 1 terça-feira | 9h00-10h30 | auditório 1

TELEVISÃO - FORMAS AUDIOVISUAIS DE FICÇÃO 
E DE DOCUMENTÁRIO - Sessão Especial
Coordenadores: Renato L Pucci Jr. (UAM), Gilberto A. Sobrinho (UNICAMP), 

Miriam de S. Rossini (UFRGS)

A produção independente no audiovisual brasileiro de um ponto de 

vista racial

Palestrante: Joel Zito Araujo

Os coordenadores do Seminário Temático TELEVISÃO - FORMAS AUDIOVISUAIS DE 

FICÇÃO E DE DOCUMENTÁRIO, Renato Luiz Pucci Junior, Gilberto Alexandre Sobrinho 

e Miriam de Souza Rossini recebem o palestrante Joel Zito Araujo para uma sessão de 

debates sobre a produção independente no audiovisual brasileiro sob o ponto de vista 

do recorte racial. 

JOEL ZITO ARAUJO é cineasta e pesquisador, realizou seu doutorado na ECA/USP e 

seu pós-doutorado na University of Texas, nos Estados Unidos, nos departamentos de 

Rádio, TV e Cinema e de Antropologia.Também de sua trajetória acadêmica, destacamos 

a publicação de “A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira brasileira” (Editora 

Senac). Em 2001, dois anos após o lançamento de seu primeiro longa-metragem, O 

efêmero estado, a União de Jeová (1999), Joel Zito lançou o documentário A negação 

do Brasil, sobre a trajetória do personagem negro nas telenovelas brasileiras, sendo 

premiado no Festival É Tudo Verdade. Posteriormente, dirigiu A filha do vento  (2004), 

longa de ficção protagonizado por atrizes negras e com elenco predominantemente 

negro e, em 2009, lançou o documentário Cinderelas, lobo e um príncipe encantado. 
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Ensaio fílmico
Coordenadora: Renata Fonseca Catharino (UFRJ)

A montagem como gesto político no documentário ensaístico

Renata Fonseca Catharino (UFRJ)

Propomos o mapeamento de algumas operações de montagem presentes em obras 

fílmicas ensaísticas, explorando como essas operações, ao assegurarem às imagens um 

sentido múltiplo, aberto à intervenção do espectador, potencializam o alcance político 

do cinema. Partiremos do estudo comparativo de três filmes fortemente centrados na 

montagem: Videogramas de uma revolução (H. Farocki e A. Ujica, 1992), Os catadores 

e a catadora (A. Varda, 2000) e Serras da desordem (A. Tonacci, 2006).

As imagens sob as imagens: um olhar sobre o filme-ensaio

Edson Pereira da Costa Júnior (UFSCar)

A partir da análise dos filmes Sem sol (Sans Soleil, 1982, Chris Marker) e A saída dos 

operários da fábrica (Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995, Harun Farocki), tentaremos 

discutir algumas das variantes que compõem a noção de filme-ensaio, sobretudo no que 

concerne a uma “arqueologia das imagens” proveniente das combinações imagético-

sonoras. 

Desconstruir a imagem, remontar o tempo

Siomara Gomes Faria (UFMG)

O pensamento de Walter Benjamin, ecoado por George Didi-Huberman nos incita a 

olhar para a imagem sob uma perspectiva dialética e a compreender o arquivo a partir 

do gesto de abertura. Partimos dessa noção para pensar a imagem no cinema de 

Harun Farocki como uma matéria provisória, aberta às desconstruções e reconstruções. 

Em seus filmes, o arquivo se coloca como um campo de significados instáveis, cujos 

sentidos entram em jogo a cada vez que a imagem retorna à cena, a cada reaparição.

terça-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 1terça-feira | 9h00-10h30 | auditório 3

CINEMA COMO ARTE E VICE-VERSA - Sessão Especial
Coordenadores: Antonio Pacca Fatorelli (UFRJ), Patricia Moran Fernandes 

(USP), Cesar Baio (UFC)

Transversalidades na imagem em movimento

Palestrante: Lucas Bambozzi

Os coordenadores do Seminário temático CINEMA COMO ARTE E VICE-VERSA, 

Antonio Pacca Fatorelli, Patricia Moran Fernandes e Cesar Baio, recebem o 

palestrante Lucas Bambozzi para uma sessão de debates sobre as transversalidades 

na imagem em movimento.

LUCAS BAMBOZZI é artista multimídia e curador em novos meios. Trabalha em mídias 

como vídeo, filme, instalação, trabalhos site-specific, performances audiovisuais e 

projetos interativos. Seus trabalhos vem sendo frequentemente exibidos em mostras 

em mais de 40 países. Conduziu atividades pioneiras ligadas a arte na Internet no 

Brasil entre 1995 e 1999 na Casa das Rosas. Foi curador e coordenador de eventos 

como Sónar SP (2004), Life Goes Mobile (Nokia Trends 2004 e 2005) e Motomix 2006, 

Red Bull House of Art (2009) e Lugar Disssonante (2010), tendo atuado também em 

eventos coletivos como Mídia Tática Brasil (2004), Digitofagia (2005) e Na borda 

(2012). É criador e coordenador do arte.mov Festival Internacional de Arte em Mídias 

Móveis (2006-2012) e do Labmovel, um veículo criado para atividades laboratoriais de 

experimentação artística de mídias em espaços públicos (2012). Foi artista residente no 

CAiiA-STAR Centre/i-DAT (Planetary Collegium) e concluiu seu MPhil na Universidade de 

Plymouth na Inglaterra. Como artista dedica-se à exploração crítica de novos formatos 

de mídia independente. Em 2010 foi premiado no Ars Eletronica em Linz/Austria com o 

pojeto Mobile Crash e em 2011 teve uma retrospectiva de seus trabalhos no Laboratório 

Arte Alameda, na Cidade do México. São uma constante em seus trabalhos recentes 

as questões relacionadas ao conceito de espaço informacional e as particularidades de 

uma arte produzida a partir das mobilidades e imobilidades do contexto urbano.
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Espectador, documento e política na obra de Sophie Calle

Laila Melchior Pimentel Francisco (UFRJ)

As práticas e usos do documentário permitem a construção de falsas verdades, verdades 

provisórias ou conjunturais que se estabelecem na experimentação da obra. O trabalho 

de Sophie Calle não só subverte as tradições documental e autoral: oferece uma nova 

paisagem do visível, de um mundo privado documentado, ficcionalizado, autoencenado, 

classificado, interpretado dentro e fora das instituições do cinema e do museu, 

contribuindo de forma relevante para o pensamento das obras documentais hoje.

A contra-cultura norte-americana retratada em

Walden, de Jonas Mekas

Priscyla Bettim (UNICAMP)

O objetivo dessa comunicação será o mapeamento da cena artística captada por Jonas 

Mekas, em Walden: diaries, notes and sketches(1969), bem como a análise da forma 

experimental como o cineasta registra esses momentos.

Poéticas Documentais
Coordenador: Caue Fernandes Nunes (UNICAMP)

Recife falso: a construção do falso documentário no curta Recife frio

Caue Fernandes Nunes (UNICAMP)

Nos últimos quinze anos, o documentarismo brasileiro passou por uma série de 

experimentações estéticas que estabeleceram um diálogo com a ficção. Nesse contexto, 

surge em 2009, o curta-metragem Recife frio (Kléber Mendonça Filho). A partir de 

um formato clássico griersoniano, o filme possui uma narração over autoritária com 

imagens ilustrativas. Na medida em que as asserções absurdas são apresentadas, há 

uma dissociação entre o formato clássico e o efeito de legitimação dessas asserções.

A construção do real no documentário: uma questão de ponto de vista

Clarissa Nanchery (USP)

O trabalho procura desenvolver a questão do ponto de vista do cinema a partir do 

documentário entendo-o como uma representação metonímica do real, uma maneira de 

de construir a realidade. Para isso, analisaremos a obra de Joel Pizzini, especialmente 

os documentários que estão na hibridação entre o cinema experimental e o cinema de 

poesia numa abordagem perspectivista. 

terça-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 1 terça-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 2
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De Jogo de Cena para Moscou: teatralidade de Eduardo Coutinho

Maíra Gerstner (UFRJ)

Interessa a presente pesquisa investigar os desdobramentos do filme Jogo de 

Cena para o então seguinte Moscou. A principal questão gira em torno da trajetória de 

Eduardo Coutinho e em seu interesse no diálogo com um campo mais teatral presente 

de maneira mais explícita nestes filmes. Após Edifício Master, filme no qual Coutinho 

se depara com uma personagem que se define como uma “mentirosa verdadeira”, o 

cineasta aprofunda a pergunta fundamental acerca da cena: do que ela se constitui?

O acaso na obra de Cao Guimarães: gambiarras expandidas

Cássia Takahashi Hosni (UNICAMP)

O cineasta e artista visual Cao Guimarães desde a série fotográfica Gambiarras trabalha 

com uma máxima, presente na formulação e no processo de muitos filmes: É se 

perdendo que a gente encontra. Com isso, permitia que os filmes fossem produzidos 

sem um roteiro ou uma fórmula pré-determinada. O ato de caminhar, processo de 

imersão num pensamento fluido, observador e movente, torna-se para artista um 

convite ao acaso, um gesto de abertura para que algo inesperado seja encontrado.

SUBJETIVIDADE, ENSAIO, APROPRIAÇÃO, ENCENAÇÃO: 
TENDÊNCIAS DO DOCUMENTÁRIO - Sessão 2
Coordenadores: Consuelo Lins (UFRJ), Henri A. de A. Gervaiseau (USP), 

Andrea França Martins (PUC-Rio)

Montagem horizontal em Dimanche à Pekin e Lettre

de Sibérie, de Marker

Emi Koide (USP)

O presente trabalho propõe analisar a relação entre imagem, texto e som na 

montagem dos primeiros filmes de Chris Marker – Dimanche à Pekin (1955) 

e Lettre de Sibérie (1957), tendo em vista que são estes filmes que a partir dos 

textos críticos de Bazin são denominados como filmes ensaios, cuja montagem 

denominada como horizontal caracterizaria um dos procedimentos inovadores que 

marcam outros filmes markerianos.

O ensaio audiovisual e a narrativa de travessias

Henri Arraes de Alencar Gervaiseau (USP)

A comunicação tem por objeto narrativas de viagem. Evocaremos filmes em que 

há organização de viagens com personagens e outros em que o realizador é de 

diversas formas o personagem implicado neste percurso. Examinaremos modos 

diferenciados de apresentação, no curso da narrativa, das modificações operadas 

no seio dos personagens. Veremos que a experiência de alteridade que a viagem 

proporciona é suscetível de modificar o individuo, constitui-lo como outro na sua 

relação com si mesmo e com outrem.

Documentário de arquivos e método arqueológico

Anita Leandro (UFRJ)

Propomos, aqui, um balanço teórico do debate atual em torno do documentário de arquivos 

e do alcance historiográfico da montagem. Partiremos do final dos anos sessenta, com o 

cinema militante, para chegarmos a experiências de montagem mais contemporâneas, 

todas elas tensionadas por um compartilhamento, mais ou menos explícito, segundo o 

caso, de um método arqueológico próximo daquele de Foucault, na historiografia.
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TELEVISÃO - FORMAS AUDIOVISUAIS DE FICÇÃO
E DE DOCUMENTÁRIO - Sessão 1
Coordenadores: Renato L Pucci Jr. (UAM), Gilberto A. Sobrinho (UNICAMP), 

Miriam de S. Rossini (UFRGS)

Grande Sertão: Veredas e Capitu – rupturas de

paradigma na ficção televisiva

Renato Luiz Pucci Junior (UAM)

Mudanças de paradigma de inovação narrativa são observáveis em duas produções 

televisivas brasileiras: Grande Sertão: Veredas (Walter Avancini, 1985) e Capitu (Luiz 

Fernando Carvalho, 2008). A análise comparativa das soluções adotadas na adaptação dos 

romances de Guimarães Rosa e Machado de Assis constitui a metodologia para o exame 

das minisséries. Com base no referencial teórico cognitivista, apontam-se diferentes 

paradigmas narrativos, com uma avaliação das mudanças de normas e constrições.

The game never ends... uma análise de Endgame,

de Beckett e McPherson

Gabriela Borges (CIAC/UALG)

Esta comunicação analisa a transcriação para o cinema e a televisão da peça de 

teatro Endgame, de Samuel Beckett,dirigida por Connor McPherson. A análise aborda as 

especificidades desta transcriação e o diálogo entre a linguagem teatral e audiovisual, 

que refletem sobre o próprio processo criativo beckettiano ao mesmo tempo em que 

criam uma nova poética, que desafia a fortuna crítica do autor e enfatiza a convergência 

do cinema com a televisão no século XXI.

Auto-reflexividade na sitcom contemporânea

Marcel Vieira Barreto Silva (UFC)

Esse paper busca refletir sobre estratégias auto-reflexivas em sitcoms contemporâneas 

que encenam, através de artifícios comuns ao cinema e à dramaturgia modernas, novas 

formas de mise-en-scène televisiva. Essas séries se afastam dos estilos dominantes de 

sitcom da última década, seja o tradicional multi-camera, seja o falso documentário, ao 

incorporar estratégias auto-reflexivas como a quebra da ilusão cênica, a interpelação da 

câmera pelos personagens e a pedagogia intertextual como narrativa.

CINEMA NO BRASIL: DOS PRIMEIROS TEMPOS
À DÉCADA DE 1950 - Sessão 2
Coordenadores: Luciana C. de Araújo (UFSCar), Luís Alberto R. Melo (UFJF), 

Sheila Schvarzman (UAM)

O Chaplin-Club de Paulo César Saraceni: o elogio da cinefilia

Fabricio Felice Alves dos Santos (Cinemateca do Museu de Arte Moderna do RJ)

Fundado em 1928, o Chaplin-Club é considerado o marco inicial de uma reflexão crítica 

sobre cinema no Brasil. Suas ideias influenciaram muitas personalidades ligadas ao 

cinema brasileiro, em momentos posteriores à existência do cineclube. Entre elas, o 

cineasta Paulo César Saraceni, que teve como seu último projeto cinematográfico um 

longa-metragem sobre o Chaplin-Club. A partir do argumento escrito pelo cineasta, é 

possível avaliar de que forma permaneceu o legado deixado pelo cineclube.

A Nouvelle Vague sob o ponto de vista do jornal O Metropolitano

Alessandra Souza Melett Brum (UFJF)

Tomamos como reflexão para essa comunicação a coluna de cinema do jornal O 

Metropolitano, órgão oficial da União Metropolitana de Estudantes, sobre o 

movimento cinematográfico francês Nouvelle Vague. Concentramos nossa análise 

nas críticas empreendidas principalmente por Cacá Diegues, David Neves e Sérgio 

Augusto, no período que se estende de 1959, quando as primeiras notícias sobre a 

Nouvelle Vague começam a despontar no Brasil ao ano de 1962, quando o Cinema 

Novo se firma como movimento.

Cinema. Comentário do dia: Luiz de Barros no Diário Trabalhista

Luís Alberto Rocha Melo (UFJF)

A coluna Cinema. Comentário do dia foi escrita por Luiz de Barros e publicada no 

jornal carioca Diário Trabalhista durante maio de 1946 e janeiro de 1947. A presente 

proposta objetiva fazer uma análise do conteúdo dessa coluna, por meio da qual o 

veterano cineasta discutiu uma série de temas relativos ao cinema brasileiro, desde 

as implicações técnicas e estéticas da utilização de um estúdio até as conseqüências 

políticas do gradual envolvimento do setor de exibição na produção de filmes.
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CINEMA, ESTÉTICA E POLÍTICA: ENGAJAMENTOS
NO PRESENTE - Sessão 2
Coordenadores: Cezar Migliorin (UFF), Sylvia Beatriz B. Furtado (UFC), 

André G. Brasil (UFMG)

“Um filme de”: dinâmicas de inclusão no documentário brasileiro

Ilana Feldman (USP)

No contexto do documentário brasileiro contemporâneo, percebem-se estratégias de 

inclusão do olhar do outro no âmbito da cena documental, seja por meio de imagens 

produzidas pelos próprios personagens, seja por meio de imagens não necessariamente 

endereçadas ao filme, como se vê em Avenida Brasília Formosa (Mascaro, 

2010), Pacific (Pedroso, 2009) e Rua de mão dupla (Guimarães, 2004). Trata-se de 

problematizar essas dinâmicas inclusivas e assim pensar o lugar da separação.

Bicicletas de Nhanderu: violência do “fora de campo”

André Guimarães Brasil (UFMG)

Por meio do jogo entre “campo” e “fora de campo”, analisamos o filme Bicicletas de 

Nhanderu (Coletivo Mbya-Guarani de Cinema, 2011), de forma a identificar, em sua 

forma expressiva, relações da aldeia com o que lhe avizinha (a nação). Se por um lado 

o “fora de campo” é o que contém e constrange o “dentro de campo”, por outro ele lhe é 

coestensivo e intrínseco. Como veremos, é violento o fora de campo e a esta violência, 

os Guarani respondem, no filme, por meio de intensa e contínua conversação.

O olhar por dentro em A Cidade é uma Só?

Cléber Eduardo (SENAC)

O personagem Dildu, de A cidade é uma só?, de Adirley Queirós, estabelece uma 

diferença com a tradição de personagens politizados do cinema brasileiro. Ele não 

é líder, intelectual ou de classe média, como salientou Jean-Claude Bernardet sobre 

alguns filmes dos anos 1960. Sua candidatura como deputado distrital pela Ceilândia 

(DF), embora vise uma causa coletiva, é uma luta quixotesca e solitária, mas persistente 

par além do resultado, sensível a política como participação resistente.

CINEMA, TELEVISÃO E HISTÓRIA - Sessão 2
Coordenadores: Eduardo V. Morettin (USP), Marcius C. S. Freire (UNICAMP), 

Mônica A. Kornis (FGV)

Imagem, papel e notícia nos cinejornais da Atlântida e no Canal 100

Rodrigo Archangelo (USP)

Presentes no Brasil em quase todo século XX, os cinejornais foram pouco utilizados 

para estudos históricos. Suas imagens, documentos correlatos e encomenda remetem 

à complexidade política, social e cultural de sua época. Com as séries Notícias da 

Semana, Atualidades Atlântida e Canal 100 veremos a possibilidade da análise de um 

dado recorte sob a ótica das representações do poder que emanaram desses filmes. E, 

nelas, a compreensão mais ampla da sociedade e do meio que os produziram.

A sedução pelos testemunhos nos documentários 

gaúchos (1995-2010)

Cássio dos Santos Tomaim (UFSM)

Visa problematizar as implicações dos usos dos testemunhos para a representação do 

passado nos documentários produzidos no Rio Grande do Sul (1995 a 2010), diante 

de uma forte dependência da entrevista como forma de enunciar o real. O perigo está 

em assumir o testemunho como a última palavra sobre o acontecimento, reduzindo-o 

ao seu paradigma visual, quando na verdade em um documentário os personagens ao 

rememorar exercem um julgamento em relação tanto ao passado quanto ao presente.

As cidades, o cinema

Daniela Duarte Dumaresq (UFC)

A vida nas cidades transformou a experiência cotidiana dos homens entre fins do século 

XIX e início do século XX. O fenômeno urbano foi objeto de reflexão de diferentes 

pensadores e artistas desse período. Para essa comunicação, proponho uma análise 

das chamadas “Sinfonias das cidades” à luz das reflexões manejadas pelos pensadores 

Georg Simmel, Walter Benjamin e Charles Baudelaire.
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ESTUDOS DO SOM - Sessão 2
Coordenadores: Fernando Morais da Costa (UFF) , Rodrigo O. D Azevedo 

Carreiro (UFPE), Marcia Regina Carvalho da Silva (FAPCOM)

Chelsea Girls, Walden. 1966, 1969. Som direto e silêncio

Fernando Morais da Costa (UFF)

Uma análise comparativa das relações entre sons e imagens em Chelsea Girls (Andy 

Warhol, 1966) e em Walden, Diaries, Notes and Sketches (Jonas Mekas, 1969) pode 

demonstrar pólos de experimentação sonora diferentes entre si, embora se tratando de 

filmes razoavelmente próximos. Chelsea Girls estabelece uma relação contínua entre 

som direto e silêncio. Walden cria uma relação ambígua entre as imagens e sons que 

não são seus respectivos sons diretos mas dialogam com elas de forma também íntima.

Sobre como silenciar o filme: ruídos de fundo e ruídos de máquina

José Cláudio Siqueira Castanheira (UFSC/UFSC)

Sons como o silêncio, em suas diferentes formas; o ruído, igualmente complexo; e a 

assinatura sonora das diferentes tecnologias de gravação e edição, dotam o filme com 

capacidades expressivas que vão além do caráter meramente representacional. Este 

trabalho pretende apresentar algumas hipóteses sobre as relações entre as materialidades 

de sons e tecnologias e concepções mais tradicionais das funções do som no filme.

Comentários sobre o som na obra de Éric Rohmer

Marina Castilho Takami (PARIS 8)

Amante de música, adepto da “religião” do som direto, seguidor do pensamento de André 

Bazin, cineasta da palavra e contra música de filme, Éric Rohmer escolhia cuidadosamente 

lugares e horários de filmagem em função da qualidade do som desejada. Este estudo 

apresenta casos específicos do trabalho sonoro na obra de Rohmer enfatizando sua 

produção a partir dos anos 1980. Ele nutre-se de conversas da autora com o engenheiro 

de som Pascal Ribier, que colaborou com o cineasta de 1987 a 2006.

GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS: HISTÓRIA, TEORIA E 
ANÁLISE DE FILMES - Sessão 2
Coordenadores: Gelson Santana (UAM), Afrânio Mendes Catani (USP), 

Samuel Paiva (UFSCar)

Pau na máquina: novas tendências do pornô no final do século XX

Lucio De Franciscis dos Reis Piedade (UAM/FAPESP)

Panorama do pornô brasileiro a partir dos anos 1990, ressaltando os novos 

direcionamentos do gênero com a pornografia gonzo nos Estados Unidos. 

Conseqüência do desenvolvimento do home vídeo e da popularização das 

camcorders na estética dos realizadores. John Stagliano, com seus pornôs em 

primeira pessoa, foi o principal responsável pelo estabelecimento do gonzo no fim 

dos anos 1980. Estilo que fez escola no Brasil encontrando campo fértil tanto na 

produção mainstream quanto nos vídeos caseiros.

A prática discursiva como constituição de autoria

na pornochanchada

Luiz Paulo Gomes Neves (PPGCOM/UFF)

A pornochanchada é um gênero popular brasileiro produzido durante as décadas de 70 

e 80. Dentre os diversos cineastas que atuaram no período, Pedro Carlos Rovai obteve 

grande destaque. Além da boa resposta de público para seus filmes, Rovai conseguiu 

estabelecer uma aura autoral dentro do gênero. Ao utilizar a abordagem culturalista 

e a abordagem semântico/sintática/pragmática se nota que a distinção de autoria se 

constrói mais na prática discursiva do que na análise da filmografia de Rovai.

Sexo sobrenatural: reflexões sobre o gênero de horror erótico

Leopoldo Tauffenbach (UNESP)

A partir da análise de três filmes identificados como pertencentes ao gênero de horror 

erótico, objetiva-se identificar as origens e os elementos estéticos e narrativos que 

caracterizam o este tipo de produção. Ao longo do trabalho são explicitadas as relações 

entre o grotesco, a morte e o sobrenatural e os elementos eróticos presentes em cada 

uma das três obras, e como esta combinação resulta em algo novo e particular.
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IMAGENS E AFETOS - Sessão 2
Coordenadores: Denilson Lopes Silva (UFRJ), Alessandra S. Brandão 

(UNISUL), Mariana Baltar (UFF)

Deixe Ela Entrar: afetos monstruosos e corporeidades estranhas

Diego Paleólogo (UFRJ)

O objetivo desse trabalho é pensar a emergência de afetos monstruosos, afetividades 

deslocadas e corporeidades estranhas no filme Låt den rätte komma in (2008), de 

Tomas Alfredson. A partir da figura ambígua de Eli, uma espécie de criança-vampiro, e a 

intensa amizade desenvolvida com Oskar, um menino problemático de 12 anos, pensar 

o jogo de afetos no contemporâneo, a figura do monstro e a possibilidade de salvação 

inscrita em um relacionamento improvável.

Memórias das coisas, corpos e cacos: afeto e cronotopias da intimidade

Erly Milton Vieira Junior (UFES)

Desde a década de 90, vemos emergir um amplo conjunto de obras audiovisuais que 

buscam tatear a presença invisível do cotidiano como possibilidade narrativa calcada 

numa esfera íntima. Buscamos aqui mapear os cronotopos desse cinema, ao tornar 

visível a memória afetiva dos objetos (Wong Kar-Wai, Tran Anh Hung) e dos corpos 

(Claire Denis, Karim Aïnouz), ou na apropriação dos fragmentos simbólicos (materiais ou 

midiáticos) que orbitam ao redor da câmera (Sadie Benning, Naomi Kawase e Eric Khoo).

O devir-sensível do comum: afeto e política entre fotografia e cinema

Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro (FAV/UFG)

A partir de uma história da sensibilidade cujas épocas se definem pelos aparelhos 

que possibilitam que o mundo comum apareça imaginativamente, é possível 

interrogar fotografia e cinema como aparelhos que delimitam diferentes modos do 

devir-sensível do comum. Abordando os Untitled Film Stills, de Cindy Sherman, 

proponho sua compreensão como campo experimental e experiencial em que se 

entrelaçam os problemas de gênero (gender e genre) da fotografia e do cinema 

como formas de imaginação do comum.

RECEPÇÃO CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL: 
ABORDAGENS EMPÍRICAS E TEÓRICAS - Sessão 2
Coordenadores: Mahomed Bamba (UFBA), Fernando Mascarello (Unisinos), 

Alessandra Meleiro (UFF)

Festivais audiovisuais e a mídia: uma análise das estratégias do 

discurso contemporâneo

Tetê Mattos [Maria Teresa Mattos de Moraes] (UFF)

Nesta comunicação buscaremos analisar, exemplificar e aprofundar as questões 

ligadas à produção do discurso midiático referentes aos festivais de cinema e vídeo 

no Brasil. Buscaremos estabelecer uma relação entre o discurso midiático, o perfil 

/porte dos festivais e a sua legitimação e eficácia junto ao público espectador e ao 

segmento do audiovisual.

Revelando os Brasis e o processo de recepção de

exibições itinerantes

Dafne Reis Pedroso da Silva (PUC-RS)

A proposta deste trabalho é elaborar uma problematização sobre elementos do processo 

de recepção de quatro exibições itinerantes do Revelando os Brasis, ano IV, as quais 

foram realizadas em cidades do Rio Grande do Sul, em julho e agosto de 2011. Serão 

discutidos os resultados sobre o envolvimento dos espectadores na realização dos 

filmes exibidos, assim como as pistas sobre as interações e as apropriações feitas pelos 

sujeitos no espaço da recepção.

O espectador de cinema e a imagem verdadeira

Marina Soler Jorge (UNIFESP)

Esta apresentação visa discutir o realismo cinematográfico conforme teorizado pelo 

crítico cinematográfico Andre Bazin a partir da perspectiva de uma pesquisa sobre 

cinefilia contemporânea desenvolvida com espectadores da edição 2010 da Mostra 

Internacional de Cinema de São Paulo, e através da contraposição dos principais 

escritos do crítico francês com pesquisas recentes do historiador da arte alemão Hans 

Belting, que tratam de imagem, verdade, realidade e Cristianismo.
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CINEMA COMO ARTE, E VICE-VERSA - Sessão 1
Coordenadores: Antonio Pacca Fatorelli (UFRJ), Patricia Moran Fernandes 

(USP), Cesar Baio (UFC)

A condição pós-virtual da imagem: da imersão à projeção

Cesar Baio (UFC)

O texto examina a crise imposta aos regimes de imersão das instalações de Realidade 

Virtual e outros dispositivos do chamado cinema digitalmente expandido. No atual 

contexto da ubiquidade computacional, do cíbrido e da realidade aumentada, objetos, 

corpos e espaços incorporam microcontroladores e telas, se tornando potencialmente 

plataformas audiovisuais. Analisado a partir da filosofia de Vilém Flusser, esse contexto 

aponta para um regime pós-virtual de imagem.

Velhas noções para novos arranjos poéticos

Patricia Moran Fernandes (USP)

Tem sido bastante salutar o investimento de pesquisadores para localizar 

historicamente recursos expressivos contemporâneos. Entendemos recursos 

expressivos como estratégias discursivas, dispositivos de produção e exibição e 

recursos de manipulação da imagem, como por exemplo, a mudança nos parâmetros 

da velocidade. Partimos da noção de ao vivo para pensar sua inconsistência para 

designar a gama de eventos artísticos e performances audiovisuais que lançam 

mão do tempo presente para se colocar.

A noção de dispositivo em obras de performance audiovisual

Carolina Dias de Almeida Berger (USP)

Tomando como ponto de partida uma revisão da tese sobre dispositivo cinematográfico 

elaborada por Jean-Louis Baudry, em L’effet cinéma, e somando com outras reflexões 

filosóficas dos modos de produção maquínicos na criação de imagens técnicas como, 

Vilem Flusser e Anne-Marie Duguet; a presente proposta trata de uma revisão de teorias 

em relação ao dispositivo técnico, visando gerar uma discussão sobre os elementos 

fundamentais que constituem o dispositivo da obra de performance audiovisual.

Circuitos exibidores e políticas de apoio ao
audiovisual brasileiro
Coordenadora: Natasha Hernandez Almeida (UFSCar)

O CCUC e o Circuito Alternativo de exibição em Campinas

nos anos 1960

Natasha Hernandez Almeida (UFSCar)

O presente trabalho tem como objetivo estudar o Cineclube Universitário de Campinas 

(CCUC) como alternativa ao circuito comercial de exibição cinematográfica na cidade, 

durante os anos de sua existência. A partir de um levantamento das exibições realizadas 

pelo CCUC, bem como dos textos publicados por seus integrantes, nos cinco números 

do jornal Cine Clube, se faz possível entender as ideias norteadoras do grupo e as 

razões pelas quais determinados filmes eram exibidos e debatidos.

O cineclube Antônio das mortes e o cinema experimental em Goiás

Marina da Costa Campos (UFSCar)

Este projeto de pesquisa propõe discutir a história do Cineclube Antônio das Mortes e 

a produção de filmes experimentais realizada por seus membros, na década de 1980 

em Goiás. O estudo pretende identificar as características da entidade, suas atividades, 

a produção em forma de cooperativa, a fim de compreender o funcionamento do 

cineclube, a constituição deste cinema experimental e sua posição de confronto com a 

produção audiovisual em Goiás realizada até então naquela época. 

Leis de incentivo à cultura e a produção de documentários na Paraíba

Filipe Brito Gama (UFSCar)

Nos anos 1990 as leis de incentivo a produção cinematográfica na esfera federal, estadual 

e municipal foram fundamentais para reativação da produção de filmes no Brasil. Na 

Paraíba, foco dessa pesquisa, iniciativas estatais surgiram nos anos 2000 como o FIC 

Augusto dos Anjos e o Prêmio Linduarte Noronha. Observando esse contexto, esta 

pesquisa pretende compreender as relações entre os fundos de inventivo do Estado e 

as produções de documentários, observando também iniciativas do governo federal.
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Preâmbulos para a discussão de uma economia do audiovisual na Bahia

Gabriel Amaral Pires (UFSCar)

Este trabalho pretende iniciar uma discussão sobre a economia do audiovisual na Bahia. 

O estado vem nos últimos anos apresentado um crescente número de produções e 

empresas ligados ao audiovisual, mas, como em boa parte do país, a continuidade e 

viabilidade dessas empresas e projetos dependem de verbas estatais. Recentemente 

a discussão sobre a cadeia do audiovisual ganhou força com uma publicação feita pela 

Secretaria de Cultura sobre o setor demonstrando como ainda há muito a ser apresentado.

Ancinav: propostas de integração entre cinema e televisão

Marina Rossato Fernandes (UFSCar)

Esta comunicação pretende analisar no anteprojeto que propunha a transformação 

da Ancine em Ancinav qual era a proposta de integração entre cinema e televisão, 

destacando as medidas institucionais para tornar essa relação possível e a ideia de 

desenvolvimento da indústria audiovisual que permeou a elaboração do anteprojeto. 

A importância dessa integração será analisada tomando com parâmetro como essa 

relação se dá em outros países como Estados Unidos e França.

Periodização do cinema brasileiro (1990-2007) a partir da distribuição

Roberta Santos Assef (UFSCar)

Apresentação de uma proposta para a periodização do cinema brasileiro no intervalo de 

1990 a 2007, na perspectiva da distribuição – um recorte diferente do que é adotado 

nas historiografias tradicionais, centradas na produção. Os cenários delineados na 

periodização proposta serão analisados a partir do perfil das distribuidoras, da sua 

atuação e dos resultados obtidos por estas empresas no mercado.

Memória e Arquivo
Coordenadora: Fabiana Ferreira Lopes (USP)

Serras da desordem: um lugar de memória

Fabiana Ferreira Lopes (USP)

Este trabalho analisa a ordenação e o sentido das imagens na narrativa cinematográfica 

de Serras da desordem, refletindo sobre o caráter de lugar físico e simbólico da 

narrativa para a memória coletiva.

Identidade do Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo

Diogo Noventa Fonseca (USP)

Neste painel proponho contribuir com a reflexão sobre a busca de identidade do 

movimento que hoje é denominado Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo. Desde 

2005 o coletivo teve seu nome modificado pelo amadurecimento de suas ações culturais 

e politicas. Analiso esses deslocamentos e alterações conceituais, organizados em dois 

aspectos: como uma definição política mais definida do movimento e a busca por uma 

conexão com a história recente de luta popular no Brasil.

Mémorias, ilusões e sonhos: o cinema de Christopher Nolan

Lucas Ravazzano de Mattos Batista (UFBA)

O presente trabalho visa discutir como um diretor inserido nas práticas produtivas 

hollywoodianas ainda é capaz de criar um universo fílmico próprio ao longo do seu corpus 

de trabalho, usando como objeto de análise os filmes do diretor Christopher Nolan. Para 

tal fim, recorre-se aos trabalhos de David Bordwell que afere a prosperidade do cinema 

americano justamente pela tentativa de uma coexistência entre a conformidade do 

modelo hollywoodiano e a visão artística dos realizadores.
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Som e a ressignificação de imagens de São Paulo, sinfonia e cacofonia

Marco Aurélio Teles Freitas (UFSCar)

O presente artigo pretende analisar as relações entre o som e o processo de 

ressignificação de imagens no filme São Paulo, sinfonia e cacofonia (1995), de Jean-

Claude Bernardet, enquanto realização cinematográfica que trabalha com imagens de 

arquivo. Para tanto, recorremos às possibilidades de interação existentes entre esses 

dois fenômenos sensoriais propostas pelo compositor e diretor de cinema francês Michel 

Chion, para quem não existe relação hierárquica entre som e imagem no cinema.

Lembrança e esquecimento do presente no documentário

de Jia Zhang-ke

Isaac Pipano Alcantarilla (UFF)

A partir de oito depoimentos envolvendo a fábrica “420”, prestes a ser demolida, o 

documentário 24 City traça ao menos quatro modos de transmissão da memória: 

testemunhos de personagens reais; testemunhos interpretados por atrizes; testemunhos 

sintetizados e interpretados por atrizes e histórias inventadas. O que desejam as imagens 

inscritas no presente que escapa, com os olhos voltados para os fragmentos que já se 

estendem ao chão, irrecuperáveis, perplexas diante do progresso da nova China?

Cinema e História
Coordenadora: Lúcia Ramos Monteiro (USP)

Retrospectiva de Leningrado, de Sokurov: o passado à luz do presente

Lúcia Ramos Monteiro (USP)

Proponho uma análise da série Uma Retrospectiva de Leningrado. 1957-1990 (2008), 

do realizador russo Alexander Sokurov, à luz dos estudos do historiador alemão Reinhart 

Koselleck, que se dedicou, entre outras coisas, a entender o papel das previsões 

na história. Ao dar a imagens de arquivo provenientes das atualidades filmadas de 

Leningrado a forma de uma página de livro prestes a ser virada, Sokurov nos faria ver 

cada evento filmado como a iminência da derrocada do regime.

Ficção histórica e memória: códigos narrativos de Netto

perde a sua alma

Eliza Bachega Casadei (USP)

O trabalho tem como objetivo estudar o filme Netto perde a sua alma a partir do 

mapeamento dos dois conjuntos de códigos que sustentam a sua narrativa – um 

deles vinculado a um efeito de real histórico e um outro que engendra os estados 

de delírio do personagem (colocando a sua narrativa em permanente suspeita) 

–, bem como os momentos em que essas fronteiras são transpostas, para uma 

melhor compreensão dos engendramentos narrativo-estéticos utilizados para as 

representações fílmicas do passado.

Cozarinsky: a ruína, a história, o fragmento

Maria Augusta Vilalba Nunes (UFSC)

Observo nos filmes de Edgardo Cozarisnky, relações com a memória, a história e o 

conceito de ruína. Porque, como na alegoria do anjo de Walter Benjamin, Cozarinsky 

sabe que o passado é um acúmulo de ruínas, e assim como o anjo ele tem seu olhar 

voltado para trás, mas ao contrário dele, Cozarinsky consegue juntar os fragmentos 

desse passado adormecido, despertando-os e remontando-os em outro tempo.
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Cinema, cidade, modernidade
Coordenadora: Ieda Tucherman (UFRJ)

Cairo 678- Micropolíticas, transporte e condição feminina

Ieda Tucherman (UFRJ)

O filme Cairo 678 tem a seu favor um contexto especial: a atenção que a Primavera 

Árabe e a Praça Tahiz despertaram no mundo. Mohamed Diab , seu diretor, baseando-

se em histórias reais, o que explica a mistura de estilo documental e ficcional da sua 

câmara, propõem-nos uma reflexão que,se de um lado nos é próxima, a saber, o horror 

que pode ser o transporte coletivo nas megacidades ,de outro, nos faz pensar na 

condição feminina massacrada no Egito onde faz sentir um sopro de mudança.

Sobre uma matriz estética cinematográfica recorrente

Maria Helena Braga e Vaz da Costa (UFRN)

Esse trabalho é uma reflexão sobre o cinema como um meio capaz de produzir 

espaços através da construção imagética de diversas visualidades e espacialidades 

urbanas. Pressupõe-se aqui a força de uma matriz estética elaborada e consolidada 

pelo cinema clássico hollywoodiano como orquestradora e determinante para o 

processo de representação imagética e fílmica do espaço urbano e da metrópole 

contemporânea, como também para a percepção e a atuação humana do e no 

espaço arquitetônico contemporâneo.

“GeoCinema”. Paisagens e territórios: um exemplo, Walter Salles

Laurette Emilie Pasternak (UNIVERSITÉ PARIS 3)

Partindo da ideia que o cinema seria um país do mapa-múndi, objetiva-se instaurar uma 

reflexão sobre a noção de cartografia no cinema e sobre os cinemas denominados do 

“Sul”. Por este recorte, busca-se analisar a problemática de “paisagens transatlânticas” 

na obra de Walter Salles, assim como seus variados territórios estilísticos e de 

produção. O propósito é de traçar uma cartografia de itinerários, cruzamentos e os 

dispositivos de uma forma de “Geocinema”.

Crítica Brasileira
Coordenador: Rubens Luis Ribeiro Machado Júnior (USP)

Expressionismo caipira, conceito de Sganzerla, crítico de cinema

Rubens Luis Ribeiro Machado Júnior (USP)

Para se interpretar e explicar um curioso conceito do jovem crítico Rogério Sganzerla ao 

apreciar o filme São Paulo S. A., de Person, em 1965, é preciso revisitar por um lado a 

história do cinema brasileiro e, por outro, os pressupostos teóricos que animavam seu 

olhar e seus filmes posteriormente, seu interesse pela poética moderna, com uma dada 

incorporação do ingênuo e do espontâneo. Seu estilo ensaístico sobrevoa uma formação 

histórica negada, e, entretanto denegada pelo filme que a sobrepuja.

Glauber Rocha, crítico cinematográfico do gênero western

Arlindo Rebechi Junior (UNESP)

Este trabalho focalizou a crítica cultural e cinematográfica do jovem Glauber Rocha, em 

sua abordagem do gênero western. Partiu-se da análise de três artigos publicados em 

Salvador. Refiro-me aos textos: O western – uma introdução ao estudo do gênero e do 

herói, de 1957, na revista Mapa; Notas à propósito de ‹Rastros de ódio› e Burguês não 

é o herói que saca a pistola e enfrenta a morte no quente meio-dia, publicados no Diário 

de Notícias, respectivamente, em 27 out. 1957 e 10-11 jan. 1960.

Um certo cinema brasileiro contemporâneo e sua crítica

Cyntia Araújo Nogueira (UFRB)

Tendo em vista a afirmação do teórico Boris Groys de que “o nosso é um tempo no qual 

reconsideramos – não abandonamos, não rejeitamos, mas analisamos e reconsideramos 

– os projetos modernos”, pretende-se observar como determinados discursos 

construídos sobre o cinema brasileiro contemporâneo, em espaços críticos como as 

revistas eletrônicas Contracampo e Cinética, além da Mostra de Cinema de Tiradentes, 

“reconsideram”, “retomam” ou “negam” o projeto do cinema moderno brasileiro.
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Deslocamentos trans/nacionais e pós-coloniais
Coordenadora: Maria Ignês Carlos Magno (UAM)

No deslocamento: o cinema revela a poética do imaginário

Maria Ignês Carlos Magno (UAM)

O estudo investiga como o cinema brasileiro contemporâneo representa as sociedades 

e os territórios construídos pelos sentidos e desejos de personagens que vivenciam 

nomadismos e deslocamentos contínuos. O foco principal do estudo é o deslocamento 

porque é nele que o imaginário; que as identidades; que os territórios se constroem, 

transformam-se ou se transfiguram. É nele também que as tramas da fina dialética 

existente entre pessoas e territórios se revelam. 

Urdiduras transnacionais – as múltiplas cartografias de Wong Kar-wai

Maurício de Medeiros Caleiro (UFF)

O artigo em tela examina as reinscrições cartográficas promovidas pelo cinema de 

Wong Kar-wai, de sua atuação inicial na emblemática Honk Kong – palco de abordagens 

estético-temáticas da globalização e motivo de culto da “imaginação pós-nostálgica” 

(LEE, 2010) – à combinação de transnacionalismo e internacionalização de outros de 

seus filmes, com particular atenção às funções que o tratamento do tempo, a música e 

o casting desempenham na conformação e redesenho de tais cartografias.

Encontros e desencontros no cinema pós-colonial de Moçambique

Gustavo Soranz Gonçalves (UNICAMP)

Pretendemos analisar a experiência da implantação de um cinema pós-colonial em 

Moçambique nos anos 70 e 80, após a independência do país, em atividades conduzidas 

pelo recém-criado Instituto Nacional de Cinema (INC) e outras iniciativas que orbitaram 

ao seu redor. Partiremos da presença no país de importantes nomes do cinema mundial 

como Ruy Guerra, Jean Rouch e Jean-Luc Godard buscando identificar suas filiações e 

implicações com o projeto para o cinema moçambicano.

O cinema de Roberto Farias
Coordenador: Antonio Carlos Tunico Amancio da Silva (UFF)

Roberto Farias e sol maior de seus primeiros filmes

Antonio Carlos Tunico Amancio da Silva (UFF)

A comemoração dos 80 anos de Roberto Farias permite rever sua obra e suas ideias e 

aqui pretendemos refletir sobre a música em seus primeiros filmes. A partir de Rico ri 

à toa (1957), No mundo da lua (1958), Cidade ameaçada (1959) e Um candango na 

Belacap (1960), evidenciaremos o diálogo estabelecido entre a música e a sociedade 

brasileira, no momento de consolidação de uma esfera de consumo que engloba o 

rádio, o disco e o cinema, com ênfases diferenciadas.

Roberto Farias e Bazin: múltiplos realismos e encontros inesperados

João Luiz Vieira (UFF)

Em Selva trágica (1964) de RFarias um plano sequencia exibe o esforço de um carregador 

de mate num tenso equilíbrio sob o peso da carga. Num registro digital documental de 

2012, golfinhos são salvos da morte numa praia do Rio. Num momento de revisão crítica 

de várias ideias apresentadas por André Bazin e caras aos cinemas novos do final da 

década de 50, pretendo rever esses textos interpelando Bazin e reavaliando o papel e a 

contribuição de RFarias na afirmação de um cinema brasileiro moderno.

Roberto Farias: realismo. Autoria e gênero na crítica do cinema novo

Simplicio Neto Ramos de Sousa (UFF)

Uma análise da obra inicial de Roberto Farias para se entender a passagem entre dois 

regimes estéticos. Depois de duas chanchadas, Farias flerta com o “Cinema Novo”, em 

obras mais autorais, levantando uma polêmica: Como afirmar seu estilo, e representar 

a realidade brasileira, ambos os esforços cobrados por críticos e colegas na época, e 

manter o compromisso com o “grande público” e o “cinema de gênero”? Um ponto focal 

dos embates entre autor/gênero, e Formalismo/Realismo no cinema brasileiro.
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Reflexões teóricas sobre o documentário
Coordenador: Bertrand de Souza Lira (UFPB)

A construção da “voz” nos documentários observativos Justiça e Juízo

Bertrand de Souza Lira (UFPB)

Pretendemos discutir, nesta proposta de trabalho, como se dá a construção da 

“voz” no documentário do tipo observativo tendo como objeto de abordagem os 

filmes Justiça e Juízo de Maria Augusta Ramos. Utilizaremos aqui o conceito de 

“voz” de Bill Nichols como um modo particular de um cineasta de representar o 

mundo histórico através da organização de sons e imagens criados ou captados do 

real na produção de um documentário.

Análise dos modos de representação em documentários

de mesma temática

Eduardo Tulio Baggio (FAP)

O objetivo desta comunicação é analisar as diferenças entre três modos de representação 

do cinema documentário a partir de três curtas documentários que tratam do mesmo 

tema e que tiveram o mesmo contexto de realização. Trata-se de um corpus de análise 

muito específico, realizado especialmente para a pesquisa, que permite examinar como 

as diferenças constitutivas dos discursos fílmicos dos modos expositivo, observativo e 

participativo interferem nas asserções produzidas nos documentários.

Por uma cartografia da personagem no documentário

Claudio Bezerra (UNICAP)

Este trabalho discute a questão da personagem no documentário a partir de dois 

aspectos: 1) o uso do termo personagem para nomear aquele que participa de um 

documentário, uma vez que em sua matriz etimológica designa um papel interpretado 

por um ator profissional; 2) a possibilidade de uma cartografia dos modos como os 

participantes se apresentam e/ou são apresentados nos documentários, dentro de um 

recorte histórico-estético da tradição documentária em seus momentos e obras-chave.

Sobreposições estéticas: imiscividade nos 
processos de criação
Coordenadora: Sônia Maria Oliveira da Silva (UFSCar)

Lembranças de uma filmagem: o movimento criador em Alain Resnais

Sônia Maria Oliveira da Silva (UFSCar)

O objetivo é discutir as superposições dos diferentes processos criativos que envolveram 

a construção do filme O Ano passado em Marienbad (Resnais, 1961) baseando-se 

no making-of Souvenirs d’une année à Marienbad (Spira, 2009), documentário de 

filmagem capturado pela atriz Françoise Spira, integrante do elenco. Analisar registros 

do processo de criação desse filme permite retirar o olhar dos elementos que foram 

repetida e exaustivamente sublinhados pela crítica e oferecer novos ângulos.

Cartas de montagem de Evaldo Mocarzel

Cecilia Almeida Salles (PUC-SP)

O objetivo é fazer uma discussão sobre o processo de criação dos documentários de 

Evaldo Mocarzel sobre o teatro paulista: proposta de registrar os percursos de diversos 

grupos em suas experimentações teatrais. Serão estudadas “cartas de montagem” 

do documentarista, a partir das reflexões sobre processo de criação como redes em 

construção, em diálogo com pensadores do cinema. Será discutido o modo como se 

dá a passagem do projeto cinematográfico do diretor para outros membros da equipe.

Correntes de palavras e de fantasias. Uma mirada a Theo 

Angelopoulos e Teresa Prata

Josette Monzani (UFSCar)

Pretende-se analisar as correspondências entre os modos de criação dos cineastas Theo 

Angelopoulos e Teresa Prata, em A eternidade e um dia (1998) e Terra sonambula (2007) 

respectivamente, e, através do avizinhamento à ideia de Tempo que esses filmes 

evocam em suas narrativas, se buscará compreender o que repercute numa forma 

comum a essas civilizações de viver o presente e estimar a felicidade humana.
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A Arte do Ator: Teatro, Cinema, Performance
Coordenador: Pedro Maciel Guimaraes Junior (USP)

O sexo e a palavra: Pereio, um ator-autor

Pedro Maciel Guimaraes Junior (USP)

A obra de um ator de cinema, da mesma maneira que a de um diretor-autor, pressupõe a 

repetição de constantes formais e temáticas. Paulo César Pereio utiliza algumas dessas 

constantes (o escracho, a voz dissonante e o corpo sexual) para singularizar suas 

interpretações e também fugir de um tipo de encarnação convencional de personagem. 

Pereio é ator-autor por modelar não só as características físicas e psicológicas de um 

personagem, mas também a organização formal de planos, sequências e filmes.

Aspectos performáticos no ator de cinema brasileiro dos anos 1970

Maria Guiomar Pessoa Ramos (UFRJ)

Reflexão sobre a presença do gesto performático no ator do cinema brasileiro dos 

anos 1970 em produções do tipo experimentais no Brasil. Vamos focar os filmes Prata 

Palomares (1971) e Orgia ou o homem que deu cria (1971), que tem em comum uma 

narratividade negada e um livre fluir, desembocando em uma diversidade de formas de 

atuação que podem ser chamadas de performáticas.

Por uma estética da espontaneidade: relações de cocriação 

entre ator e direção

Walmeri Kellen Ribeiro (UFC)

A espontaneidade é baseada na poiesis, ou seja, na “ação de trazer algo à tona” (Bonfitto, 

2009), fazendo com que a obra emerja. Percorrendo este pensamento, esta comunicação 

refletirá sobre o conceito de “estética da espontaneidade” (Ribeiro, 2010) no cinema 

brasileiro contemporâneo, discutindo as relações de cocriação entre ator e direção.

A (re)apropriação das imagens
Coordenador: Marcelo Dídimo Souza Vieira (UFC)

A ressignificação de imagens de arquivo entre 

a ficção e o documentário

Marcelo Dídimo Souza Vieira (UFC)

O diálogo entre a ficção e o documentário não é próprio do cinema recente. Nas últimas 

décadas, porém, alguns filmes têm se destacado por manterem um diálogo diegético 

entre a ficção e o documentário. No Brasil, é possível citar Santiago e Viajo porque 

preciso, volto porque te amo, por se utilizarem de imagens de arquivo em sua narrativa, 

que não foram extraídas de telejornais ou películas antigas, mas de um arquivo pessoal 

de imagens que serão revisitadas e, consequentemente, ressignificadas.

A apropriação política das imagens nas manifestações contemporâneas

Kênia Cardoso Vilaça de Freitas (UFRJ)

Discutiremos as relações entre as lutas políticas recentes, a construção e apropriação de 

suas imagens e sua expansão pelas tecnologias móveis de comunicação. Nos apoiaremos 

nos conceitos de apropriação de imagens do cinema de found footage; de desvio de 

imagens do movimento Situacionista nos anos 1970; e da cultura do sampleamento 

dos hackers e ativistas digitais dos anos 1990. Com essa base, analiseremos filmes 

produzidos durante as manifestações estudantis do Chile em 2011.

Reemprego de imagens e redes – a montagem que desata

e noda conexões

Luiz Garcia Vieira Junior (UFF)

Investigação sobre a operação de montagem como prospectora de redes em filmes 

experimentais e documentários realizados em sua totalidade através do reemprego 

de imagens.
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Cinema brasileiro. Distribuição e mercado
Coordenador: João Guilherme Barone Reis e Silva (PUC-RS)

A legião dos rejeitados. Exclusão, hegemonia e outras questões do 

cinema brasileiro nos anos 2000

João Guilherme Barone Reis e Silva (PUC-RS)

Esta comunicação vai retomar questões relacionadas aos filmes de longa metragem 

nacionais menos vistos na primeira década dos anos 2000. A identificação de 354 filmes 

lançados no mercado de salas, entre 2000 e 2009, e que não atingiram a marca de 50 

mil espectadores, permite elaborar reflexões sobre os significados deste desempenho 

registrado pela maioria dos lançamentos nacionais no período que compõem esta 

verdadeira legião de filmes rejeitados. 

RioFilme e o mercado cinematográfico (1992-2012)

André Piero Gatti (FAAP)

Em 2002, completam-se 20 anos de atividade econômica da RioFilme. De maneira 

panorâmica, analisar-se-á a trajetória da distribuidora que se confunde com a 

própria história do cinema brasileiro recente. O diagnóstico terá como base, 

principalmente, os seus resultados mercadológicos. O que permitirá fazer uma 

real avaliação do estado das coisas geradas pelo trinômio: RioFilme, mercado e a 

produção audiovisual independente nacional.

Cinema e distribuição: panorama do mercado nacional em 2011

Layne Amaral (ANCINE/UERJ)

A comunicação tem por objetivo traçar um panorama do cinema em relação à produção 

e à carreira comercial dos filmes nacionais em salas de exibição. Serão abordados 

dados relativos aos lançamentos das obras e seu desempenho em 2011, analisando a 

evolução do market share ao longo da última década. Posteriormente, será abordada a 

utilização de recursos incentivados na produção e comercialização de obras, traçando 

considerações sobre a possibilidade de autossustentabilidade na indústria audiovisual.

Cinema, Literatura e Itália
Coordenadora: Mariarosaria Fabris (USP)

Verga e o cinema

Mariarosaria Fabris (USP)

O cinema italiano, desde seus primórdios, fez uso de obras literárias, dentre elas as 

de escritores ligados ao Verismo. Giovanni Verga foi um dos autores que teve o maior 

número de obras transpostas para a tela, desde novelas até romances, dentre os quais 

I Malavoglia, que Luchino Visconti filmou em 1948, sob o título de La terra trema. 

As relações de Verga com o cinema foram ambíguas, pois o menosprezava, embora 

colaborasse com ele e tivesse se tornado sócio da produtora Silentium Film.

O projeto cinematográfico de Pasolini sobre o terceiro undo

Flávio Costa Pinto de Brito (Flávio Kactuz) (UC)

Pretendo com este trabalho dar continuidade aos estudos sobre os Cinemas Novos, com 

especial atenção aos filmes de Pier Paolo Pasolini, com o intuito de reconhecer possíveis 

elementos e procedimentos adotados na construção de um diálogo entre culturas a partir 

de seu filme Appunti per un film su India (1968), somando alguns escritos e entrevistas 

onde revelava a intenção de realizar um projeto cinematográfico sobre o terceiro mundo.

 

terça-feira | 16h00-17h30 | auditório 4 terça-feira | 16h00-17h30 | sala 139 acadêmico 1



09
/1

009/10

STCI C I

7170

Predestinado para o deserto: o incalculável Teorema de Pasolini

Fernando de Mendonça (UFPE)

Em continuidade ao diálogo cinema X deserto, que desenvolvemos nas últimas 

edições do Socine, voltamo-nos agora para o imaginário de Pasolini, especificamente 

em Teorema (1968). Nossa leitura de sua abordagem ao espaço desértico identificará 

no uso desta paisagem um ponto de contato, uma espécie de ‘imagem-palimpsesto’ que 

interliga tanto as obras do Pasolini escritor/cineasta, como os referentes que serviram 

de inspiração e influência ao seu trabalho (a exemplo da literatura bíblica).

Geografia do filme - A viagem de Rossellini

José Umbelino de Sousa Pinheiro Brasil (UFBA)

Esta proposta se detém a averiguar o trajeto do projeto inacabado do cineasta italiano 

Roberto Rossellini e da sua ideia de transpor A geografia da fome, do escritor brasileiro, 

Josué de Castro. Trata-se de um momento da vida desses dois importantes intelectuais, 

reconhecidos mundialmente. Roberto Rossellini, um dos inventores do neorrealismo 

italiano e Josué de Castro, sociólogo e político brasileiro, identificado fortemente por 

sua ação política e pelo seu pensamento social da sua obra.

Cinema, mídias digitais
Coordenador: João Carlos Massarolo (UFSCar)

Expandindo a experiência transmidiática do cinema:

aplicativos e filmes

João Carlos Massarolo (UFSCar)

Os aplicativos – programas de software projetados com funções especificas para serem 

rodados nos dispositivos móveis (smartphones e tablets), representam um novo canal 

de distribuição de conteúdo para cinema e audiovisual. Nesta apresentação pretende-

se discutir e explorar os desdobramentos transmidiáticos dos aplicativos criados pelos 

estúdios da Warner Bross para os filmes Batman: o cavaleiro das trevas (The dark 

knight, 2008) e A origem (Inception, 2010), de Christopher Nolan.

Documentário de divulgação científica em tempos de cibercultura

Heloisa Helena Oliveira de Magalhães Couto (UFRJ)

O Documentário – um olhar sobre a Vila Velha foi produzido por alunos e professores 

e postado no YouTube. Gerado a partir da câmera de um celular, teve o propósito de 

construir um argumento audiovisual para discutir problemas relacionados à preservação 

do meio-ambiente. Buscamos responder se o vídeo é um documentário para divulgação 

científica à luz de Um discurso sobre as ciências (SANTOS, 2001) e de uma revisão 

sobre as características do documentário contemporâneo (LIPOVETSKY&SERROY,2009).
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Watchmen: uma estrutura composicional

Luiz Marcelo Brandão Carneiro (SENAC-SP)

Investigamos a relação entre o cinema e as novas mídias, com o fim de fomentar novos 

parâmetros de construção criativa de adaptações cinematográficas em um contexto que 

tem o computador como ferramenta primordial. Portanto, o foco recai nas questões do 

enciclopedismo, do acúmulo de linguagens e de sua consequente sobreposição. Para tanto, 

se tomará como base o processo de adaptação da história em quadrinhos Watchmen para 

sua recente versão para o cinema, realizada por Zack Snyder (2009).

Efeitos visuais e a criação de atmosferas no audiovisual contemporâneo

India Mara Martins (UFF)

O objetivo deste artigo é delimitar o conceito de “efeitos visuais” e evidenciar o seu 

papel na criação de atmosferas no audiovisual contemporâneo. O termo efeitos visuais 

designa uma renovação ao que era chamado de “efeitos especiais” e associado a 

alguns gêneros filmicos. O conceito de atmosfera é oriundo dos estudos de estética e 

busca definir “o não figurável”, algo intangível e abstrato que pode ter uma presença 

fundamental no espaço representativo de uma imagem e na sua recepção.

Documentarismos na América Latina
Coordenadora: Cristina Alvares Beskow (USP)

O “Cine Acción” de Raymundo Gleyzer e do grupo Cine de la Base

Cristina Alvares Beskow (USP)

Este trabalho faz uma análise da proposta estética e política do grupo Cine de la 

Base, coletivo cinematográfico argentino, fundado pelo cineasta Raymundo Gleyzer na 

década de 1970.  Partirei do documentário Me matan si no trabajo y si trabajo me 

matan (1974), considerado o mais sólido do grupo. A partir de um estudo da forma 

e conteúdo do filme, discutirei o conceito de “Cine Acción», elaborado por Fernando 

Solanas e Octavio Getino, no manifesto El tercer cine. 

El estatuto de realidad documental en el cine de Perut y Osnovikoff

María Marcela Parada (PUC-Chile)

Perut y Osnovikoff trabajan un cine provocador e incómodo. Con seis largometrajes 

documentales en su bitácora de viaje, la dupla ha venido a remover –a su modo, y para 

el caso chileno- el discurso y la reflexión a cerca del documental y los registros de lo 

real. Revisamos en este estudio tres de sus realizaciones, las que exploran distintas 

puestas en forma de acercarse a la realidad para la aprehensión reflexiva de mundo 

bajo una estructura de choque audiovisual para el espectador.

Hanói, Martes 13: documentarismo cubano e cinema materialista

Marcelo Vieira Prioste (USP)

No filme Hanói, Martes 13, um documentário cubano (38 min.) realizado em 1967 

que registra os resultados de um bombardeio dos EUA sobre a cidade de Hanói, no 

Vietnã, seu diretor, Santiago Álvarez, desenvolveu uma série de procedimentos, tanto 

na filmagem como na montagem, que poderíamos denominar como típicos de um 

“cinema materialista”. Uma forma peculiar de conjugação entre cinema e política, cujo 

conceito será investigado neste artigo.
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Escritas de si no documentário
Coordenadora: Mariana Duccini Junqueira da Silva (USP)

Pois agora me entrelembro: autoficção como potência documentária

Mariana Duccini Junqueira da Silva (USP)

A autoficção, ao mesmo tempo em que ancora processos de individuação contrários às 

representações convencionais sobre os sujeitos filmados, confere autoridade ao sujeito 

que filma, por ordenar a visibilidade de um mundo fabulado. Analisamos em O céu 

sobre os ombros e Girimunho como essa estratégia enunciativa potencializa o próprio 

aspecto documentário nos filmes, pela constituição de personagens que restituem aos 

sujeitos filmados a singularidade irredutível de uma forma de existência empírica. 

O realismo e o trágico nos documentários biográficos no Brasil

Cristiane Freitas Gutfreind (PUC-RS)

Neste texto pretendemos analisar os documentários biográficos contemporâneos sobre 

a ditadura militar brasileira através do uso do realismo como estratégia estética. Faz-

se importante refletir sobre as escolhas na estética e no estilo desses documentários 

que evocam o trágico e transitam entre outros gêneros, como o filme histórico, o 

filme político e o filme testemunho, questionando assim, as preocupações dramáticas, 

estéticas ou pedagógicas da história sobre a ditadura militar.

A ambiguidade da direção em Bicicletas de Nhanderú

Moacir Francisco de Sant´Ana Barros (UFMT)

Bicicletas de Nhanderú (2011) serve de escopo de uma análise inicial para observar 

como o discurso do cinema está sendo apropriado pelo indígena, na medida em que 

uma outra relação de alteridade se estabelece quando os filmes são construídos por 

indígenas e com indígenas e se valem do discurso cinematográfico para criar suas 

narrativas. O objetivo é evidenciar as nuances da direção, quando o sujeito que filma 

torna-se personagem e se encontra entre a intervenção e a não intervenção na cena.

A vida em fragmentos de memória no documentário As praias de Agnes

Rúbia Mércia de O. Medeiros (UFRJ)

A proposta desta pesquisa busca analisar a escrita de si no documentário As praias 

de Agnes (2009). Pontuando a relação que se dá na construção do próprio autor 

como personagem. Identificando a relação que há entre a auto-mise-en-scène e 

encenação. Pontuando também a diferença e aproximação no que envolve a relação 

de autobiografia e auto-retrato na tentativa de identificar como se dá a articulação dos 

elementos temporais (passado-presente-futuro) na montagem do documentário.
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Políticas da intimidade e do afeto no documentário brasileiro
Coordenador: Bruno Saphira Ferreira Andrade (UFBA)

O céu sobre os ombros: notas sobre a mise-en-scène cinematográfica

Bruno Saphira Ferreira Andrade (UFBA)

A proposta de comunicação aqui apresentada tem como objetivo desenvolver uma 

análise da mise-en-scène cinematográfica, e mais especificamente da mise-en-scène 

documentária, a partir do filme O céu sobre os ombros. Para tanto serão utilizadas 

noções de mise-en-scène aplicadas ao cinema, contextualizadas e problematizadas 

também a partir de parâmetros de análise fílmica do método semiopragmático 

desenvolvido pelo teórico Roger Odin.

Santiago e Babás: relações de poder em casa e em cena

Mariana Souto de Melo Silva (UFMG)

Motivado pela observação das relações entre documentaristas e documentados, este 

trabalho pretende analisar os ensaios contemporâneos Babás(Consuelo Lins, 2010) 

e Santiago (João Moreira Salles, 2007), filmes de forte inflexão subjetiva sobre 

empregados domésticos vistos pelo olhar dos patrões. Busca-se investigar em que 

medida relações de poder extra-fílmicas informam e modulam tais obras documentais.

A casa e os afetos no documentário brasileiro contemporâneo

Diego Baraldi de Lima (UFMT/UFMG)

O cinema contemporâneo apresenta relações entre o espaço da casa e os afetos que 

nos convocam a indagar como a casa e os espaços domésticos da experiência cotidiana 

têm sido colocados em cena no documentário brasileiro contemporâneo. Intuímos que 

quando é permitido ao cineasta adentrar alguns espaços da casa (e arredores) dos 

sujeitos filmados, podemos entrever novas possibilidades de compartilhar histórias, 

memórias e afetos entre aqueles que filmam e aqueles que são filmados.

Animação e cinema: relações históricas, 
técnicas e expressivas
Coordenador: Roberto Tietzmann (PUC-RS)

Cruzamentos entre animação e efeitos visuais

Roberto Tietzmann (PUC-RS)

Presentes desde os primeiros anos do cinema, animação e efeitos visuais se 

estabeleceram com ênfases distintas: a primeira buscava criar imagens, movimento e 

personagens que revelavam sua origem; os efeitos almejavam completar ou substituir a 

imagem captada pela câmera sem que fosse percebida uma diferença entre elas. Nesta 

comunicação questionamos pontos de cruzamento entre animação e efeitos visuais em 

situações onde uma área se sobrepõe a outra sugerindo categorias para esta relação.

Arqueologia da produção de imagens no cinema de animação

Carla Schneider (UFRGS/UFPel) e Alexandre Rocha da Silva (UFRGS)

Partindo da arqueologia, método investigativo proposto por Michel Foucault, este texto 

descreve diferentes modalidades de produção de imagens no cinema de animação. Para 

tanto, fundamenta-se nos estudos de Lev Manovich que indicam a lógica processual 

como o elemento central que estabelece a relação intrínseca entre animação e cinema, 

mediante práticas observadas através das mais diversas reconfigurações técnicas e 

expressivas, em diferentes períodos históricos.

A animação direta como alternativa no Brasil dos anos 1950 e 1960

Fernando Aparecido Ferreira (UNIFRAN)

O início dos festivais internacionais e o crescimento do cineclubismo no Brasil durante 

os anos 1950 propiciaram o contato dos brasileiros com os curtas de Norman McLaren, 

em especial aqueles em animação direta. Estes filmes se apresentaram como uma 

alternativa possível à produção da animação no Brasil, encorajando o paulistano 

Roberto Miller e o Centro Experimental de Cinema de Ribeirão Preto a realizarem filmes 

que por anos foram as principais referências da arte da animação em nosso país.
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Mesa Plenária
 

Atrás das grades / Behid bars
Coordenadora: Maria Dora Genis Mourão (USP)

• A Portal to Freedom: Cinema’s Emergence in the Early 

Twentieth Century Prison

 Alison Griffith (BARUCH COLLEGE/CITY UNIVERSITY OF NEW YORK)

• Robben Island, Proteus and the imaginary era

 José Gatti (UTP/UFSC/SENAC)

• Os Inconfidentes: onscreen bars/offscreen prison

 João Luiz Vieira (UFF)

O tema que une os trabalhos que constituem esta mesa é a relação entre o cinema e a 

prisão, seja ela abordada de maneira concreta, a prisão como espaço de exibição, isto 

é, a experiência de ver filmes atras das grades; ou simbólica, a tensão que se cria entre 

os limites do espaço interno e o espaço externo ao quadro, subvertendo a idéia de que 

o exterior é o espaço da liberdade. 

A superposição de tempos e espaços históricos remete a alegorias que embaralham os 

limites e criam novos significados.

Serão abordados filmes como “Sullivan’s Tavels” (USA, 1941), de Preston Sturges , “Os 

Inconfidentes” (Brasil, 1972) de Joaquim Pedro de Andrade, e “Proteus” (África do Sul, 

2003), de John Greyson.

* A mesa terá tradução simultânea
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CINEMA COMO ARTE, E VICE-VERSA - Sessão 2
Coordenadores: Antonio Pacca Fatorelli (UFRJ), Patricia Moran Fernandes 

(USP), Cesar Baio (UFC)

Atravessamentos das imagens – entre a fotografia e o cinema

Antonio Pacca Fatorelli (UFRJ)

As mutações estéticas e éticas promovidas pelas tecnologias digitais colocam 

em perspectiva as noções de realidade, de representação e de observador, 

tradicionalmente associadas às imagens fotoquímicas, enquanto estabelecem 

as condições favoráveis à emergência de um pensamento crítico. De modo a 

dimensionar a extensão destas mutações analisaremos dois trabalhos de Thierry 

Kuntzel – a instalação Tue o vídeo Venises.

Tempo e tédio nas imagens de The algiers’ sections of a happy moment

Luciana Guimarães Dantas (UFRJ)

Transitando entre diferentes meios, a obra do artista David Claerbout propõe sutis 

alterações no nosso modo habitual de experimentar o tempo e o espaço. A instalação The 

algiers’ sections of a happy moment apresenta um fluxo de imagens fixas através 

do qual a experiência de um único momento se desdobra e multiplica. Misturando 

processos do cinema e da fotografia, este fluxo propõe uma temporalidade que estende 

o presente e nos põe em contato com um modo singular de experimentar o tédio.

Cinema, fotografia e pintura: o uso de imagens com

movimentos mínimos

Nina Velasco e Cruz (UFPE)

Esse artigo apresenta uma reflexão sobre o efeito estético do uso de imagens com 

movimentos mínimos no prólogo no filme Melancolia(2011) de Lars Von Trier. Pretende-

se problematizar a relação entre fotografia, cinema e pintura, na medida em que tais 

imagens possuem características limítrofes entre essas três linguagens. Levantamos 

a hipótese de que essas imagens foram escolhidas pelo cineasta por produzirem um 

efeito temporal específico, associado à idéia de morte e de impotência humana.

IMAGENS E AFETOS - Sessão 3
Coordenadores: Denilson Lopes Silva (UFRJ), Alessandra S. Brandão 

(UNISUL), Mariana Baltar (UFF)

Rosto como paisagem em Jean Gentil

Diego Hoefel (UFC)

O trabalho parte da relação entre primeiro plano e plano geral no filme Jean Gentil (Israel 

Cárdenas, Laura Gusmán, 2010), para discutir o rosto no cinema contemporâneo. A 

face humana é uma textura complexa, que desde o nascimento do cinema é tratada 

como espaço primordial da identificação com o personagem. Em Jean Gentil, o rosto 

é filmado como paisagem, o que torna visíveis afetos sutis, modos de existência e 

resistência que não podem ser ditos, mas que pulsam em gestos, olhares, respiros.

Vidas-lazer

Vinicios Kabral Ribeiro (UFRJ)

Vidas-lazer é uma proposta de investigação, a partir de expressões artísticas, das 

emergências do afeto na vida cotidiana. A ideia de uma vida-lazer parte das personagens 

Tabu e Patrícia Simone da Silva, respectivamente de Madame Satã (2002) e Viajo 

Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009) e caminha para uma discussão dos afetos 

como possibilidades de formas de viver/estar juntos. E, também, maneiras de discutir 

o banal, o comum, o cotidiano e as potências de uma imaginação afetiva.

Naomi, Nascimento, Maternidade, Kawase

Geisa Rodrigues Leite da Silva (UFF)

Este trabalho fará uma análise de parte da obra de Naomi Kawase, com destaque para 

os filmes em que a memória afetiva e familiar será abordada. Trata-se de filmes em 

que a câmera/corpo da cineasta abre-se a diversas alteridades e ao mesmo tempo 

busca se “construir”, evocando a crise da subjetividade contemporânea. Propõe-se aqui 

uma reflexão sobre a dimensão afetiva nos relatos autobiográficos contemporâneos e o 

papel do cinema como espaço de performance de formas criativas de existência.
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RECEPÇÃO CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL: 
ABORDAGENS EMPÍRICAS E TEÓRICAS - Sessão 3
Coordenadores: Mahomed Bamba (UFBA), Fernando Mascarello (UNISINOS), 

Alessandra Meleiro (UFF)

O documentário, a sala de cinema e o público

Teresa Noll Trindade (FGV)

A produção e exibição em sala de cinema de documentários cresce progressivamente no 

Brasil, porém o que se constata após estudo é que quanto maior o número de lançamentos, 

menor tem sido o público. Evaldo Mocarzel é o diretor que tem o maior número de 

filmes lançados entre 2000 e 2009, porém, sua bilheteria, se mantém sempre abaixo de 

2000 espectadores. Para compreender este fenômeno, buscamos analisar o modelo de 

distribuição dos filmes Mensageiras da Luz(2005) e A margem da Imagem (2004).

Espectadoras: recepção e gênero na Belém dos anos de 1920

Eva Dayna Felix Carneiro (UFPA)

A trajetória do cinema, entre outros caminhos, vincula-se ao espectador,sua 

subjetividade e história. Neste olhar sob o espectador das salas de cinema de Belém 

da década de 1920, analisar a relação do cinema com a construção de representações 

sociais femininas é de fundamental importancia. Nesse contexto, a análise da recepção 

dos tipos femininos propagados pelo star-system americano se faz de grande relevância 

para a atuação do cinema como mediador de representações sociais de gênero.

Geração Cabo: um novo público brasileiro de televisão

Pedro Peixoto Curi (UFF)

A TV a cabo no Brasil, nos anos 90, reforçou a segmentação da programação existente 

desde a década de 60. Acostumados a escolher aquilo a que querem assistir a qualquer 

hora e tendo menos contato com a programação nacional, espectadores brasileiros 

mudaram, nos últimos anos, a forma como acessam a televisão. Qual o impacto da TV a 

cabo nessa geração? Programas americanos formaram um novo público? Esse trabalho 

lança um olhar sobre a forma como jovens brasileiros consomem programação televisiva.

ESTUDOS DO SOM - Sessão 3
Coordenadores: Fernando Morais da Costa (UFF) , Rodrigo O. D Azevedo 

Carreiro (UFPE), Marcia Regina Carvalho da Silva (FAPCOM)

[Rec] como paradigma do sound design em falsos 

documentários de horror

Rodrigo Octávio D Azevedo Carreiro (UFPE)

Os falsos documentários no estilo “found footage” vêm se consolidando como um dos 

subgêneros mais férteis do cinema de horror. Na área do sound design, esse subgênero 

empurra os limites criativos em direção a uma estética que, ao contrário da ficção 

tradicional, ressalta certo grau de imperfeição técnica. Pretendemos, aqui, analisar o 

sound design de [Rec] (2007), de Paco Plaza e Jaume Balagueró, filme que constitui, 

para muitos, o modelo mais bem acabado do uso do som no subgênero.

Os sons do medo: a importância do som na construção do risco

Andreson Silva de Carvalho (UFF)

Ficções cinematográficas trabalham constantemente com o medo, mesmo fora dos 

gêneros de terror e suspense. Suas narrativas são repletas de situações de risco, que 

impulsionam as personagens na trama. No entanto, a segurança do espectador, ao 

observar a ação no conforto da poltrona, pode enfraquecer o envolvimento necessário a 

sua imersão. O som, com sua capacidade de romper as barreiras do concreto, se torna 

fundamental na construção das emoções. Para isso, porém, é preciso escutar o invisível.

Montagem e trabalho sonoro do filme Cenas Urbanas,

Espaço do Cidadão

Afonso Claudio Segundo de Figueiredo (UFRJ) e Katia Augusta Maciel (UFRJ)

O artigo analisa a experiência dos autores em realizar o documentário Cenas Urbanas, 

Espaço do Cidadão. Considera-se que, através da montagem e do trabalho sonoro, o filme 

recria espaços urbanos públicos como pastiche, no sentido proposto por Richard Dyer, 

em que pastiche é entendido como uma escolha estética e metodológica. Desse modo, 

o filme debate como cenas cotidianas em espaços públicos atuam tanto na construção, 

como na problematização e na comunicação de uma sociedade urbana democrática.

quarta-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 3 quarta-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 4



10
/1

010/10

S TSTS T

8584

CINEMA NO BRASIL: DOS PRIMEIROS TEMPOS
À DÉCADA DE 1950 - Sessão 3
Coordenadores: Luciana C. de Araújo (UFSCar), Luís Alberto R. Melo (UFJF), 

Sheila Schvarzman (UAM)

O Guarani no cinema brasileiro: um olhar imigrante

Sheila Schvarzman (UAM)

Procuramos traçar o percurso cultural da transposição cinematográfica d´O Guarani de 

1916 de Vittorio Capellaro. Como as construções românticas da nacionalidade 

cristalizadas na literatura e na ópera do século XIX, são apropriadas num film d´art, 

gênero em voga na Europa e nas telas brasileiras. Como Capellaro integrou o cinema 

europeu, sua encenação e dramaturgia às representações e aos fazeres do cinema 

brasileiro criando o seu primeiro longa metragem. E como foi recebido pelo público.

A produção regional brasileira: relações com experiências

latino-americanas

Luciana Corrêa de Araújo (UFSCar)

Retomando linhas de trabalho propostas por Jean-Claude Bernardet (1995) e Arthur 

Autran (2010), será discutida a questão dos “ciclos regionais” no Brasil, traçando 

relações com experiências semelhantes em outros países da América Latina. Além 

da discussão historiográfica, será realizada uma análise comparativa entre os 

filmes Retribuição (Gentil Roiz, Recife, 1925) e El tren fantasma (Gabriel García Moreno, 

Orizaba, 1927), observando como incorporam o modelo hegemônico hollywoodiano.

Trajetórias masculinas no cinema brasileiro dos anos 1950

Flávia Cesarino Costa (UFSCar)

Há uma linhagem de filmes brasileiros na década de 1950 em que o tema da 

masculinidade desconfortável está posta como sintoma em personagens que estão de 

alguma forma atormentados. São homens que sentem sua potência patriarcal diminuída, 

perdidos diante de transformações cotidianas com as quais eles não sabem lidar, como a 

maior assertividade das figuras femininas e as demandas de personagens mais jovens. A 

claustrofobia provocada pela família contrasta com as vontades íntimas dos personagens.

CINEMA, ESTÉTICA E POLÍTICA: ENGAJAMENTOS
NO PRESENTE - Sessão 3
Coordenadores: Cezar Migliorin (UFF), Sylvia Beatriz B. Furtado (UFC), 

André G. Brasil (UFMG)

O que pode o drama? Notas sobre a Brasília de A cidade é uma só?

Cláudia Cardoso Mesquita (UFMG)

A partir do contraste com outros filmes, com que divide a temática central (a história 

de Brasília e sua partilha desigual), buscaremos singularizar as escolhas de abordagem, 

dramaturgia e composição de A cidade é uma só? (Adirley Queirós), em especial seu 

particular investimento na cena dramática. A hipótese é de que aqui o “dramático” – 

certamente peculiar – permite contornar a relação sujeito-objeto, aproximando o filme 

das táticas cotidianas como os protagonistas vivenciam a(s) cidade(s).

Quando a fala hesita: diálogo e diferença em A falta que me faz

Carla Maia (UFMG)

A partir da análise de uma cena de A falta que me faz (2009), propomos uma reflexão 

sobre os modos de relação entre as personagens do filme e sua equipe, sublinhando 

o que há de político nessas relações, na esteira de algumas considerações feitas 

por Jacques Rancière. Os traços que nos interessam em particular são aqueles que 

permitem delinear uma política que se constrói sobre um hiato entre mundos, fazendo 

surgir um comum em que as distâncias não são elididas, mas constitutivas.

Corumbiara (2009): o cinema-processo de Vincent Carelli

Clarisse Maria Castro de Alvarenga (UFMG)

Com este trabalho pretendo investigar o filme Corumbiara (2009), no qual o cineasta 

Vincent Carelli busca por 20 anos registrar “evidências” da existência de índios isolados 

na gleba Corumbiara, ao Sul do Rondônia. A proposta é abordá-lo a partir do conceito 

de cinema-processo formulado por Claudia Mesquita (2011), testando as relações entre 

a experiência do filme (com os seus percalços políticos, institucionais, imagéticos e 

também com seus encontros e afetos) e sua escritura.
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CINEMA, TELEVISÃO E HISTÓRIA - Sessão 3
Coordenadores: Eduardo V. Morettin (USP), Marcius C. S. Freire (UNICAMP), 

Mônica A. Kornis (FGV)

Modos de escrita da história na teledramaturgia de minissérie

Sara Alves Feitosa (UNIPAMPA)

O artigo tem como objetivo mapear as estratégias de construção do discurso 

histórico na teledramaturgia de minissérie. Identificamos três estratégias básicas de 

escrita da história no audiovisual: construção de uma diegese entre história e ficção; 

individualização do processo histórico e uso de diferentes tipos de imagens para atribuir 

autenticidade nas representações do passado na teledramaturgia de reconstituição 

histórica. O objeto analisado é a minissérie JK.

Ficção, história e identidade em Lost Zweig (Sylvio Back, 2002)

Rosane Kaminski (UFPR)

Em 2002, o cineasta Sylvio Back finaliza a produção de Lost Zweig, filme biográfico 

que representa o suicídio do escritor Stefan Zweig e sua esposa. Como filme pautado 

em documentos históricos, sua estrutura narrativa ficcionaliza a realidade e opina 

sobre o assunto tratado, posicionando-se a partir dos recortes feitos e dos recursos 

de expressão utilizados. Nesse sentido, a elaboração do personagem Stefan Zweig é 

interpretada, aqui, como forma de identificação entre cineasta e personagem.

Embalando a história e a memória no rastro de O Louco

Denise Tavares da Silva (UFF)

A construção biográfica é, necessariamente, construção do passado. Mas, se antes 

bastava alinhavar marcas e feitos, garantir fidelidade ao cenário e ao tempo, agora 

a busca é pelas pegadas no hoje, pela lenda, pela memória. Enfim, pelas narrativas 

que se fabulam no presente, em um processo que permite metáforas, testemunhos 

fragmentados e asserções que não se ressentem da falta de prova para serem história. 

Esta é a aposta de O Louco, da venezuelana Belén Orsini, viabilizado pelo DOCTV AL.

GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS: HISTÓRIA, TEORIA E 
ANÁLISE DE FILMES - Sessão 3
Coordenadores: Gelson Santana (UAM), Afrânio Mendes Catani (USP), 

Samuel Paiva (UFSCar)

O filme de estrada e a imanência do fora-de-campo

Samuel Paiva (UFSCar)

Em “Imagem-Movimento”, Deleuze (2009) afirma que o quadro cinematográfico 

apresenta algumas tendências, entre outras, “uma construção dinâmica em ato” 

implicando o fora-de-campo, que “remete para o que não se ouve nem se vê, mas que 

está no entanto perfeitamente presente”. Partindo de tal premissa, esta comunicação 

pretende explorar a possibilidade de reconhecimento de uma “estilística” do filme de 

estrada no que seria sua tendência a perseguir o fora-de-campo.

Jogando com os gêneros: a estrada (nada) perdida de David Lynch

Rogério Ferraraz (UAM)

Em seus filmes, David Lynch apresenta temas e características recorrentes, o que permite 

qualificá-los como traços autorais. Vários deles surgem do modo como ele trabalha com 

os gêneros cinematográficos, como o policial, o horror e o road movie: Lynch faz uso 

dos principais clichês desses gêneros, ora para homenageá-los ora para subvertê-los 

e transgredi-los. O objetivo aqui é analisar o filme A estrada perdida (1997), para 

entender o modo como ocorre esse jogo com os gêneros na obra do diretor.

O fantasma da anomia: sobre o fantástico na narrativa dos irmãos Coen

Nuno Manna Nunes Côrtes Ribeiro (UFMG)

A partir de uma percepção da manifestação do fantástico na obra de Joel e Ethan 

Coen, de forma particularmente emblemática no filmeUm homem sério, propomos uma 

análise de sua narrativa para além dos limites do gênero. Atentamos para uma tessitura 

fantástica da intriga, fundada por uma mise-en-scène marcada pela discordância. Ao 

articularmos ética, poética e experiência nos indagamos se o fantástico coeniano vem 

instaurar uma ordem cínica onde a anomia foi internalizada.
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SUBJETIVIDADE, ENSAIO, APROPRIAÇÃO, ENCENAÇÃO: 
TENDÊNCIAS DO DOCUMENTÁRIO - Sessão 3
Coordenadores: Consuelo Lins (UFRJ), Henri A. de A. Gervaiseau (USP), 

Andrea França Martins (PUC-Rio)

Cinema paraguaio hoje: memórias, arquivos & fantasmas

Adalberto Müller Junior (UFF)

Marcado por guerras devastadoras, o Paraguai teve seu processo de industrialização 

fraturado. Não é de estranhar que o cinema paraguaio tenha tateado ao longo do século 

XX, até quase desaparecer. No entanto, depois de mais de 40 anos de silêncio, o cinema 

paraguaio começa a “falar”. Nos filmes de Paz Encina e Mauricio Rial Banti exploram-se 

memórias e arquivos da Guerra, a fim de desenterrar os ossos da História.

As formas da memória. Restos, de Albertina Carri

Hernan Rodolfo Ulm (UFF)

Tenta-se uma aproximação às temáticas da memória partindo de uma análise do curta-

metragem Restos, de Albertina Carri. Este filme coloca a questão do desaparecimento 

da memória pela sustação do material fílmico produzido na clandestinidade nas épocas 

de repressão ideológica. Este desparecimento é apresentado como um apagamento da 

memória e como uma preocupação pelos modos de sua rememoração.

Cinema da intimidade e ditaduras militares: passagens possíveis

Patricia Furtado Mendes Machado (UFRJ)

Nossa proposta é pensar de que maneiras e quais os procedimentos usados pelos 

filmes Diário de uma busca (2010), de Flávia Castro, eUma longa viagem (2011), de 

Lucia Murat, para fazer a passagem entre o que é da ordem do pessoal para a do 

coletivo. Os filmes apostam na memória afetiva e familiar e incitam questões políticas. 

De que maneira os rastros deixados nas vidas atravessadas de forma direta ou indireta 

pela repressão do regime militar dizem respeito a uma memória-mundo?

TELEVISÃO - FORMAS AUDIOVISUAIS DE FICÇÃO
E DE DOCUMENTÁRIO - Sessão 2
Coordenadores: Renato L Pucci Jr. (UAM), Gilberto A. Sobrinho (UNICAMP), 

Miriam de S. Rossini (UFRGS)

Mercado audiovisual gaúcho na perspectiva dos profissionais

Miriam de Souza Rossini (UFRGS) e Fatimarlei Lunardelli (UFRGS)

Partindo de entrevistas com profissionais que realizam ficções e documentários para 

o Núcleo de Especiais da RBS, pretende-se discutir as possibilidades e dificuldades 

apontadas pelos profissionais no trânsito entre cinema e televisão no Rio Grande do Sul. 

A proposta, em coautoria com Fatimarlei Lunardelli, faz parte da pesquisa “Convergência 

entre imagens audiovisuais: marcas narrativas, estéticas e mercadológicas no cinema 

gaúcho”, desenvolvido junto ao PPGCOM/UFRGS e financiado pelo CNPq.

Por um design padrão de televisão e cinema

Flávia Seligman (ESPM/UNISINOS)

Este trabalho busca conceituar um design padrão de produção que unifique os 

produtos audiovisuais que transitam entre o cinema e a televisão, com a chancela 

da Rede Globo. Usando o conceito de design de produção definimos elementos para 

exemplificar a utilização no meio audiovisual, como a concepção narrativa, plástica 

e cênica que identifique um produto como tendo o “selo” Global e a adequação 

deste para diferentes janelas.

As articulações da Narrativa Transmídia entre a TV e o Cinema

Vicente Gosciola (UAM)

O presente estudo trata da identificação de elementos fundamentais da narrativa 

transmídia que promovem a articulação entre as narrativas de conteúdos da TV e do 

cinema complementadas por demais plataformas audiovisuais. Ainda que se atribua 

como o grande diferencial da TV digital a sua capacidade de interatividade -e será 

inevitável falar dela-, observamos como a articulação narrativa entre a TV e o Cinema, 

tente revigorar o roteiro e reanimar a audiência, em tempos de queda de público.
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Transmídia e identidade(s)
Coordenador: Rodrigo Lessa Cezar Santos (UFBA)

Uma análise do universo transmídia de True Blood

Rodrigo Lessa Cezar Santos (UFBA)

O trabalho tem o objetivo de investigar, identificar e analisar o universo transmídia do 

seriado televisivo True Blood (2008-), exibido pelo canal HBO. O corpus de análise são 

vídeos, sites, blogs e perfis fictícios em sites de redes sociais, minisodes e revistas em 

quadrinhos que compõem o universo ficcional transmidiático do seriado. Os autores que 

fornecem embasamento teórico para o artigo são: Alex Primo, André Lemos, Raquel 

Recuero, Henry Jenkins, Yvana Fechine e Alexandre Figueirôa.

O cinema na constituição do sujeito contemporâneo escolar

Marcelo Vicentin (USF)

Através dos textos produzidos e direcionados aos professores pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo (SEE), busca-se compreender como essa proposta 

pode ser observada à luz das questões contemporâneas tais como: identidade, currículo 

e globalização e qual a formação esse projeto destina aos alunos e ao grupo escolar.

Caçadores de energia: estratégias narrativas do audiovisual transmedia

André Bomfim dos Santos (UFBA)

Através da análise da websérie Caçadores de energia, pretende-se investigar as 

transformações ocorridas na produção audiovisual publicitária, causadas pela sua relação 

com as mídias digitais emergentes. Partimos do pressuposto de que essas transformações 

são de cunho essencialmente narrativo e redefinem o papel do espectador. Para investigá-

las será utilizada uma combinação de métodos de análise imanente e de recepção, como 

a estética da recepção (JAUSS, 2002) e a semiopragmática (ODIN, 2004).

A cognoscibilidade em filmes para crianças: análise de casos

Mirian Ou (UFSCar)

Este trabalho pretende analisar a forma como a narração de filmes infantis opera no 

aspecto da cognoscibilidade (BORDWELL, 1985). Tomando como objetos de estudo as 

fitas Menino maluquinho – o filme (Helvécio Ratton, 1994) e Menino maluquinho 2 

– a aventura(Fernando Meirelles e Fabrizia Alves Pinto, 1998), busca-se ressaltar os 

diferentes artifícios por meio dos quais as obras restringem a cognoscibilidade mais ao 

personagem infantil e exploraram sua subjetividade.

O star system do cinema de bordas: representação e identidade

Douglas Domingues (UAM)

Cinema de bordas é, antes de tudo, filme de ficção ligado aos gêneros comerciais 

e a cultura pop reprocessada. Nesses filmes, a criação de identidades está ligada a 

um jogo lúdico de figuração, onde realizadores usam amigos e parentes como elenco, 

explorando similaridades e ambiguidades entre identidade real e personagens. Assim, 

essa produção que chamamos de bordas inventou uma espécie de star system, onde as 

atrizes figuram e acabam por se confundir com os gêneros que representam.
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Estudos de autoria e estilo
Coordenador: Humberto Lima Saldanha Magalhães Silva (UFBA)

Do Horror ao extremo - o excesso na obra de Park Chan-wook

Humberto Lima Saldanha Magalhães Silva (UFBA)

O objetivo deste trabalho é compreender como o excesso cinematográfico se articula 

na obra do cineasta sul-coreano Park Chan-wook. Defendemos a hipótese de que a 

manipulação desse elemento é algo proveniente das escolhas estilísticas do diretor, 

cujos trabalhos possuem uma grande atenção na representação da violência em seus 

aspectos mais extremos: indo do gore ao trash, passando pelo terror.

Palavra e utopia e o epistolário vieirista como obra autobiográficare

Edimara Lisboa (USP)

Apresentaremos uma análise das cartas de Antônio Vieira que foram parcialmente 

transpostas para o filme Palavra e utopia do cineasta português Manoel de Oliveira. O 

filme, que é uma espécie de biografia do escritor, dá destaque à dimensão supostamente 

humanizadora e progressista das ideias de Vieira. Ao analisar sua relação com as cartas, 

procuramos averiguar como elas contribuíram para a construção desse personagem 

fílmico visionário, protetor quo primum dos índios e negros do Brasil Colonial.

A teatralidade cinematográfica na obra de Michael Haneke

Sara Martín Rojo (UNICAMP)

Esta proposta de trabalho parte da afirmação de que existe um método teatral na 

construção cenográfica do diretor alemão Michael Haneke, que se consolida como uma 

ferramenta de estilo ao longo do seu percurso como diretor, agregando expressividade 

em toda sua obra. O objetivo deste estudo é, portanto, determinar quais são os 

recursos teatrais encontrados nos filmes do diretor para depois analisá-los atendendo à 

apartação narrativa no discurso cinematográfico.

Fluxos e climas: amor à flor da pele em objetos, música, transitoriedade

Carolina Oliveira do Amaral (UFF)

Dois casais alugam quartos em apartamentos vizinhos e se mudam no mesmo dia. 

Os móveis e objetos pessoais são entregues nas casas erradas, confundidos diversas 

vezes, o que desde já demonstra uma fluidez entre esses dois casais, entre esses dois 

quartos, de maneira que fica difícil dizer o que pertence a uma casa ou à outra. Este 

artigo pretende investigar o fluxo de objetos, músicas e pessoas e, por conseqüência,de 

memórias, mostrando esse trânsito passa pelo poder “aurático” dos objetos.

O corpo trágico: estudo do corpo em conflito nos filmes de Chang Cheh

Juliana Pinheiro Maués (UNICAMP)

Na ideia de corpo trágico, reside o cerne do cinema de artes marciais do diretor chinês 

Chang Cheh. Em um gênero marcado pelo físico, sugerimos que Chang elabora a sua 

problemática ao reunir na imagem do corpo do herói em seu ritual de morte a dialética 

entre salvação e aniquilamento de um modo que desconhece, em termos expressivos, 

equiparações no universo do gênero - e talvez só encontre paralelos, em toda a sétima 

arte, nos anti-heróis trágicos de Abel Ferrara.
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IMAGENS E AFETOS - Sessão 4
Coordenadores: Denilson Lopes Silva (UFRJ), Alessandra S. Brandão 

(UNISUL), Mariana Baltar (UFF)

Entre afetos e entre-lugares: a errância no cinema contemporâneo

Raquel do Monte Silva (UFPE)

A presente proposta visa perceber o fenômeno do deslocamento e a configuração de 

paisagens afetivas na experiência da errância vivenciada por personagens no cinema 

contemporâneo. Assim, iniciaremos tentando compreender como o trânsito existencial 

representado imageticamente possibilita ter acesso às fraturas, aos entre-lugares e à 

configuração de um devir-imagem. No nomadismo, buscamos refletir sobre os afectos, 

os perceptos, as temporalidades fugidias e as espacialidades subjetivas.

Afetos sólidos e dispositivos emergentes no cinema de Tsai Ming-Liang

Ian de Vasconcellos Schuler (UFRJ)

A partir de alguns filmes de Tsai Ming-Liang, serão analisados os conceitos de “dispositivo” 

e “afeto”. Abordaremos a recorrência de “espaços de passagem” (passarelas, vias, 

ruas...) nos filmes, e sua articulação com essas teorias que aparentemente se opõem: 

o dispositivo enquanto a captura do sensível por estruturas encerradas e o afeto como 

possibilidade de romper essas estruturas. Quando esses espaços apresentam capturas 

e quando o afeto as desloca? Em Tsai, observaremos esses movimentos.

Daqui para qualquer lugar: passagens e afetos no

cinema brasileiro recente

Alessandra Soares Brandão (UNISUL)

Proponho pensar os filmes O Céu de Suely, Nome Próprio, Os Famosos e os Duendes da 

Morte e Estrada para Ythaca a partir de uma noção de “passagem”, em contraste com 

a ideia teleológica de chegar a algum lugar específico ou destino final. Nesses filmes 

permeados de transição, as trajetórias se lançam para qualquer lugar e a passagem, 

o entre-lugar do trânsito, imbui-se de intensidade, estabelecendo laços afetivos que 

nos co-movem e nos convidam a pensá-los a partir de sua e-moção (Giuliana Bruno).

CINEMA COMO ARTE, E VICE-VERSA - Sessão 3
Coordenadores: Antonio Pacca Fatorelli (UFRJ), Patricia Moran Fernandes 

(USP), Cesar Baio (UFC)

Dançando no fio da navalha com Solon Ribeiro

Yuri Firmeza (UFC)

Apresentar e discutir a recente produção do artista Solon Ribeiro, produção esta que 

tensiona as relações entre cinema e arte contemporânea através de uma prática 

recorrente na atualidade, a saber, a utilização e apropriação de imagens de arquivo. 

A partir do estudo de caso de uma exposição individual do artista nos defrontamos 

com um leque de problemas como o lugar do espectador, a prática do colecionador, as 

instituições de arte, a performance e o live cinema.

Momentos-frame: Hélio Oiticica entre o cinema e a fotografia

Beatriz Morgado de Queiroz (UFRJ)

Nesta apresentação, propomos discutir algumas das contribuições do artista brasileiro Hélio 

Oiticica (1937-1980) ao campo híbrido do cinema e da arte. Analisaremos a formulação 

do conceito de momentos-frame a partir do desenvolvimento de seuCosmococas - 

programa in progress (CCs), onde questiona a linearidade da imagem cinematográfica 

através da fotografia. Para isto, optamos por investigar a estrutura em mosaico proposta 

pelo artista para os blocos CC6 a CC9, nunca apresentados publicamente.

Arte-vida na produção em Super-8 de Edgard Navarro

Danillo Silva Barata (UFRB)

O artigo analisa os modos discursivos e os procedimentos influenciados por condições 

de produção, interpretação e do discurso na relação entre corpo e a câmera na produção 

em Super-8 de Edgard Navarro. Abordaremos trabalhos que apontam para um caminho 

construído pela poética do corpo, através da utilização da performance e do audiovisual. 

Um desejo de retornar ou tomar a cabo o famoso lema dadaísta, a fusão da arte-vida, 

em que o corpo assume um lugar estratégico para ação artística.
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CINEMA NO BRASIL: DOS PRIMEIROS TEMPOS
À DÉCADA DE 1950 - Sessão 4
Coordenadores: Luciana C. de Araújo (UFSCar), Luís Alberto R. Melo (UFJF), 

Sheila Schvarzman (UAM)

Cinema nos anos 1910: conexões entre exibição,

distribuição e produção

Alice Dubina Trusz (USP)

Proponho partir do estudo da exibição em Porto Alegre entre 1908 e 1914 para examinar 

as relações entre os setores da exibição, distribuição e produção cinematográficas 

no Brasil no período. O objetivo é identificar as características da dinâmica local, 

considerando as conexões entre as empresas exibidoras e as distribuidoras nacionais e 

as iniciativas de produção de filmes, visando a qualificação dos programas, a ampliação 

do público e o fortalecimento do setor exibidor como empresa comercial.

Anotações sobre a exibição dos filmes da Comissão Rondon

Ana Lucia Lobato de Azevedo (UFPA)

Esta proposta visa contribuir para a construção de uma história da exibição do cinema 

brasileiro, concentrando-se nos diversos aspectos envolvidos na exibição dos filmes 

produzidos pela Comissão Rondon e Inspetoria de Fronteiras, dirigidos pelo Major 

Thomaz Reis, entre 1912 e 1940. Serão enfocadas as estratégias desenvolvidas para 

a colocação dos filmes tanto no circuito comercial de exibição, quanto nas esferas 

acadêmicas, bem como a utilização e otimização da estrutura da CR para esse fim.

A ilusão da imagem: o sonho do estrelismo brasileiro em Hollywood

Isabella Regina Oliveira Goulart (USP)

O trabalho investiga o concurso de beleza fotogênica feito pela Fox no Brasil em 1926-

27, a fim de levar um casal de atores para Hollywood. A pesquisa tem como fonte 

periódicos variados e documentos do Acervo Pedro Lima. Consideramos o contexto 

histórico-social, relações étnicas e de gênero, a incorporação de padrões de beleza 

ligados à urbanização e a constância de concursos femininos, o estrelismo, e ponderamos 

a negociação entre nossa imprensa e o estúdio norte-americano durante o concurso.

CINEMA, ESTÉTICA E POLÍTICA: ENGAJAMENTOS
NO PRESENTE - Sessão 4
Coordenadores: Cezar Migliorin (UFF), Sylvia Beatriz B. Furtado (UFC), 

André G. Brasil (UFMG)

O cinema guarani contra o pensamento do Um

Bernard Pêgo Belisário (UFMG)

Nesta apresentação pretendemos analisar como uma cosmologia pode dar forma 

à escritura fílmica a partir de dois filmes realizados por cineastas indígenas mbya-

guarani: Duas Aldeias: uma caminhada (2008) e Bicicletas de Nhanderú (2011). 

Para tanto, buscamos na antropologia política de Pierre Clastres alguns aspectos da 

metafísica religiosa guarani, que se fundaria na recusa de um pensamento do Um. As 

potências do mundo mbya-guarani como olhar.

Escritas da alteridade em L.A.P.A: variações estéticas, figuras políticas

Victor Ribeiro Guimarães (UFMG)

Diante da variedade de procedimentos narrativos, formas de interação e estilos 

visuais e sonoros que compõem L.A.P.A (Cavi Borges e Emílio Domingos, 2008), o 

trabalho deste texto é o de revelar, a partir de uma análise das principais escolhas 

estéticas do filme, como se constituem diferentes escritas da alteridade, tendo em 

vista as potencialidades e os dilemas da constituição de um gesto político no cinema 

documentário contemporâneo.

Um cinema do corpo performático

Sylvia Beatriz Bezerra Furtado (UFC)

Sobre as forças estéticas que envolvem a reinvenção/resistência do cinema através 

de vertentes contemporâneas que trazem para a cena uma dramaturgia do corpo. Fui 

à Guerra e Não te Chamei e Estrela Distante, dois filmes curtas, do jovem realizador 

Leonardo Mouramateus, apontam para o entendimento dessa nova cena. É sobre 

o corpo desse cinema, informado sobre o corpo da dança, do teatro e das artes 

visuais, que se pauta este artigo.
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CINEMA, TELEVISÃO E HISTÓRIA - Sessão 4
Coordenadores: Eduardo V. Morettin (USP), Marcius C. S. Freire (UNICAMP), 

Mônica A. Kornis (FGV)

A revolução cubana no cinema documental de Chris Marker

Carolina Amaral de Aguiar (USP)

Esta comunicação analisa dois filmes de Chris Marker sobre a Revolução Cubana: Cuba 

si! (1961) e La bataille des dix milliones (1970). Eles revelam visões distintas da 

esquerda francesa sobre esse tema: uma elaborada logo após a vitória da luta 

armada e outra em um período de grave crise econômica. Se em 1961 o objetivo de 

Marker era defender Cuba da imprensa conservadora, em 1970 sua militância rebate 

críticas da própria esquerda europeia.

Eles não usam black-tie no cinema: Leon Hirszman

diante da(s) morte(s)

Reinaldo Cardenuto Filho (USP)

Estudo comparativo entre a peça (1958) e o filme (1981) Eles não usam black-tie, 

destacando o processo criativo e histórico que levou, na adaptação cinematográfica, 

ao confronto com a teleologia comunista impressa por Gianfrancesco Guarnieri em seu 

texto original. Concentrando a análise a partir da presença da morte na versão fílmica 

de Black-tie, a fala procura refletir sobre o olhar contraditório, de idealismo em crise, 

que Leon Hirszman lançou sobre o Brasil dos anos 1980.

Divergência e conciliação: cinema e memória da luta armada no Brasil

Fernando Seliprandy Fernandes (USP)

O melodrama histórico O que é isso, companheiro? (Bruno Barreto, 1997) e o 

documentário Hércules 56 (Silvio Da-Rin, 2006) adotam gêneros cinematográficos 

distintos na construção de versões antagônicas da memória da luta armada no 

Brasil. Porém, de lado a lado, as opções estéticas identificáveis nos filmes conotam 

um encerramento do passado que não deixa de indicar certa convergência a 

respeito do presente democrático brasileiro, quando permanece a impunidade de 

torturadores e assassinos.

GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS: HISTÓRIA, TEORIA E 
ANÁLISE DE FILMES - Sessão 4
Coordenadores: Gelson Santana (UAM), Afrânio Mendes Catani (USP), 

Samuel Paiva (UFSCar)

Cinema de gênero ou cinema de autor? Um olhar sobre Wong Kar-wai

Ludmila Moreira Macedo de Carvalho (UFBA)

Considerado um dos cineastas mais criativos do cinema atual, Wong Kar-wai possui 

uma relação complexa com o cinema de gênero de Hong Kong: seus filmes partem de 

convenções familiares para desconstrui-las em direção ao seu estilo próprio. Através 

da análise de sua obra, pretende-se argumentar que a marca autoral do cineasta não 

existe a despeito dos gêneros nos quais está inserida, mas justamente por causa deles, 

desafiando a concepção limitada de que o gênero restringe possibilidades autorais.

Um Homem Com Uma Câmera: isso não é documentário, isso é poesia

Ciro Inácio Marcondes (UnB)

Dziga Vertov é, de alguma forma, ainda considerado «pai do documentário» mesmo que, 

ao ser filiado a uma tradição documental, tivesse de ser alinhado às escolas modernas, 

o que seria um contrassenso. Seu filme Um homem com uma câmera filtra o mundo 

por meio de uma hiper-realidade associada mais ao sentido de arquissemelhança de 

Rancière ao desvelar de Heidegger. Portanto, condensando e deslocando, fundaria 

realmente outro gênero: a poesia, sobre a qual estabeleceria um tratamento político.

Almodóvar: intertextualidade, retroserialidade e autoria

Fabiana Crispino Santos (PUC-Rio)

A proposta de trabalho é analisar determinados aspectos ligados à noção de autoria 

na produção do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Tais aspectos foram organizados 

a partir de dois eixos principais: a intertextualidade - o uso das matrizes genéricas e a 

transformação da filmografia almodovariana em intertextos reconhecíveis e mobilizados 

no trabalho do próprio diretor e de outros cineastas - e a retroserialidade, a recorrência 

de elementos-chave que compõem as narrativas.
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ESTUDOS DO SOM - Sessão 4
Coordenadores: Fernando Morais da Costa (UFF) , Rodrigo O. D Azevedo 

Carreiro (UFPE), Marcia Regina Carvalho da Silva (FAPCOM)

A ressonância do modelo analítico de Nicholas Cook

Suzana Reck Miranda (UFSCar)

Esta comunicação centra-se no modelo analítico proposto por Nicholas Cook e em 

sua repercussão nos Estudos da Música no Cinema. Os apontamentos levantados 

dialogam com uma pesquisa mais ampla, intitulada “Cinema e Música: expansão 

do campo teórico”, que investiga diferentes abordagens dos Estudos da Música no 

Cinema, cujo objetivo geral é ampliar e contextualizar a discussão sobre o caráter 

híbrido e multidisciplinar da área.

A música de Jean Wiener para Robert Bresson: crítica

do contemporâneo?

Luíza Beatriz Amorim Melo Alvim (UFRJ)

Embora conhecido pelo uso do repertório clássico pré-existente como trilha musical 

de seus filmes, Robert Bresson não deixou de neles incluir a música do seu tempo. 

Destacamos as composições de Jean Wiener – amante de jazz - nos filmes A grande 

testemunha (1966),Mouchette (1967) e Uma mulher doce (1969). Se, por um 

lado, as canções pop e o rock de Wiener são utilizados como crítica ao mundo 

contemporâneo, revelam também diversas ambiguidades dos personagens e das 

situações em que se encontram.

Pontos de escuta e arranjos audiovisuais na ficção e no documentário

Leonardo Alvares Vidigal (UFMG)

Este artigo se propõe a investigar e interperlar o conceito de ponto de escuta, confrontando 

as suas diversas acepções ao modo como obras de ficção tidas como realistas e filmes 

documentais fazem interagir imagem e som, transformando a paisagem sonora em arranjo 

audiovisual ao se integrar com o ambiente acústico do ouvinte (Vidigal, 2008). Sala de 

Música (1957) e Land of look behind (1981), entre outros filmes, serão analisados por 

meio dos conceitos de arranjo audiovisual e ponto de escuta.

RECEPÇÃO CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL: 
ABORDAGENS EMPÍRICAS E TEÓRICAS - Sessão 4
Coordenadores: Mahomed Bamba (UFBA), Fernando Mascarello (UNISINOS), 

Alessandra Meleiro (UFF)

Além da borda narrativa: estratégias de recepção ativa do espectador

Raquel Timponi Pereira Rodrigues (UFRJ)

O artigo aborda estratégias midiáticas abertas, para além dos limites da narrativa, que 

demandam percepção mais ativa e lúdica do espectador. Partindo de um conceito de 

leitura mais amplo, espécie de híbrido de mídias que envolvem o audiovisual, analisam-

se possibilidades de audiovisual que demandam diferentes níveis de participação e 

atenção do espectador: 1) não-linearidade fílmica; 2) uso da multiplicidade pela 

repetição e inversão de imagens nos videoclipes e 3) cinema interativo.

Jane Austen é pop: o papel do leitor e do espectador na Austen Mania

Marcela Dutra de Oliveira Soalheiro Cruz (UFF)

Este trabalho busca pensar o papel do novo-leitor das obras de Jane Austen: uma espécie 

de leitor/produtor que advém não apenas do encontro literário com os romances da 

escritora, mas sobretudo, pelas apropriações das adaptações cinematográficas. Assim, 

buscaremos as razões para a relevância atual dessas obras, considerando público-alvo, 

mídia, produtor e espectador, analisando as causas e as conseqüências do fenômeno 

contemporâneo de adaptação e apropriação da autora.

Os limites da recepção: censura e leitura fílmica

Mahomed Bamba (UFBA)

O objetivo desta comunicação é apreender a censura cinematográfica como um modo 

de leitura fílmica e examinar os seus efeitos metatextuais na formação do horizonte de 

expectativa de alguns filmes ou gêneros fílmicos. Parto da ideia que as principais figuras 

da censura, ao atentarem contra as estratégias de produção dos sentidos e de afetos 

dos textos fílmicos, incidem diversamente nos processos de procura, usos, leitura e 

interpretação das obras o espaço da recepção.
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SUBJETIVIDADE, ENSAIO, APROPRIAÇÃO, ENCENAÇÃO: 
TENDÊNCIAS DO DOCUMENTÁRIO - Sessão 4
Coordenadores: Consuelo Lins (UFRJ), Henri A. de A. Gervaiseau (USP), 

Andrea França Martins (PUC-Rio)

Documentário e estética autoetnográfica

Juliano José de Araújo (UNICAMP/UNIR)

O objetivo desta comunicação é pensar quais são as implicações estéticas para o 

audiovisual de não-ficção a partir da realização de documentários por comunidades 

indígenas. Analisaremos documentários da série Cineastas Indígenas, realizados 

no âmbito do projeto Vídeo nas Aldeias. Buscaremos identificar os procedimentos 

estilísticos utilizados nesses documentários, os quais acreditamos, a título de hipótese, 

caminhar rumo à configuração de uma estética autoetnográfica.

Entre encenações e manipulações: ressignificações da imagem 

no cinema de periferia

Gustavo Souza (USP)

Por meio da análise dos documentários Defina-se (Kinoforum, 2002) e Poeira (Nerama, 

2007), que destoam da produção periférica pelo uso de encencações, materiais de 

arquivo e manipulações da imagem, pretendemos verificar em que medida essa 

produção audiovisual se conecta com as tendências do documentário contemporâneo, 

especialmente quando subverte uma estética já conhecida para reativar a discussão 

sobre a história e a política.

Tradição (re)encenada: o documentário e o apelo da diferença

Amaranta Cesar (UFRB)

Através da análise de três documentários brasileiros contemporâneos - Terra Deu, 

Terra Come, Bicicletas de Nhanderú e Kene Yuxi: as voltas do kene –, a comunicação 

pretende abordar os desafios que a necessidade de afirmação de uma diferença cultural 

têm proposto ao cinema documental.

TELEVISÃO - FORMAS AUDIOVISUAIS DE FICÇÃO
E DE DOCUMENTÁRIO - Sessão 3
Coordenadores: Renato L Pucci Jr. (UAM), Gilberto A. Sobrinho (UNICAMP), 

Miriam de S. Rossini (UFRGS)

O Noir nas séries Fora de Controle e Epitafios

Luiza Cristina Lusvarghi (UNINOVE)

O objetivo desta comunicação é analisar a relação entre a série 

argentina Epitafios (2004-2010, HBO), e a recém-lançada Fora de Controle(2012, 

Record) e o estilo noir, ou negro, estabelecendo uma relação entre as duas séries 

policiais latino-americanas. O gênero policial vai ser abordado a partir de Jason 

Mittell (2004)e Jesus Martín-Barbero (1997) e o noir vai ser discutido sob as 

perspectivas de James Naremore (2008) e Frank Krutnik (2010).

Lost e a indeterminação de gênero visando a manutenção

da canonicidade

Glauco Madeira de Toledo (UNESP)

Este trabalho pretende ilustrar como Lost fez uso de uma grande quantidade de 

variáveis para gerar incertezas no público e, com isso, ganhar seu interesse. Tais 

variáveis passam pela quantidade e variedade de personagens e pela alternância ou 

indeterminação dos gêneros ficcionais utilizados, visando manter o discurso da série 

dentro do parâmetro de canonicidade ficcional, ou coesão e coerência diegéticas, 

estabelecido pelos produtores.

A articulação dramático-narrativa da canção no seriado As Cariocas

Andre Checchia Antonietti (UNICAMP)

A relação entre canção e imagem cria uma articulação que permite uma nova leitura 

para o que se vê. O seriado As Cariocas faz uso desta relação em oito de seus 

episódios. As canções podem ser divididas em três grupos. O primeiro contem uma 

canção que se articula dramaticamente à personagem principal. O segundo grupo 

contém seis canções que se relacionam com a estória contada. O terceiro grupo 

contém uma canção que articula uma das sensações da estória, não se relacionando 

com as ações das personagens.
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Crítica cinematográfica e análise fílmica
Coordenador: Régis Orlando Rasia (UNICAMP)

Quadrinhos e multimídia: Sganzerla, Mojica e o caso do cinema 

marginal brasileiro

Régis Orlando Rasia (UNICAMP)

Faremos uma análise a partir do curta metragem Quadrinhos (1969) de Rogério 

Sganzerla & Álvaro de Moya, juntamente com a influências de José Mojica Marins e 

suas experiências com os quadrinhos de horror no mesmo ano. Pouco explorados em 

estudos teóricos ou em análises estéticas, os quadrinhos são uma baliza significativa 

das influências nos filmes marginais do final da década de 1960 e início de 1970.

“Renovar ou morrer”: O bandido da luz vermelha em

O Diário de S. Paulo

Isabella Mitiko Ikawa Bellinger (UFSCar)

Entre julho de 1968 e junho de 1969, a seção de cinema de “O Diário de S. Paulo” era 

assinada por um grupo de estudantes da ECA- USP (Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo). A estreia de O bandido da luz vermelha (Rogerio Sganzerla, 

1968) marca essa trajetória dos alunos: da defesa do cinema de autor e condenação de 

filmes produzidos em escala industrial, passa-se à adesão ao Tropicalismo e a busca de 

renovação da linguagem cinematográfica e da crítica de filmes.

A contribuição teórica de Gustavo Dahl para o Cinema Novo

Julio Cesar Bazanini (UFSCar)

Estudo crítico sobre as ideias presentes nos primeiros textos escritos por Gustavo 

Dahl, no final da década de 1950, até seu primeiro filme, em 1968. Neste período 

ele debate sobre as políticas do cinema de autor, o público que frequentava as salas 

do Cinema Novo e o mercado cinematográfico brasileiro esporadicamente em crise. 

Propõe caminhos e soluções para o desenvolvimento de uma indústria cinematográfica 

no Brasil e ao mesmo tempo a realização de um cinema de caráter político-ideológico. 

 

Walter da Silveira: entre a crítica de cinema e a análise fílmica

Rafael Oliveira Carvalho (UFBA)

Embora a crítica cinematográfica e a análise fílmica possuam ambas suas distinções 

teórico-metodológicas, pretendemos observar de que forma o caráter analítico pode 

ser encontrado nas críticas de cinema. A partir de um corpus de análise que engloba 

alguns textos do crítico baiano Walter da Silveira, iremos propor uma observação sobre 

as funções, atribuições e particularidades que as duas vertentes analíticas carregam, 

buscando assim identificar o teor interpretativo de cada um. 

A crítica cinematográfica nas revistas virtuais

Álvaro André Zeini Cruz (UNICAMP)

A crítica cinematográfica encontrou novo espaço de desenvolvimento na internet. 

O presente trabalho propõe a realização de um panorama das principais revistas 

virtuais brasileiras praticantes do exercício e a reflexão dos preceitos da crítica 

inserida no espaço online.
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Olhares sobre o audiovisual brasileiro
Coordenador: Lucas Zangirolami Bonetti (UNICAMP)

A trilha sonora como gênese criativa na obra de Moacir Santos

Lucas Zangirolami Bonetti (UNICAMP)

A presente pesquisa pretende discutir os processos de composição amalgamados 

por Moacir Santos na concepção de sua obra a partir das diversas trilhas sonoras 

que assinou nos anos 1960. Tais trilhas carregam todo um direcionamento estético 

seguido por Moacir ao longo de sua carreira, sem contar as inúmeras melodias e 

temas nascidos por essa época e que iriam figurar em grande parte de sua produção 

posterior de música instrumental.

O silêncio e sua função narrativa em A erva do rato de Julio Bressane

João Henrique Tellaroli Terezani (UFSCar)

Na intenção de fomentar a discussão sobre o som no cinema brasileiro, o filme A erva 

do rato (Júlio Bressane) é discutido segundo o papel que o silêncio desempenha em sua 

narrativa, tendo-o em vista como elemento ativo no texto cinematográfico. A dinâmica 

do silêncio no filme possibilita observar sua interação com os demais elementos 

sonoros, enfatizando a contribuição da porção sonora para a narrativa e para a leitura 

do espectador por meio da análise da “ausência de sons”.

O gênero épico na TV: um estudo sobre a minissérie A Muralha

Cid José Machado dos Santos Junior (UFSCar)

A proposta é discutir as possíveis interseções entre as práticas produtivas da TV Globo 

em relação ao gênero épico a partir da minissérie A Muralha (TV Globo, 2000), no 

contexto das comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, período que foi 

marcado por um boom de produções históricas e pela modernização das estratégias de 

produção e comercialização dos seus produtos audiovisuais realizados pela emissora.

Censura e Boca do Lixo, poder e prazer

Caio Túlio Padula Lamas (USP)

Pretendemos tecer considerações a respeito de nosso objeto de pesquisa – a censura 

estatal em sua relação com as pornochanchadas – em que pese o papel da censura em 

relação ao cinema, e como mecanismo de incitação e restrição à exposição do corpo 

e à obscenidade. Através da análise de processos censórios de filmes delimitados em 

um recorte temporal provisório – os anos de 1976 a 1982 - pretendemos lançar luzes 

sobre esse mecanismo de poder.

Edições de filmes restaurados em DVD:

o caso Joaquim Pedro de Andrade

Roberto Jorge Carneiro de Souza Leão (UFF)

As edições especiais em DVDs de filmes restauradas constituem um objeto de circulação 

que disponibiliza diversos conteúdos sobre o filme e o seu processo de restauração. 

Esta categoria é denominada no mercado de “extras” ou “bônus”. O presente trabalho 

adotará como objeto os extras das edições em DVD dos filmes restaurados do cineasta 

Joaquim Pedro de Andrade. A proposta é entender de que forma os extras podem 

produzir sentidos como valor estético, perda, memória, bem como produto de consumo.
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Questões de gênero
Coordenador: Rodrigo Ribeiro Barreto (UNICAMP)

Promíscuo e desviante: o masculino nos clipes Relax e Filthy/Gorgeous

Rodrigo Ribeiro Barreto (UNICAMP)

O trabalho investiga a erotização masculina em dois videoclipes – Relax (1983) e Filthy/

Gorgeous (2005) –, nos quais a exibição de representações não convencionais de 

masculinidade está associada a situações de promiscuidade sexual de caráter utópico e 

emancipador. A performance artificiosa das obras será analisada em temas, iconografias 

e efeitos suscitados, buscando-se relacionar tais achados aos investimentos afetivo-

identitários dos realizadores e do público por eles almejado.

Cinema e transgeneridade: proposta de periodização

Luiz Francisco Buarque de Lacerda Júnior (UFPE)

A transgeneridade, entendida como a condição de toda pessoa cujo comportamento 

diverge, de forma temporária ou permanente, do padrão fixado pela sociedade para 

o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, esteve presente no cinema desde seu início. 

Neste trabalho, propomos uma periodização da relação entre cinema e transgeneridade, 

estruturada a partir das tendências de representação desta por aquele, procurando 

ainda entender o contexto social e cultural que deu origem às tendências identificadas.

Barravento: o feminino negro no cinema novo de Glauber Rocha

Ceiça Ferreira (UnB)

Considerando as contribuições da crítica feminista e dos estudos de gênero, a partir 

das leituras de Laura Mulvey e E.Ann Kaplan; e das reflexões de Liv Sovik acerca da 

branquitude e da mestiçagem para compreensão das relações étnico-raciais no Brasil, 

este artigo discute o repertório imaginário do feminino negro no filme Barravento, 

primeiro longa de Glauber Rocha (1962).

Sob o olhar das imagens
Coordenador: Rodrigo Guéron (UERJ)

Imagens contra os clichês: O invasor e O céu de Sueli

Rodrigo Guéron (UERJ)

Examinaremos dois filmes brasileiros contemporâneos que produziram imagens em 

oposição a clichês. Primeiro O invasor de Beto Brant, onde o personagem protagonista 

se diferencia da maneira como, em distintos modos, construiu-se a imagem do “pobre”. 

Em seguida analisaremos O Céu de Sueli de Karin Ainouz como uma espécie de “anti-

Central do Brasil”, no que se refere a enunciados morais como a volta a uma origem 

perdida, a imigração como vitimização e a cidade como um espaço de degeneração.

Ciudad Juárez, Tijuana e a narcocartografia no cinema

Maurício de Bragança (UFF)

Pretendemos pensar numa cartografia construída a partir do cinema fronteiriço mexicano-

chicano, o narcocine. A presença de cidades-fetiche em torno do mundo do crime e 

da violência, como Tijuana e Ciudad Juárez, articula um imaginário que permanece na 

própria cultura de massa e na indústria do entretenimento. A partir da ideia de “estrutura 

de sentimento”, de Williams e “modernidade periférica” de Sarlo, propomos pensar tais 

cidades como depositárias de uma especie de escombros da modernidade.

Sob um exotismo cinematográfico – contradições

herdadas em chave atual

Mauro Luciano Souza de Araújo (UFBA)

O exótico, no cinema produzido no Brasil, é termo persistente em qualidades 

paisagísticas, em cenografias, personagens e tramas que envolvem a pesquisa sobre o 

território interior e o que é estrangeiro. A proposta a seguir analisa os seguintes filmes, na 

conjunção temática: Serras da desordem (Andrea Tonacci, 2006), Corumbiara (Vincent 

Carelli, 2009), Rio – Filme (Carlos Saldanha, 2011), Xingu (Cao Hamburger, 2012).
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Tensões na identidade cultural brasileira
Coordenador: Mauricio Reinaldo Gonçalves (SENAC)

... E Fred Astaire não veio – o cinema brasileiro e

Hollywood nos anos trinta

Mauricio Reinaldo Gonçalves (SENAC)

Esta comunicação pretende discutir as tentativas de “imitação” do cinema hollywoodiano 

levadas a cabo pelo nosso cinema na década de trinta. Pretende observar essa produção 

a partir da constatação, de Paulo Emílio Sales Gomes, de “nossa incompetência 

criativa em copiar” e pensá-la como um processo híbrido de construção de um 

produto cultural distinto daquele que se pretendia copiar. A análise do filme Romance 

proibido,(Cinédia-1939/44) será utilizada para discutir as questões colocadas acima.

Hollywood no Brasil

Roberto Marchon Lemos de Moura (UFF)

Hollywood, contra quem em frente única ciclicamente se voltavam produtores e 

realizadores locais ululantes contra o inimigo comum - episódios que atravessam uma 

história que surpreendentemente chega hoje à firme aliança de Hollywood com as 

empresas locais. Mas, afinal, quem são exatamente esses senhores e o que eles estão 

promovendo com suas intensas atividades cinematográficas no país? Quanto custa 

isso? E vamos ao que interessa: que tipo de cinema eles nos propõem?

Cinema e censura
Coordenador: Antônio Reis Júnior (USP)

A censura ao cinema brasileiro: interdição e resistência

Antônio Reis Júnior (USP)

Esta comunicação tem como objetivo analisar historicamente a ação da censura ao 

cinema brasileiro, investigando práticas de interdição em períodos democráticos 

e ditatoriais. A partir da análise de processos censórios, conjunto de documentos 

produzidos pela extinta Divisão de Censura de Diversões Públicas vinculada ao Ministério 

da Justiça, o propósito é desvelar as motivações de uma ação que mutilou e proibiu 

filmes sujeitando os cineastas e produtores ao arbítrio do Estado brasileiro.

Terror mutilado: Halloween, adequado à classificação indicativa

Ivan Paganotti (USP)

Para adequar-se a uma faixa etária da audiência mais jovem, os distribuidores 

brasileiros do filme de terror Halloween: o início(Halloween, EUA, 2007) excluíram 

cenas que totalizavam 26 minutos – quase um quarto da sua extensão original. Com 

o inusitado reposicionamento da classificação estatal na crítica aos cortes, o artigo 

analisa como as cenas cortadas comprometem a obra, considerando que a violência é 

o cerne de “slasher films” e não pode ser descartada como excesso pela autocensura.

Cinema, censura e política no Irã contemporâneo

Ferdinando Martins (USP)

Este trabalho apresenta resultados da pesquisa Interdição e produção simbólica: a 

censura ao cinema e ao teatro na República Islâmica do Irã. Constrói uma topografia do 

campo cinematográfico no Irã para colocar em evidência a relação entre os agentes e as 

instituições e autoridades. Os resultados são apresentados em grupos: 1) arbitrariedade 

e burocracia; 2) questões religiosas e culturais; 3) a posição no campo cultural; 4) 

criatividade e autocensura.
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Documentário: revisitando a história
Coordenadora: Esther Hamburger (USP)

Fábula ou Moro em Copacabana de Arne Sucksdorff

Esther Hamburger (USP)

No ano do cinquentenário do curso ministrado por Arne Sucksdorff (1917-2001) no Rio 

de Janeiro para futuros cineastas, proponho um estudo de caso em profundidade sobre 

o filme Fábula ou Moro em Copacabana, (1965), obra pouco vista e pouco estudada, 

que no entanto, se distingue de outros filmes que abordam a desigualdade social 

brasileira pelo tom poético com que expressa a paisagem carioca marcada por tensões 

entre moradores do morro e do asfalto.

Quatro cineastas e diferentes visões das greves do ABC

Laécio Ricardo de Aquino Rodrigues (UFPE/UNICAMP)

O trabalho propõe uma análise dos seguintes documentários: Greve (1979), de João 

Batista de Andrade; ABC da greve (finalizado em 1990), de Leon Hirszman; Linha 

de montagem (1982), de Renato Tapajós; e Peões (2004), de Eduardo Coutinho, 

ressaltando suas afinidades e divergências. Embora produzidos em circunstâncias 

diferentes - os três primeiros no calor dos acontecimentos e o quarto quase 25 anos 

após o desfecho da última grande greve -, vislumbro um diálogo fecundo entre eles.

O circo de Arnaldo Jabor: reflexões sobre a história do documentário

Rosana Elisa Catelli (UNICAMP)

O presente trabalho analisa o documentário O circo de Arnaldo Jabor, de 1965, produzido 

pela Divisão de Difusão Cultural do Itamaraty, pelo Serviço do Patrimônio Histórico 

Nacional e pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo. Trata-se de um dos primeiros 

documentários brasileiros realizados a partir das técnicas do cinema direto. Pretende-se 

investigar aspectos relacionados à produção e à recepção do filme na perspectiva de 

contribuir para a reflexão da história do documentário brasileiro.

Mercado audiovisual no Brasil
Coordenadora: Hadija Chalupe da Silva (UFF)

Roberto Farias em ritmo de mercado

Hadija Chalupe da Silva (UFF)

Desde o inicio da atividade, até hoje, o mercado cinematográfico brasileiro está 

em constante reinvenção. Ao fazermos uma análise dentro desses processos de 

transformação, gostaríamos de propor uma reflexão destacando a singularidade das 

ações do diretor, produtor e estrategista político Roberto Farias. Com 60 anos de carreira, 

Farias possui uma trajetória única por ser um dos principais articuladores de uma política 

para a viabilização econômica e cultural na produção e difusão de filmes Brasil.

DocTV: Exibição e comercialização

Karla Holanda (UFF/UFJF)

Programa de fomento do governo federal, o DocTV teve início em 2004 e em 2010 

exibiu sua última edição, sendo interrompido pelo novo governo eleito. O DocTV ativou 

a produção audiovisual em estados praticamente inexistentes na área e a difundiu 

nos demais, tendo meta de se auto-sustentar. Atendo-se aos resultados comerciais 

alwcançados pelo programa, que pudessem justificar sua extinção, esta proposta 

verifica aspectos de suas exibições e comercialização.
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As Vidas de Santos no Cinema: a Hagiografia
como forma fílmica
Coordenador: Luiz Vadico (UAM)

Elementos estéticos e narrativos da Hagiografia Fílmica

Luiz Vadico (UAM)

Nesta apresentação buscarei mapear as características estéticas e narrativas do filme 

hagiográfico, buscando respeitar as suas especificidades nacionais. Observarei questões 

como tipo de narrativa, tipo de herói ou heroína, diferenças relativas a gênero sexual 

etc. O tipo de mensagem passada e o momento histórico-social no qual ocorre. Trata-

se, sobretudo de um trabalho panorâmico que visa trazer subsídios para uma discussão 

relativa a este segmento do Campo do Filme Religioso.

A paixão segundo Dreyer

Angeluccia Bernardes Habert (PUC-Rio)

Ao continuar a discussão realizada em torno do filme de Alain Cavalier, Thérèse (1986), 

que enfeixa ações cotidianas, gestos e morte de uma personagem contemporânea da 

invenção da fotografia, esta comunicação detém-se na Paixão de Joana D’Arc, filmada 

por Dreyer, em 1928 (La Passion de Jeanne D’Arc). Neste filme, a singularidade humana 

é apresentada em relação à implacabilidade do silêncio de Deus.

Uma vida com “graça” - A lenda do santo beberrão

Miguel Serpa Pereira (PUC-Rio)

A nomeação de “santo” para um bêbado não é canônica. O cineasta italiano Ermanno 

Olmi construiu o drama de um alcoólatra que recebe graça da santidade pelo simples 

fato de que se entrega a Deus e a Santa Terezinha do Menino Jesus, ao ser abandonado 

pelos homens. O texto pretende explorar as categorias teológicas e doutrinárias do 

estatuto da santificação utilizadas no filme A lenda do santo beberrão, de Ermanno 

Olmi, Leão de Ouro de Veneza de 1988.

Cinema e educação
Coordenadora: Adriana Mabel Fresquet (UFRJ)

Ocultar e revelar: do cinema à sala de aula

Adriana Mabel Fresquet (UFRJ)

Este trabalho traz algumas reflexões sobre a categoria ocultar e revelar, como 

critério das práticas sugeridas por Alain Bergala na consultoria realizada a propósito 

da experiência de criação de escolas de cinema em escolas públicas de educação 

básica no Rio de Janeiro. Ocultar e revelar vem do cinema para a educação com uma 

força paradigmática. A educação poderá pensar esta categoria para restaurar algo do 

mistério e desejo de aprender.

As aberturas afetivas para o trabalho com audiovisual na educação

Marilia da Silva Franco (USP)

Para o uso produtivo e prazeroso das múltiplas possibilidades do audiovisual aplicado 

em educação é necessário preparar professores, coordenadores pedagógicos, diretores 

e mesmo realizadores. A abertura dos espaços mentais, pedagógicos e gerenciais para 

as múltiplas propostas terá que começar pelos vínculos afetivos que cada um construiu 

com todos os formatos audiovisuais fruídos como lazer. Terá que ser resgatado o 

espectador que mora dentro de cada um. Quais os fundamentos dessa proposta?
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Cinema na formação de professores

Maria Teresa de Assunção Freitas (UFJF)

Esse texto discute os achados de uma pesquisa em andamento que busca compreender 

os modos pelos quais tem sido apropriadas e estudadas as relações entre o cinema 

e a educação em um curso de formação de professores. São analisados os dados 

encontrados em questionários respondidos por alunos e professores desses cursos bem 

como as experiências de fruição dos alunos em relação aos filmes exibidos em um 

trabalho de extensão: o CINEDUCA, que se constituiu como campo da pesquisa.

Pedagogias audiovisuais

Flavio de Souza Brito (FAAP)

Nossa contribuição a essa mesa temática busca traçar um paralelo entre os projetos 

educacionais com utilização das linguagens audiovisuais e as políticas direcionadas a 

formação de público a partir da retomada do cinema brasileiro. Nesse contexto, as 

linguagens audiovisuais aparecem pontualmente nos PCNs, nos materiais didáticos do 

governo do estado de São Paulo ou em propostas da classe cinematógrafica, tais como 

as resoluções do VI Congresso Brasileiro de Cinema, de 2005.

Cinema e sociedade brasileira
Coordenador: Marco Antonio Pereira do Vale (USP)

O metalúrgico e o motoboy: retratos em cinema de

um país sobre rodas

Marco Antonio Pereira do Vale (USP)

Esta apresentação tem o objetivo de fazer um estudo comparativo de duas obras 

cinematográficas do documentário nacional: Linha de montagem (1982), dirigido 

por Renato Tapajós e Motoboys, vida loca (2004) de Caito Ortiz. Se os metalúrgicos 

retratados por Tapajós representavam operários que assumiram um protagonismo 

perante a sociedade brasileira, os motoboys observados por Ortiz são trabalhadores que 

ainda continuam à margem de uma sociedade cada vez mais dependente de seu trabalho.

A favela – narrativas migrantes e perspectivas de futuro

em cinco produções audiovisuais

Paula Paschoalick (USP) e Daniele Gross (USP)

Esta proposta busca articular uma análise das narrativas migrantes sobre as 

favelas brasileiras em obras audiovisuais entre as décadas de 1990 e 2010, período 

da retomada comercial da produção cinematográfica no país. Especificamente 

pretendemos apresentar uma análise sobre as narrativas fílmicas das 

produções: Notícias de uma guerra particular, Palace II, Cidade de Deus, Cidade dos 

homens (série) eCidade dos homens (filme), na tentativa de delinear suas propostas 

discursivas sobre a favela e principalmente as perspectivas de futuro que cada uma 

dessas obras apresenta para a sociedade.

Os cinemas dos José(s), de espectadores a exibidores

Cristina dos Santos Ferreira (UFRN)

Analisando a trajetória de José Cavalcanti, José Zagati e José Uemoto por meio dos 

curtas documentários: Cine Zé sozinho de Adriano Lima, Zagati, de Edu Felistoque e 

Nereu Cerdeira e Duralex sedlex, de Luciana Tanure, Henrique Silveira e Marilia Rocha, 

a proposta é refletir sobre o processo de (re)invenção do cinema por estes três José(s), 

passando de espectadores a exibidores.
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Estéticas, narrativas e influências audiovisuais na televisão
Coordenador: Newton Guimarães Cannito (UFRJ)

Autobiografias politicamente incorretas: de Seinfeld a Louie

Newton Guimarães Cannito (UFRJ)

Nessa comunicação vamos analisar como as sitcoms americanas lidam com duas 

questões: a autobiografia e o politicamente incorreto. Mostrar como Seinfeld e 

Louie inovaram o formato sitcom ao fazer um sitcom menos baseada no modelo 

dramático incluindo a linguagem do stand up comedy. Veremos como essas séries 

tocam em grandes questões contemporâneas apontando e a crise de valores 

e desajuste de papéis. Vamos relacionar essas sitcom com o debate sobre o 

politicamente incorreto no humor brasileiro.

Mise en écoute: influência da linguagem radiofônica em Hanna-Barbera

Rafael Duarte Oliveira Venancio (SENAC-SP)

A partir da crítica de Chuck Jones de que os desenhos animados da Hanna-Barbera 

seriam um “rádio ilustrado”, este trabalho deseja analisar como a linguagem radiofônica 

foi utilizada no processo de adaptação midiática da animação, da linguagem do cinema 

para se consolidar na TV. Para isso, será analisada a mise en scène – melhor, a mise en 

écoute – dos elementos sonoros utilizados nessas animações. O objetivo é observar a 

força da narrativa sonora diante de uma construção imagética simplória.

Telenovela contemporânea: entre remediações e redes narrativas

Mariane Harumi Murakami (USP)

O trabalho objetiva investigar a telenovela brasileira contemporânea, propondo uma 

aplicação metodológica que considere o objeto em sua totalidade discursiva audiovisual 

(narrativa, técnica e contexto) a partir das teorizações de Eco e Bordwell sobre 

narrativa ficcional. Nossa hipótese é de que em sua modernização, a telenovela acabou 

por remediar outras mídias, especialmente o cinema e as mídias digitais, criando uma 

nova experiência ficcional com narrativas rizomáticas e dinâmicas.

Gêneros Cinematográficos no cinema estadunidense
Coordenador: Klaus Berg Nippes Bragança (UFF)

Medo da Lua: retórica do imaginário e fronteiras do real no horror

Klaus Berg Nippes Bragança (UFF)

Este trabalho investiga as narrativas fílmicas que configuram conduções retóricas 

através dos formatos do real para respaldar proposições imaginárias e excessivas. 

Toma-se como objeto deste problema filmes recentes que tematizam os mistérios dos 

mundos extraterrenos, como Contatos de 4˚ Grau e Apollo 18. Partindo do pressuposto 

de que as obras convocam uma atmosfera de dúvida sobre o senso comum do receptor, 

debate-se a questão dos afetos condicionados pela retórica do imaginário.

O processo criador dos clichês em filmes de terror norte americanos

André Campos Silva (UNISINOS)

Fazendo uso dos conceitos de clichê de Mcluhan e Watson (1973) e de arquétipo de Jung 

(2000) buscamos demonstrar a relação existente entre a elaboração dos clichês dos 

filmes de terror norte americano e as estrutura profundas de um imaginário arquetípico, 

utilizando a morte do antagonista em filmes de terror em intervalos de dez anos entre 

1930 a 2000. O clichê não é apenas uma formula rentável utilizada no, é um espaço 

criador que permite a elaboração de novos elementos e visões.

Relações entre negócios e crime organizado em Force of evil

Elder Koei Itikawa Tanaka (USP)

O presente trabalho discute o filme Force of evil (Abraham Polonsky, 1948) com o 

objetivo de observar, por meio da análise de algumas de suas cenas, dois aspectos da 

narrativa: primeiro, a maneira como se configura no filme as relações entre os negócios 

legais e o crime organizado; e em segundo lugar, a visão do diretor quanto à questão 

da divisão intra-classes nos Estados Unidos da década de 1940.
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Instituições e Formações do Cine Latino
Coordenador: Fabián Rodrigo Magioli Núñez (UFF)

Notas para um estudo das cinematecas na América Latina e o NCL

Fabián Rodrigo Magioli Núñez (UFF)

Há uma escassa bibliografia sobre a história das cinematecas latino-americanas. 

Portanto, a nossa comunicação visa levantar alguns pontos relativos à relação 

entre as cinematecas latino-americanas e o discurso “terceiro-mundista” do ‘Nuevo 

Cine Latinoamericano’ (NCL).

O papel das escolas na renovação do cinema argentino

Gabriela Morena de Mello Chaves (PROLAM/USP)

A ampliação e renovação dos espaços de formação de profissionais da cadeia do cinema 

é parte fundamental do conjunto de mudanças que vem contribuindo para a renovação 

atual do cinema argentino. Espaços próprios para a construção de um pensamento 

crítico-analítico, as escolas constituíram importantes arenas de debate que oxigenaram 

a classe produtora e formaram novos críticos, contribuindo para o desenvolvimento da 

atividade e para o amadurecimento de uma classe cinematográfica.

La hora de los hornos e Puntos suspensivos: estética e política

Estevão de Pinho Garcia (UNILA)

No contexto do cinema “independente” argentino da virada dos anos 1960 para os 

70, coexistem duas correntes: o cinema de intervenção política ou cinema militante, 

protagonizado pelo grupo Cine Liberación, capitaneado por Fernando Solanas e Octavio 

Getino; e a do chamado Underground, voltado à experimentação estética. O nosso 

objetivo é analisar o embate entre esses dois grupos por meio do estudo de dois filmes:La 

hora de los hornos( Solanas e Getino, 1968)e Puntos suspensivos (Cozarinsky, 1971).

Processos de realização
Coordenador: Pablo Gonçalo Pires de Campos Martins (UFRJ)

Roteiristas na história do cinema: a trajetória de Peter Handke

Pablo Gonçalo Pires de Campos Martins (UFRJ)

Além de escritor e dramaturgo, Peter Handke foi um ativo roteirista e colaborou de 

forma decisiva em diversas obras e três filmes do cineasta Wim Wenders. A partir 

dessa trajetória, a apresentação salientará a historicidade do roteirista na consolidação 

de estilos cinematográficos. Ao aproximar o roteirista de um dramaturgo, evitamos 

uma naturalização dessa prática, como feita pelos manuais de roteiros, e tentamos 

compreendê-lo como um ator ativo na história do cinema.

A contribuição da direção de fotografia para a imagem de María Félix

Marina Cavalcanti Tedesco (UFF)

A fotografia cinematográfica clássica precisa dramatizar, hierarquizar e conferir 

visibilidade. O modo como cada uma dessas funções é cumprida, no entanto, depende 

de convenções de gênero (ou seja, do tratamento fotográfico diferenciado para homens 

e mulheres) e textos estelares. Este trabalho tem por objetivo investigar como todos 

estes fatores se imbricam na direção de fotografia de três filmes fundamentais na 

carreira da star mexicana Maria Félix: Doña Bárbara, Enamorada e Río escondido.

A construção da mise en scène: um olhar sobre a

direção como processo

Marcelo Rodrigo Mingoti Müller (USP)

No desenvolvimento das teorias do cinema, a mise en scène é apresentada muitas 

vezes como a atividade principal do trabalho do diretor cinematográfico. Sua construção 

envolve uma série de ações dispersas no tempo da realização, que vão desde a inclusão 

de indicações no roteiro até a montagem de imagem e som a partir do material captado 

anteriormente. Mas analisar apenas a versão final do filme é suficiente para entender a 

construção da mise en scène e, consequentemente, o trabalho do diretor?
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Afetações no cinema contemporâneo
Coordenadora: Emília Maria da Conceição Valente Galvão (UFBA)

Modos de afetação no cinema de Lars von Trier

Emília Maria da Conceição Valente Galvão (UFBA)

Desde seus primeiros longas-metragens, o cineasta Lars von Trier vem construindo 

uma obra que coloca em cena, de modo insistente, problemas éticos e estéticos ligados 

à convocação da experiência afetiva do espectador de cinema. Este trabalho apresenta 

as hipóteses iniciais de um estudo que visa compreender as estratégias adotadas pelo 

cineasta como parte de um diálogo mantido com os espectadores acerca dos limites 

éticos e das convenções que regem os modos de afetação no cinema.

Angelopoulos: afetos que se encerram em Três minutos e Céu inferior

Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho (UFMG)

Analisar Trois Minutes e Céu inferior de Angelopoulos, episódios dos filmes Chacun 

son cinema e Mundo invisível, em que discuto, respectivamente, a trama complexa 

remetendo a filmes mais antigos e a transformação de um pregador na voz da 

consciência divina, em um mundo trágico, sem redenção. Contra Bordwell, que 

interpreta a ‘mise en scène’ do diretor como habilidade retórica visual, argumento que 

os afetos produzidos não são efeitos e o estilo vem de convicções políticas e filosóficas.

O mistério do mundo: o cinema carnal de Apichatpong Weerasethakul

Julio Bezerra (UFF)

O objetivo desta apresentação é explorar as particularidades do cinema de Apichatpong 

Weerasethakul. Um cinema interessado em reaprender a ver o mundo antes de sua 

apropriação intelectual. Como um conceito pode abrir caminho para uma espécie de 

fenomenologia sensualista? Como isso se dá nos filmes? A nossa hipótese é a de que o 

pensamento de Maurice Merleau-Ponty nos ajuda a melhor compreender este cinema, 

especialmente no que concerne o conceito de carne.

Cinemas em português – coproduções entre países
e língua portuguesa
Coordenador: Leandro José Luz Riodades de Mendonça (UFF)

Comparação entre cinematografias – o instrumento da 

coprodução e seus impactos

Leandro José Luz Riodades de Mendonça (UFF)

O trabalho aqui desenvolvido pretende explorar as possibilidades de comparar 

cinematografias. Coloca mesmo em questão o termo cinematografia para tentar articular 

eventos históricos que acontecem em espaços nacionais diferentes e podem ter uma 

mesma força central em sua causalidade. Pretende-se discutir se existem implicações 

no corpus de filmes que foram coproduzidos entre os países de língua portuguesa.

Co-produções Brasil-Portugal: reflexões preliminares

Jorge Luiz Cruz (UERJ)

A partir dos relatórios da Ancine, então, pretendemos iniciar uma reflexão sobre a 

evolução das co-produções entre Brasil e Portugal no panorama mais amplo das co-

produções internacionais brasileiras, com destaque para o período entre 2003 e 2009, 

quando a Ancine coordena as co-produções internacionais que recebem recursos federais.

Mercado cinematográfico lusófono: análise provisória

Paulo M. F. Cunha (CEIS20/UC)

Há poucos meses, o actual presidente da RioFilme afirmou que “Brasil e Portugal ainda 

não conseguiram realizar um caso de sucesso numa coprodução cinematográfica”, 

persistindo diversos obstáculos, nomeadamente a legislação e os recursos financeiros. 

O objectivo desta apresentação será analisar o corpus de filmes financiados pelo Estado 

português em regime de coprodução com produtores de países de língua portuguesa e 

tentar caracterizar o seu circuito de distribuição em Portugal e na Europa.

quarta-feira | 16h00-17h30 | sala multiuso 1 quarta-feira | 16h00-17h30 | auditório 3



10
/1

010/10

125124

PDSTPD quarta-feira | 18h00 | auditório 1 quarta-feira | 19h15 | auditório 1

Palestra Plenária

A Genealogy of Electronic Moving Image Displays

William Boddy (BARUCH COLLEGE/CITY UNIVERSITY OF NEW YORK)
 

Esta apresentação examina a recente transição nas imagens eletrônicas em movimento 

que vai do tubo catódico aos painéis eletrônicos. Essa mudança tecnológica coincidiu 

com a fragmentação e a dispersão da audiência televisual e com os esforços sofisticados 

dos anunciantes para alcançar e monetarizar espectadores móveis e recalcitrantes. A 

palestra analisa comerciais e textos promocionais das campanhas de marketing da Sony 

e outros ao lançar painéis eletrônicos após 2005, relacionando-os a esforços anteriores 

de unir inovações em painéis eletrônicos ao espetáculo tecnológico.

* A palestra terá tradução simultânea

Homenagem

Carlos Reichenbach e Linduarte Noronha

exibição de curtas e debate

Carlos Reichenbach

Apresentador: Marcelo Lyra (crítico de cinema e professor) 

Filme
Olhar e Sensação 
1994, experimental, 10’, cor, 35mm.

Sinopse
Voo livre na direção da memória, do instinto, do olhar e das sensações. Busca obsessiva 

de ângulos inesperados do Vale do Anhangabaú. A cidade incógnita através da pupila do 

animal enjaulado. Cinema aspirando à pintura e ao traço; rascunhos da relação amor-

ódio entre o artista e sua cidade.

Linduarte Noronha

Apresentador: Samuel Paiva (professor UFSCar)

Filme
Aruanda
1960, documentário, 22’, pb, 35mm.

Sinopse
A história de um quilombo, formado em meados do século XIX, por escravos libertos no 

sertão da Paraíba. O filme, da mesma época da inauguração de Brasília, mostra uma 

pequena população, isolada das instituições do país, presa a um ciclo econômico trágico 

e sem perspectivas, variando do plantio de algodão à cerâmica primitiva. O curta é 

considerado um dos precursores do Cinema Novo.
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CINEMA NO BRASIL: DOS PRIMEIROS TEMPOS
À DÉCADA DE 1950 - Sessão 5
Coordenadores: Luciana C. de Araújo (UFSCar), Luís Alberto R. Melo (UFJF), 

Sheila Schvarzman (UAM)

O filme Matto Grosso, the Great Brazilian Wilderness (1931)

Edgar Teodoro da Cunha (UNESP)

Em 1931, E. R. Johnson, filho do presidente da Victor Talking Machine, vendida para a 

RCA em 1929, foi convencido a financiar uma expedição zoológica e etnográfica a Mato 

Grosso, no Brasil. Um dos resultados desta expedição é o filme Matto Grosso, the Great 

Brazilian Wilderness, dirigido por Floyd, Clarke e Newel. O objetivo desta apresentação 

é fazer uma análise da estrutura narrativa do filme e ainda situá-lo em um contexto de 

outros filmes produzidos sobre os Bororo.

A teoria de Cesare Brandi aplicada à restauração de som no cinema

Joice Scavone Costa (UFF)

Este trabalho versará sobre a teoria da restauração de Cesare Brandi aplicada à 

restauração de filmes. A teoria da restauração de arte aborda diferentes aspectos desse 

percurso ideal, do surgimento de um objeto até sua restauração, com vistas a uma 

nova experiência com ele, guardados os devidos limites de seu contexto original. Tendo 

o cinema como esta arte, escolhemos a restauração de som de três filmes da década de 

1930 para problematizar e compreender a teoria de Brandi.

Acabaram-se os otários: cinema e disco na chegada do filme sonoro

Rafael de Luna Freire (TELA BRASILIS)

A chegada do cinema sonoro ao Brasil, em 1929, ocorreu em meio ao processo de 

popularização dos discos gravados por processos elétricos. Sendo recebido como uma 

“revolução”, o advento do disco elétrico deu um grande impulso à indústria fonográfica 

brasileira. Enfatizamos a necessidade de compreender a exibição dos filmes sonoros 

nesse contexto particular, assim como a produção dos primeiros filmes sincronizados 

brasileiros, em especial, de Acabaram-se os otários (Luiz de Barros, 1929).

CINEMA, TELEVISÃO E HISTÓRIA - Sessão 5
Coordenadores: Eduardo V. Morettin (USP), Marcius C. S. Freire (UNICAMP), 

Mônica A. Kornis (FGV)

O vazio da história e os lugares de memória em Los Rubios,

de Abertina Carri 

Mônica Brincalepe Campo (UFU)

O filme de Albertina Carri, Los Rubios, é um documentário sobre o desaparecimento 

ocorrido com seus pais, sequestrados pelos militares argentinos quando ela contava com 

três anos. A representação realizada explora procedimentos estilísticos que explicitam o 

insuperável pelos lugares de memória convencionalmente utilizados em documentários. 

A diretora questiona a fratura vivenciada, o vazio deixado e não preenchido por mais 

que se busque construir a história.

Valsa com Bashir e A Onda Verde: história, memória e animação

Jennifer Jane Serra (UNICAMP)

Esta comunicação tem como objetivo analisar o potencial da animação na (re)construção 

visual de fatos e acontecimentos históricos, através do estudo de dois documentários 

animados que utilizam depoimentos e histórias de vida como fonte da narrativa: o filme 

israelense Valsa com Bashir, dirigido por Ari Folman em 2008, e A Onda Verde, uma 

produção alemã dirigida pelo iraniano Ali Samadi Ahadi em 2010.

A estética do amadorismo no cinema e no telejornal

Felipe da Silva Polydoro (USP) e Bruno Costa (PUC-Minas)

Neste artigo, investigamos a apropriação dos registros amadores por dois objetos 

distintos: o telejornalismo (a inserção, nas tele-reportagens, de flagrantes captados 

por anônimos como documentação visual do ocorrido); e o filme de ficção (a adoção 

da linguagem rudimentar do amador como artifício realista). Além disso, realçamos o 

caráter convencional tanto das noções de realidade quanto de representação vigentes 

e como essas convenções se expressam na proliferação da estética do amadorismo.

quinta-feira | 9h00-10h30 | sala 139 acadêmico 1 quinta-feira | 9h00-10h30 | sala 232 acadêmico 1
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ESTUDOS DO SOM - Sessão 5
Coordenadores: Fernando Morais da Costa (UFF) , Rodrigo O. D Azevedo 

Carreiro (UFPE), Marcia Regina Carvalho da Silva (FAPCOM)

A audibilidade do som

Eduardo Simões dos Santos Mendes (USP)

Este trabalho pretende discutir a existência de diferentes padrões de sonoridade, 

especialmente no que tange à relação voz/espaço diegético, na construção da trilha 

sonora dos filmes atuais e sua relação com a proposta dramática dessas obras.

Dogville: entre o audível e o invisível

Filipe Barros Beltrão (FIBAM/UFPE)

O presente artigo visa aprofundar as relações entre som e imagem, a partir da análise 

do sound design do filme Dogville (Lars Von Trier, 2003). O ambiente visual proposto no 

filme nos apresenta uma realidade onde os cenários estão incompletos, com mínimos 

objetos de cena. Mesmo com a supressão de vários elementos visuais, o som segue 

uma ordem naturalista, ambientando o filme, representando sonoramente os objetos e 

movimentos que muitas vezes não podem ser visualizados em cena.

Música de filme, esquemas e expectativas

Carlos Henrique Guadalupe Silveira (LYON 2)

Ao longo da vida adiquirimos conhecimentos sobre nosso ambiente e retemos mais 

particularmente suas regularidades. A mente então as organiza em estruturas mentais 

(esquemas), que são importantes para o desenvolvimento de expectativas sobre eventos 

futuros. Certas regularidades podem ser observadas nas relações entre música e filme. 

Buscaremos analisar em nossa comunicação quais são as consequências das expectativas 

baseadas em esquemas, seu papel na construção da narrativa e na recepção do filme.

GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS: HISTÓRIA, TEORIA E 
ANÁLISE DE FILMES - Sessão 5
Coordenadores: Gelson Santana (UAM), Afrânio Mendes Catani (USP), 

Samuel Paiva (UFSCar)

Hibridização de gêneros em Amanda e Monick de André da Costa Pinto

Virgínia de Oliveira Silva (UFPB)

Analisamos o documentário paraibano sobre dois travestis de Barra de São Miguel-

PB, Amanda e Monick, usando o conceito de hibridização para compreendermos a 

estética do diretor André da Costa Pinto. Destacamos o processo de mudança que 

vem se exercendo na instituição familiar, e concluímos que as questões culturais 

e sócio-econômicas são importantes e, muitas vezes, determinantes para se obter 

respeito e dignidade, mesmo para quem se assume como travesti numa cidade do 

interior da Paraíba.

O cinema político e os gêneros em Procissão dos Mortos,

de Luis Sérgio Person 

Laura Loguercio Cánepa (UAM)

O trabalho propõe uma análise do filme Procissão dos Mortos (Luis Sérgio Person, 

1968), a partir do diálogo que este estabelece entre o cinema político e o cinema 

fantástico paulista de cineastas como Rodolfo Nanni (O Saci, 1953) e José Mojica Marins 

(À meia-noite levarei sua alma, 1964). Com isso, quer-se sugerir que o cineasta, no 

final dos anos 1960, dedicou-se a investigar cinematograficamente as possibilidades 

criativas e políticas do uso dos gêneros pelo cinema brasileiro.

Anotações sobre o cinema juvenil brasileiro contemporâneo

Zuleika de Paula Bueno (UEM)

Essa comunicação aborda quatro produções recentes do cinema brasileiro, Antes 

que o mundo acabe, As melhores coisas do mundo, Os famosos e os duendes da 

morte e Desenrola, observando-as como típicas do que classificamos como filmes 

juvenis. Três aspectos são destacados na discussão proposta: a própria definição de 

cinema juvenil; as estratégias de produção e inserção desses filmes no mercado; a 

articulação dos filmes analisados com outras produções e circuitos culturais.

quinta-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 4 quinta-feira | 9h00-10h30 | auditório 2
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CINEMA COMO ARTE, E VICE-VERSA - Sessão 4
Coordenadores: Antonio Pacca Fatorelli (UFRJ), Patricia Moran Fernandes 

(USP), Cesar Baio (UFC)

Trajetos históricos da imagem em movimento no circuito da arte

Eduardo Antonio de Jesus (PUC-MINAS)

O texto vai investigar através de um trajeto histórico por textos, obras e artistas as 

formas de relação da imagem em movimento com a arte, tomando especialmente a 

cena brasileira, construída nas bienais de São Paulo, exposições (como a expo-projeção, 

1973), festivais e também a reflexão desenvolvida por teóricos e curadores para ver 

historicamente como se aproximaram arte e imagem em movimentos.

Videocriação: da estética do excesso ao retraimento do olhar

Osmar Gonçalves dos Reis Filho (UFC)

Cunhado nos últimos anos, o termo videocriação procura dar conta de uma série de 

obras audiovisuais contemporâneas que se caracterizam por certa economia de meios 

(por uma aposta na contenção ou na subtração do olhar), e por operar nas dobras, nas 

brechas, numa zona de indiscernibilidade entre dispositivos e linguagens. Nesse artigo, 

gostaríamos de estabelecer um diálogo com algumas dessas obras, para pensarmos 

que novos problemas estéticos, políticos e epistemológicos estão em jogo aí.

Kieslowski, Jarman e Klein: variações em torno do azul

Susana Madeira Dobal Jordan (UnB)

Para além dos elementos concretos, a cor pode ser uma abstração compartilhada entre 

o cinema e a literatura de tal forma que um se vê na condição de pensar por meio do 

outro. A cor é o ponto em comum nos filmes Bleu de Krystof Kieslowski, no filme Blue de 

Darak Jarman e nas explorações da pintura monocromática de Yves Klein. O azul 

compartilhado nessas obras associa-se tanto à sedução da dissolução quanto ao desejo 

de abarcar a experiência do mundo vivida em fragmentos nem sempre coerentes.
 

IMAGENS E AFETOS - Sessão 5
Coordenadores: Denilson Lopes Silva (UFRJ), Alessandra S. Brandão 

(UNISUL), Mariana Baltar (UFF)

Delicado horror: cinema de gênero e o incontrolável terror do feminino

Erick Felinto de Oliveira (UERJ)

O objetivo desta comunicação é explorar a dimensão “material” e afetiva do cinema 

de horror. Que tipos de paixões e afetos despertaria a experiência espectatorial típica 

desse “gênero do corpo” (Williams, 2004; Hawkins, 2000)? Que espécie de poética 

visual poderia ser pensada a partir de determinadas configurações do filme de horror? 

Que horizonte não-hermenêutico – e, portanto, da ordem do corpo, dos afetos e das 

sensações – poderia ser iluminado com base no horror cinematográfico?

Afeto como economia produtiva e estética na produção pornográfica

Emerson da Cunha de Sousa (UFC)

Quero discutir de que forma as práticas de afeto interferem nas produções pornográficas 

atuais, tomando como ponto de partida os vídeos da BelAmi, produtora de material 

pornô gay com sede no Leste Europeu, os analisando a partir da observação feita pelo 

diretor Markku Heikkinen no documentário finlandês All Boys (2009). Para uma imagem 

mais afetiva e com novas políticas estéticas, novas formas de relações são tecidas entre 

os atores contratados, assim como com os próprios produtores.

Prazeres visuais no pornô feminino

Mariana Baltar (UFF)

Este artigo busca pensar as experiências de afeto, pathos e políticas de gênero tecidas 

na materialidade narrativa a partir das noções de mobilização do olhar e engajamento 

sensório-sentimental. Para isso, analisaremos o projeto sueco Dirty Diaries (2009) e 

suas correlações com a pornografia feminista, articulando o universo mais geral da 

pornografia com questões político-textuais na relação de gênero com as construções do 

feminino e os prazeres visuais.

quinta-feira | 9h00-10h30 | auditório 3 quinta-feira | 9h00-10h30 | sala 137 acadêmico 1
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SUBJETIVIDADE, ENSAIO, APROPRIAÇÃO, ENCENAÇÃO: 
TENDÊNCIAS DO DOCUMENTÁRIO - Sessão 5
Coordenadores: Consuelo Lins (UFRJ), Henri A. de A. Gervaiseau (USP), 

Andrea França Martins (PUC-Rio)

O ensaio fílmico como obra aberta

Gabriela Machado Ramos de Almeida (UFRGS)

Este trabalho apresenta uma proposta de aproximação teórica ao ensaio fílmico a partir 

da noção de “obra aberta”, formulada por Umberto Eco. Para isto, busca investigar o 

modo como a série História(s) do Cinema, de Jean-Luc Godard, dialoga com o modelo 

sugerido por Eco. Considera-se aqui este cruzamento possível em dois âmbitos, 

tomando História(s) do Cinema como corpus analítico: a obra artística em si, aberta 

em suas ambiguidades e movimentos, e a obra aberta como metáfora epistemológica.

Documentário científico em tensão com a 

representação e a comunicação

Luiz Augusto Coimbra de Rezende Filho (UFRJ)

Esta comunicação pretende desenvolver algumas questões metodológicas relativas à 

análise de documentários científicos, compreendidos como documentos históricos e 

gestos estéticos. Parte-se da ideia segundo a qual essas obras têm uma dimensão 

representativa e uma dimensão comunicativa, para em seguida desenvolver sobre como 

a tensão entre ambas se apresenta de forma particular no documentário científico. Para 

identificar e analisar essas dimensões recorre-se a autores como Panofsky e S. Worth.

Iniciação a uma fenomenologia da encenação documentária

Fernão Pessoa Ramos (UNICAMP)

Para pensarmos a encenação documentária: 1) O corpo compõe o espaço cênico para 

e pela presença da câmera. 2) Ao oferecer-se à câmera, lança-se ao espectador. 3) A 

máquina câmera, na tomada, incorpora (literalmente) uma subjetividade que, por sua 

presença, chamo ‘sujeito-da-câmera’. 4) Ela, máquina câmera, deforma a ação do corpo 

cênico. 5) Pelo sujeito-da-câmera, ela traz a alteridade espectatorial. 6) E lança a cena. 

7) À força de gravidade do sujeito-da-câmera chamamos ‘encenação documentária’.

TELEVISÃO - FORMAS AUDIOVISUAIS DE FICÇÃO
E DE DOCUMENTÁRIO - Sessão 4
Coordenadores: Renato L Pucci Jr. (UAM), Gilberto A. Sobrinho (UNICAMP), 

Miriam de S. Rossini (UFRGS)

João Batista de Andrade: a dramatização, o corpo

e a encenação do real

Gilberto Alexandre Sobrinho (UNICAMP)

Os documentários de João Batista de Andrade, nos anos 1960 e 1970, permitem 

releituras, dada à força de suas imagens. A cidade de São Paulo e a sua região 

metropolitana são espaços privilegiados para investimentos criativos de um diretor 

que soube impor um estilo próprio ao flagrar a urbe, suas histórias e alguns de seus 

personagens. Farei uma contextualização de sua trajetória independente e na TV 

Cultura para, em seguida, apontar linhas de força de seu trabalho no Globo Repórter.

O Louco dos Viadutos – um estudo sobre a encenação

Nanci Rodrigues Barbosa (SENAC)

O trabalho se propõe a refletir a questão da encenação na série O Louco dos Viadutos, 

dirigida por Eliane Caffé, para o projeto Direções III. Busca-se analisar a proposta 

estética e narrativa que conta com articulação de elementos ficcionais e documentais, 

com atores e não atores, com ambientes urbanos estabelecendo relações de espaço e 

linguagem, contando com suporte digital e uma dinâmica de trabalho de equipe.

Convergência e a TV social - a narrativa expandida e a sala virtual

Alexandre Schirmer Kieling (UCB)

O advento da digitalização da TV vem configurando um fenômeno que envolve as 

instâncias de produção e de recepção nas construções narrativas cujo referente é o 

mundo real. As experiências de convergência presentes nos relatos jornalísticos e 

documentais têm servido a expansões do espaço televisivo não apenas para o percurso 

do texto audiovisual, mas para seu consumo pelo telespectador. Nosso propósito se 

ocupa de uma descrição e uma reflexão crítica a respeito desses deslocamentos.

quinta-feira | 9h00-10h30 | auditório 4 quinta-feira | 9h00-10h30 | auditório 1
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Perspectivas analíticas e pós-estruturalistas
Coordenador: Érico Oliveira de Araújo Lima (UFC)

Das proliferações de caminhos em filmes menores:

diálogos anacrônicos

Érico Oliveira de Araújo Lima (UFC)

Se há uma multiplicidade de caminhos do cinema, a proposta aqui é ativada pelos 

cruzamentos de tempos e de sensibilidades em filmes menores, com destaque 

para Câncer (1968-1972) e Di Cavalcanti (1977), de Glauber Rocha, e Estrada 

para Ythaca (2010) e Os monstros(2011), de Guto Parente, Pedro Diógenes, 

Ricardo e Luiz Pretti. Busca-se uma aproximação das imagens, compreendidas 

em sua potência de anacronismo (DIDI-HBERMAN, 2000). Os engajamentos como 

proliferação estética e política de possíveis.

O devaneio da imagem em Meteorango kid - herói intergaláctico

Euro Prédes de Azevêdo Júnior (UFBA)

O presente trabalho propõe analisar o filme Meteorango kid - herói intergaláctico, 

levando em conta as ideias propostas por Gilles Deleuze em seus escritos sobre o 

cinema. A trajetória analítica se divide em três etapas: Primeiramente, revisamos 

brevemente a tipologia de imagens propostas pelo filósofo; em seguida, analisamos 

nosso objeto com base nesse referencial teórico; e, finalmente, tecemos considerações 

finais acerca do trabalho e da proposta de uma análise fílmica de viés deleuziano.

Imagens fronteiriças no desfronteiramento entre cinema e literatura

Flávia Silva Neves (UFF)

Pretende-se pensar as noções de fronteiras transnacionais, transmidiáticas e de gênero 

no cinema e na literatura contemporâneos, presentes nos filmes homônimos, Os 

Matadores (1997), de Beto Brant e Cabeça a prêmio (2010) de Marco Rica, realizados, 

respectivamente, a partir de um conto (1994) e um romance (2003) de Marçal Aquino.

Os famosos e os duendes da morte: processo de criação de um roteiro

Vitor Vilaverde Dias (UFSCar)

Acredita-se que diferentes linguagens dialogam na construção de um roteiro 

cinematográfico, para isso é seguido o conceito de redes de criação. O exemplo é o roteiro 

do filme Os famosos e os duendes da morte (2009), escrito por Esmir Filho e Ismael 

Caneppele. Foge-se das rígidas regras, focadas na estrutura e comumente presentes em 

manuais, para entender o roteiro como um “entre lugar” dentro de um movimento onde 

diversos autores são inseridos no processo, que nesse caso, busca ser sensorial.

Por uma performance afetiva: o amor do corpo

Patrícia Colmenero Moreira de Alcântara (UnB)

Diante da crise do panorama amoroso, pós-romântico, cinema e corpo se juntam em 

uma performance afetiva que experimente o amor com um novo olhar. Analisamos 

o filme Movern Callar (Lynne Ramsay, 2002, Reino Unido/Canadá, 97 min), e suas 

propostas videntes de um corpo cerimonial para a vivência sentimental de um amor ao 

mundo, que aponte caminhos para além da frustração romântica ou da fluidez líquida 

que Zygmunt Bauman apresenta.

quinta-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 1 quinta-feira | 9h00-10h30 | sala multiuso 1
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CINEMA COMO ARTE, E VICE-VERSA - Sessão 5
Coordenadores: Antonio Pacca Fatorelli (UFRJ), Patricia Moran Fernandes 

(USP), Cesar Baio (UFC)

Mapeamento e interatividade: entre dispositivo e performance

Fernando Alvares Salis (UFRJ)

Parte significativa da produção audiovisual contemporânea se apresenta como 

performance, onde o dado do acaso e do agenciamento corporal com dispositivos 

tecnológicos interativos são constituintes do acontecimento. Outra tendência recente é o 

“mapeamento” de projeções em diversas dimensões. Nessa comunicação, nos interessa 

pensar, entre dispositivo e performance, o impacto do mapeamento, aliado às tecnologias 

de interatividade, na produção de novas situações expectatoriais audiovisuais.

A instalação interativa e a comédia musical:

estabelecendo aproximações

Fernanda de Oliveira Gomes (UFRJ)

Este trabalho parte da apropriação de análises sobre o cinema feitas por Deleuze - em 

especial sobre a comédia musical, que são deslocadas para a observação de processos 

de produção e recepção de imagens em instalações interativas. Desta forma, torna-se 

importante explorar as alterações pelas quais o corpo passa e as alterações que o corpo 

provoca, a partir da maneira como o espectador se insere em sistemas de dispositivos.

Arthur 2.0 e a interface que capta desejos # 2

Maurício Cândido Taveira (USP)

O trabalho propõe uma reflexão dos conceitos de agência e de interface física-

transparente a partir do filme interativo Arthur 2.0, de minha autoria, uma obra que 

que capta os desejos do interator a partir de um sistema de interface que chamamos 

de interface física-transparente. Esse sistema integra softwares e dispositivos que 

permitem o mapeamento dos olhos do interator a partir de óculos integrados com 

um dispositivo eye-tracking.

CINEMA NO BRASIL: DOS PRIMEIROS TEMPOS
À DÉCADA DE 1950 - Sessão 6
Coordenadores: Luciana C. de Araújo (UFSCar), Luís Alberto R. Melo (UFJF), 

Sheila Schvarzman (UAM)

Nos rastros de Limite: uma reflexão metodológica

Alexandre Ramos Vasques (UFSCar)

Inserida no campo dos estudos recentes sobre preservação audiovisual no Brasil, a 

análise dos materiais fílmicos de Limite (Mário Peixoto, 1931), busca investigar os 

tipos de intervenção e manipulação operadas sobre a obra cinematográfica, fazendo-se 

necessária a execução de uma complexa metodologia de trabalho que envolve desde 

a tradicional coleta de dados em documentos de época até a utilização de modernos 

equipamentos de digitalização fotográfica.

Técnicas de colorização no cinema brasileiro silencioso

Natália de Castro Soares (USP)

Esta comunicação tem por objetivo fazer um panorama das técnicas de colorização 

de filmes e de suas funções no cinema brasileiro silencioso. Partindo das técnicas 

estrangeiras conhecidas de colorização de filmes, tentaremos mapear como se deu, 

no Brasil, o processo de assimilação dessas técnicas, ou a possível criação de técnicas 

próprias, de que foram empregadas e as estruturas utilizadas.

Atualidades Gaúchas, período sonoro 1942-1949

Glênio Nicola Póvoas (PUC-RS)

Continuamos nossa investigação nos arquivos da Cinegráfica Leopoldis-Som. Também 

continuamos trabalhando com o cinejornal. Depois de quatro edições de Atualidades 

Gaúchas no silencioso (1932-1933), a produção deste cinejornal retorna no sonoro 

em 1938 e 1939 com pouco mais de 20 edições. A partir de 1942 até 1979 serão 

produzidos 477 edições. São cerca de dois mil assuntos filmados, uma espécie de 

diário audiovisual do Rio Grande do Sul.
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CINEMA, TELEVISÃO E HISTÓRIA - Sessão 6
Coordenadores: Eduardo V. Morettin (USP), Marcius C. S. Freire (UNICAMP), 

Mônica A. Kornis (FGV)

Ideias em circulação: cinema, ciência e identidade nacional

Ana Paula Spini (UFU)

Nesta comunicação serão analisadas as ideias de brasilidade presentes no cinema 

silencioso brasileiro, e mais especificamente no cinema de Humberto Mauro, da década 

de 1920, o chamado Ciclo Regional (1923-1930), para investigar em que medida 

aspectos da identidade nacional e regional encenados por Mauro articulam-se com a 

produção de historiadores do IHGB.

Suicidas e foliões: carnavalização e realismo em Tudo Azul(1951)

Marcos Francisco Napolitano De Eugênio (USP)

O filme Tudo Azul (1951), dirigido por Moacyr Fenelon foi um dos momentos de afirmação 

de um cinema nacional-popular , na tentativa de articular crítica e diversão. Ao narrar a 

angústia do “pequeno funcionário” Ananias, compositor inédito e pai de vários filhos que 

trabalha em uma companhia de seguros, mas sonha em ser compositor famoso, Tudo 

Azul apresenta novas possibilidades para conciliar a chanchada carnavalesca e a 

perspectiva realista, projetada pelos realizadores de esquerda.

Análise dos indícios feministas presentes no filme

Luzia-Homem (1987)

Carla Conceição da Silva Paiva (UNICAMP)

Considerando as proposições de investigação sobre as relações entre cinema e história 

apresentadas por Marc Ferro (1977) e Robert Rosenstone (1995), nossos estudos 

sobre o movimento das mulheres na década de oitenta no Brasil e as recomendações 

metodológicas da análise do discurso francesa (MAINGUENEAU, 2002), investigaremos 

como o filme Luzia-Homem (1987) pode nos dizer algo sobre essa sociedade e as 

recentes conquistas feministas que a palavra escrita não pode nos contar.

GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS: HISTÓRIA, TEORIA E 
ANÁLISE DE FILMES - Sessão 6
Coordenadores: Gelson Santana (UAM), Afrânio Mendes Catani (USP), 

Samuel Paiva (UFSCar)

A ficção científica contemporânea diante do seu legado cinematográfico

Gelson Santana (UAM)

Contemporaneamente a ficção científica no cinema volta-se para o seu legado passado 

como uma forma de presentificar o futuro. Um futuro modelado à maneira das 

futuralidades, ou seja, esvaziado do próprio imaginário de futuro. Por isso, o gênero 

ficção científica experimenta hoje a emergência tópica e unidimensional de um futuro 

criado pelas experiências audiovisuais passadas.

Filme de gênero histórico no Brasil: um levantamento da produção 

cinematográfica brasileira (1896-2011)

Bruno Hingst (FACASPER)

Filme de gênero histórico no Brasil: um levantamento da produção cinematográfica 

brasileira (1896-2011). O trabalho aborda as principais características culturais e 

sociais e como estas se refletem na nossa história, conceituando filme gênero histórico 

bem como as políticas de governo de fomento para este gênero e também realizando 

um levantamento da produção cinematográfica entre 1896 a 2011.

Elementos de circulação viral na ordem da tela cinematográfica

Andrea Limberto Leite (USP)

Identificamos os elementos que fazem dialogar a produção fílmica para o cinema com 

seu formato de apresentação e divulgação na internet, apontando características formais 

associadas a modelos genéricos. Consideramos especialmente relevante a associação de 

objetos em cena e enquadramentos como índices da própria circulação possibilitada nas 

novas mídias. Assim circulam na internet e são incorporados nos filmes reapropriando 

seu caráter viral, dissidente e às vezes até mesmo subversivo ou obsceno.
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TELEVISÃO - FORMAS AUDIOVISUAIS DE FICÇÃO
E DE DOCUMENTÁRIO - Sessão 5
Coordenadores: Renato L Pucci Jr. (UAM), Gilberto A. Sobrinho (UNICAMP), 

Miriam de S. Rossini (UFRGS)

Que Rei Sou Eu?: a exposição das fraturas no projeto de 

modernidade brasileiro

Dilma Beatriz Rocha Juliano (UNISUL)

Propõe-se debater a telenovela Que Rei Sou Eu? (1989) em suas imagens alegóricas 

do Brasil, mostrando o fim das crenças no projeto da modernidade, numa sociedade 

desvalida de lideranças políticas pós-ditadura militar. Afirma-se essa narrativa 

audiovisual como uma autorreflexão sobre a modernidade brasileira, e para desenvolver 

essa ideia serão enfatizados o título e os personagens Ravengar, o bruxo ou a eminência 

parda do reino de Avilan, e Corcoran, o bobo da corte ou o sábio dos plebeus.

Mais que mera coincidência: mímesis da política e corrupção

Leandro Rocha Saraiva (SESI-PR)

Análise comparativa de três obras recentes que abordam de forma central a corrupção na 

política brasileira contemporânea: a minissérieO Brado Retumbante (Euclydes Marinho, 

2011), o telefilme Homens de Bem (Jorge Furtado, 2011) e o longa Tropa de Elite 

II (José Padilha, 2011). Tomarei ainda como um ponto de comparação internacional a 

série Boss (Farhad Safinia, 2011). A perspectiva mais ampla da análise é a consideração 

de formas narrativas contemporâneas que buscam a mimese da política.

quinta-feira | 11h00-12h30 | auditório 1

IMAGENS E AFETOS - Sessão de avaliação do seminário
Coordenadores: Denilson Lopes Silva (UFRJ), Alessandra S. Brandão 

(UNISUL), Mariana Baltar (UFF)

SESSÃO DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO

Os coordenadores do Seminário temático Imagens e Afetos encerram os trabalhos com 

uma sessão de debates acerca dos estudos apresentados no XVI Encontro Socine.
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Autores: Kiarostami
Coordenadora: Ana Lucia de Almeida Soutto Mayor (UFRJ)

Fendas do real: máscaras do poético em Cópia fiel,

de Abbas Kiarostami

Ana Lucia de Almeida Soutto Mayor (UFRJ)

O cinema de Abbas Kiarostami tornou-se reconhecido por sua capacidade de operar 

fricções entre a realidade e a ficção, tornando-as, por vezes, indiscerníveis. Por meio 

de sofisticados engendramentos discursivos, Kiarostami, a cada novo filme, reelabora 

a tensão entre esses dois territórios, desvelando diferentes “máscaras do poético”, 

inscritas na “epiderme do mundo”. Este trabalho discute dimensões do poético em Cópia 

fiel, explorando possibilidades de sensibilização do olhar do espectador.

A verdade da mentira em Cópia fiel, de Abbas Kiarostami

Genilda Azeredo (UFPB)

Propomos a discussão do filme Cópia fiel, de Abbas Kiarostami, a partir da observação 

de algumas premissas: a narrativa articula ambiguamente as nuances semânticas 

da expressão “cópia fiel” no nível artístico e no nível da subjetividade das relações 

humanas; a narrativa investe substancialmente em estratégias estilísticas que 

encharcam a história de indeterminação e ambiguidade, além de constituir-se com base 

em um jogo metaficcional que aciona o próprio fazer artístico (mímese/valor/criação).

Representação, acontecimento e experiência: Kiarostami

e Ahlam Shibli

Maria Cristina Miranda da Silva (UFRJ)

O estudo objetiva estabelecer um diálogo entre a obra do cineasta iraniano Abbas 

Kiarostami e da fotógrafa palestina Ahlam Shibli, desenvolvendo uma reflexão a 

partir da concepção de ‘representação e acontecimento’ apresentada por Jean-Claude 

Bernadet (2004) e do conceito de ‘experiência’ em Walter Benjamin.

quinta-feira | 14h00-15h30 | sala 139 acadêmico 1

ESTUDOS DO SOM - Sessão de avaliação do seminário
Coordenadores: Fernando Morais da Costa (UFF) , Rodrigo O. D Azevedo 

Carreiro (UFPE), Marcia Regina Carvalho da Silva (FAPCOM)

SESSÃO DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO

Os coordenadores do Seminário temático Estudos do som encerram os trabalhos com 

uma sessão de debates acerca dos estudos apresentados no XVI Encontro Socine.
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Cinema e performance
Coordenador: André Telles do Rosário (UFRJ)

Corpoeticidade e o audiovisual como suporte para

a poesia performativa

André Telles do Rosário (UFRJ)

Este trabalho procura analisar a tradução para o audiovisual da poesia performativa 

de Miró da muribeca, poeta expoente desta cena em Recife, feita pelo diretor Wilson 

Freire no documentário Miró: preto, pobre, poeta e periférico (Cabra Quente Filmes 

- Recife-PE, 2008). A partir desta análise, observaremos como o meio audiovisual 

se juntou à produção de impressos como uma forma de divulgação desta poesia 

corporalmente compartilhada.

A performatividade de um tropicalista no dispositivo televisual

Rafael José Azevedo (UFMG)

A comunicação se construirá a partir de um gesto reflexivo em torno da performatividade 

do cancionista Tom Zé em uma edição do programa Ensaio (TV Cultura). Tendo em 

vista o modo como esse compositor opera sua existência na textualidade do programa, 

partimos das noções de performance e de dispositivo como chaves de leitura para 

compreender as negociações implicadas no encontro entre os gestos de Tom Zé e a 

atuação do dispositivo televisivo.

Performance e personagem no cinema do não acontecimento

de Cao Guimarães

Maria Henriqueta Creidy Satt (PUC-RS)

A partir da análise de três filmes, A alma do osso (2004), Andarilho (2006) e Ex 

isto (2010), de Cao Guimarães essa comunicação pretende refletir acerca da sua 

filiação a um cinema, que nomino como “não acontecimento narrativo”. Interessa-nos 

pensar três pontos que mobilizam as estratégias narrativas das obras: a construção das 

personagens, a inclusão da performance e as modulações de cinema observacional, em 

cotejo com as tradições do documentário.

Cinema, arte, artistas
Coordenador: Fabiano Grendene de Souza (PUC-RS)

A correspondência audiovisual entre Jonas Mekas e José Luis Guerín

Fabiano Grendene de Souza (PUC-RS)

Correspondência: Jonas Mekas - J.L. Guerin(2011), de Mekas e José Luis Guerín, é uma 

obra composta a partir da troca de correspondência audiovisual entre dois cineastas. 

Rastreando algumas características desta modalidade, analisaremos a forma como 

cada diretor cria imagens para revelar aspectos da sua vida e da sua relação com o 

cinema. A partir disso, é possível comparar suas propostas, verificando aproximações e 

distanciamentos entre suas concepções artísticas.

Documentários sobre arte: encontros possíveis

Nina Galanternick (UFRJ)

Este trabalho pretende pensar o documentário sobre arte à luz das ideias de Jean-

Louis Comolli. No documentário sobre arte, a obra de arte é personagem tanto quanto 

qualquer personagem humano. É preciso ter com elas a mesma atenção que se tem 

com personagens de carne e osso. O documentário sobre arte está, portanto, sujeito às 

mesmas tensões que qualquer outro documentário. Tendo em vista tais tensionamentos, 

serão brevemente analisados quatro documentários sobre a obra de Cildo Meireles.

Experiência, registro e montagem em dois filmes-diário

de Jonas Mekas

Patrícia Mourão (USP)

A comunicação partirá da análise de dois filmes-diário de Jonas Mekas, Walden alson 

known as diaries, notes and sketches e Lost, lost, lost, para pensar como o diário em sua 

forma fílmica lida com a experiência do tempo no registro e posteriormente na edição.
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O rural e o sertão no cinema brasileiro
Coordenadora: Celia Aparecida Ferreira Tolentino (UNESP-Marília)

Eu era feliz e não sabia: o rural no cinema brasileiro dos anos 2000

Celia Aparecida Ferreira Tolentino (UNESP-Marília)

Nossa pesquisa sobre o rural no cinema brasileiro das décadas de 1950/60 concluiu que 

nossa urbanidade insegura nos levava a desenhar o rural como uma espécie de outro, 

nunca aquele que tinha palavra, ou a câmera. Mas, realizada a nossa urbanização em 

80% do território nacional, cumprindo em menos de 50 anos aquilo que na Europa 

demandou alguns séculos, nos perguntamos: como o rural tem sido tratado pelo cinema 

brasileiro dos anos 2000? Neste texto, comentamos alguns filmes desta última década.

Os sertões nordestinos autóctones do cinema 

brasileiro contemporâneo

Diogo Cavalcanti Velasco (UNICAMP)

O sertão nordestino é espacializado mais uma vez pelo cinema brasileiro nos anos 

2000. Alguns dos responsáveis por isso, Marcelo Gomes, Lírio Ferreira, Paulo Caldas e 

Karim Ainouz, possuem uma proximidade afetiva e territorial com ele e transformam-

no em uma pluralidade de sertões. Pretende-se, então, revelar os sertões trânsito, 

sertões “mudernos”, sertões líquidos, sertões sujeitos, sertões estéticos, que procuram 

questionar os modos antecedentes de espacializar esse espaço.

O filme como fonte de análise social

Suely dos Santos Silva (UFG/USP)

A relação com o outro em Cinema, aspirinas e urubus, evidencia elementos da 

identidade brasileira, trata da formação e socialização das personagens. No filme 

o encontro e relacionamento entre o estrangeiro ‘despatriado’ com a eclosão da II 

Guerra e o brasileiro nordestino ‘sem pertença social’ encaixa-se no inusitado. A tensão 

principal reflete; a imigração, uso da máquina, desgosto com o país, falta de trabalho, 

demarcando o espaço geográfico deixando marcas nos territórios e corpos.

Por uma Filosofia do Cinema
Coordenador: Jorge Vasconcellos (UFF)

A erva do rato, o minimalismo pictorializante do cinema de Bressane

Jorge Vasconcellos (UFF)

Propomos uma análise filosófica do filme A erva do rato de Júlio Bressane. Partiremos 

de uma distinção que propomos entre filosofia e teoria do cinema, a partir da qual 

apresentaremos o caráter pictorializante (a relação entre pintura e cinema) presente no 

filme de Bressane em questão: A erva do rato.

A ética como bússola para a nova cartografia do cinema mundial

Ana Paula Martins Gouveia (UCSB-USA/ESAP-PT/USP-BR)

Como sugestão de uma bússola que possa nos ajudar a traçar uma nova cartografia 

do cinema mundial, farei uma breve reflexão sobre o filme O Grande Silêncio de Philip 

Gröning e as conexões que esse estabelece com a filosofia no que toca a questão da 

ética, esta, entendida como um campo de investigação sobre os meios de se alcançar 

a felicidade, e o que esta significa. O filme de Gröning se destaca triplamente dentro 

desta reflexão: a ética (ethos) como conduta, como local e como temática.

Viver-junto e política da amizade em Os monstros e As horas vulgares

Camila Vieira da Silva (UFC)

Com base na experiência do viver-junto enunciado por Roland Barthes, como pensar 

uma política da amizade em filmes brasileiros contemporâneos que contemplam 

relações entre afetos e juventude? Por meio de uma reflexão sobre Os monstros e As 

horas vulgares, este trabalho procura compreender como se estabelece a tensão entre 

a solidão e o estar no grupo, o jogo entre a vida coletiva e a liberdade de cada um.
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Questões sobre o realismo no cinema
Coordenador: Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira Junior (USP)

A fabricação do visível: Hitchcock-DePalma-Antonioni-Argento

Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira Junior (USP)

Na obra de Hitchcock e de alguns cineastas que dialogam com ele, o mundo filmado é 

apresentado menos como um registro imediato da realidade sensível do que como um 

pensamento em ação e exposição, o que contraria, em tese, a “vocação” ontológico-

fenomenológica do cinema. O visível não é um dado natural a ser colhido no mundo 

fenomênico, mas um produto da atividade mental. Pretendo discutir essa dinâmica de 

fabricação do visível e situá-la numa história moderna das formas cinematográficas.

Os novos realismos no cinema - Os casos de Shara e A questão humana

Renato Schvartz (PUC-Rio)

Escolhemos como objetos de análise as películas A questão humana (Nicolas Klotz) 

e Shara (Naomi Kawase), onde procuramos identificar determinadas temáticas (o 

retorno traumático; o colapso sígnico contemporâneo; o advento da comunidade) 

e recursos estilísticos (como o uso do longo plano, focos narrativos fluidos, uma 

montagem “calculada”)a partir do registro teórico de uma aproximação do ético ao 

estético (Jacques Ranciére) e dos «efeitos brutais» da contigência do real (Alain Badiou).

Estéticas do realismo no cinema de animação 3D

Daniel Moreira de Sousa Pinna (UFF)

O artigo investiga as estratégias de representação adotadas pelos longa-metragens de 

animação 3D. Historicamente, tanto o desenvolvimento da computação gráfica quanto 

das técnicas de animação foram impulsionados pela constante busca pela representação 

realista dos objetos e do movimento. A pesquisa relaciona as estéticas realistas 

identificadas nas produções em CGI com o desenvolvimento da tecnologia digital, da 

técnica de animação e com as mudanças ocorridas na indústria do entretenimento.

O ensino do cinema e do audiovisual no ensino 
fundamental e médio
Coordenador: João Luiz Leocadio da Nova (UFF)

O ensino de ciência com cinema

João Luiz Leocadio da Nova (UFF)

A história do desenvolvimento do cinematógrafo é por si só uma aula de ciência. A 

busca pelo registro do movimento tinha como um dos pressupostos os estudos 

da biomecânica, no campo da fisiologia, o que propiciou o surgimento de diversos 

dispositivos (equipamentos) como o fuzil fotográfico. O cinema de Jean Painlevé, um 

marco na cinematografia científica com mais de 300 filmes, é um exemplo de que esse 

diálogo entre cinema e ciência não se extinguiu com a invenção do cinematógrafo.

Desafios e experiências do ensino de cinema frente uma geração digital

Luciana Rodrigues Silva (FAAP)

A existência de uma geração nativa digital imprime uma nova realidade dentro 

das escolas. Do ponto de vista do cinema se, por um lado, um número grande de 

estudantes já tem contato com equipamentos de captação de vídeo e edição, por outro, 

simplesmente, não frequenta as salas de exibição e é analfabeta na compreensão das 

linguagens audiovisuais. Como o ensino pode lidar com essa realidade, no escopo de 

formar um público qualificado e crítico para o cinema e audiovisual?

Práticas de leitura fílmica para a educação básica

Ana Paula Nunes (UFRB)

Esta comunicação visa refletir sobre a análise fílmica em ambiente escolar, cotejando 

práticas de leitura fílmica em material pedagógico produzido pelos governos francês 

e brasileiro. Na França, há três tipos de dossiers criados pelo Centro Nacional da 

Cinematografia, cada um destinado a um nível de escolaridade, e, no Brasil, há o 

catálogo da Programadora Brasil, acompanhado por críticas cinematográficas. Nosso 

papel é analisar as iniciativas do ponto de vista metodológico e não mercadológico.
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Cinema e outras linguagens
Coordenador: Cristian Borges (USP)

Terpsícore e o cinema: reflexões sobre a dança visual

Cristian Borges (USP)

O que aproxima o cinema da dança? Certamente a presença, fundamental em 

ambos, do movimento. A partir de escritos sobre o cinema e a dança moderna e de 

exemplos de filmes, analisaremos a forma pela qual a dança e o cinema relacionam-

se, cada um a seu modo, com ele. Assim como alguns estudos de som no cinema 

veem uma “musicalidade visual” inerente às imagens em movimento desde o cinema 

silencioso, podemos identificar nelas uma espécie de “dança visual”, mesmo em 

filmes não musicais ou musicados.

O iídiche nas mais recentes obras audiovisuais

Jose Eduardo Bozicanin (UFSCar)

Interessa-nos observar as mais recentes obras audiovisuais geradas a partir de fontes 

literárias e teatrais de temática iídiche. Pretendemos a confecção de um estudo 

comparativo entre os filmes e vídeos produzidos no Brasil, França, Israel e Estados 

Unidos. Focaremos nossa atenção na análise das experiências idiomáticas, das tensões 

expectatoriais e quanto ao propósito temático a que estes filmes se destinaram.

Um filme 100% brasileiro: o Brasil visto pelos olhos do poeta

Elizabeth Maria Mendonça Real (UFF)

Um filme 100% brasileiro, de José Sette, é uma adaptação livre da obra poética de 

Blaise Cendrars baseada em uma seleção de textos inspirados em sua experiência 

no Brasil. Trazendo o autor como personagem, o filme extravasa o universo ficcional, 

caracterizando os eventos narrados de modo subjetivo. A adaptação, como processo 

criativo e dialógico, tem limites bastante amplos e nosso interesse nesse trabalho será 

perceber como esses limites foram explorados pelo diretor.

Cinema, música, som
Coordenadora: Maria Noemi de Araujo (CLIPP)

O raccord em SuperOutro: músicas e ligações

Maria Noemi de Araujo (CLIPP)

Discutir o uso da música no filme SuperOutro (1989), de Edgar Navarro, enquanto 

recurso usado como uma espécie de corte, suspensão para o mundo caótico em que 

o personagem-título se enreda. A partir da noção de “raccord» (Burch), articulada à 

noção psicanalítica de sutura (Miller) e o conceito freudiano de condensação, presente 

no título do filme, além das suas noções de «mal estar na cultura» e «resto».

A inserção de canções nos filmes da Companhia

Atlântida Cinematográfica

Sandra C. N. Ciocci (UNICAMP)

A Companhia Atlântida produziu 66 filmes durante o período em que esteve em atividade. 

Esta empresa realizou suas produções nas décadas de 40 e 50. Aproximadamente 75% 

dos filmes produzidos foram musicais ou tiveram canções inseridas na trilha musical. 

Este trabalho descreve a maneira como as canções foram utilizadas para compor a 

trilha musical e a relação dessas canções com a progressão dramático/narrativa.
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A música diegética no cinema de ficção científica norte-americano

Fabrizio Di Sarno (CEUNSP)

Esta pesquisa visa estudar exemplos de como a música diegética é inserida em 

narrativas futuristas no cinema de ficção científica. Valendo-se da pesquisa sobre o 

surgimento e o desenvolvimento do gênero, o estudo parte do pressuposto de que a 

música diegética futurista estabelece uma ligação entre o discurso musical e a visão de 

futuro presente no imaginário do público de épocas específicas da história do cinema.

A música segundo Nelson

Marise Berta de Souza (UFBA)

Esta proposta procura identificar como o recurso do uso da música popular brasileira 

conformou a dramaturgia e a linguagem sedimentadas ao longo da trajetória 

cinematográfica de Nelson Pereira dos Santos.

Economia Audiovisual. Sistemas de regulação e 
financiamento no Brasil
Coordenador: Alexander Patez Galvao (UFF/ANCINE)

A cadeia de valor como instrumento de análise do setor audiovisual

Alexander Patez Galvao (UFF/ANCINE)

O artigo propõe um modelo de cadeia de valor para o setor audiovisual que abarque 

todos os segmentos desse mercado a fim de que sejam apreendidas as estratégias de 

expansão e as dinâmicas concorrências das empresas que aí atuam. Com a cadeia de 

valor ramificado do audiovisual intenta-se a construção de um instrumento analítico 

que possa servir de auxílio à compreensão da dinâmica econômica do setor, subsidiando 

eventuais ações regulatórias do Estado nesse mercado.

O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) como eixo de equivalências

José Roberto Ferreira Guerra (UFPE)

O presente estudo busca compreender como são constituídas as equivalências presentes 

na política cultural de cinema relacionada com o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), 

culminando na constituição deste como instrumento efetivo para o setor do audiovisual. 

O conceito de cadeia de equivalências foi utilizado para analisar a estrutura institucional 

do FSA, tendo como orientação a análise da identidade e da diferença representativas 

de cada ator que constitui o Fundo: sociedade, mercado e Estado.
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Olhares e Paisagens
Coordenador: Ricardo Tsutomu Matsuzawa (UAM)

Paris, Texas: o olhar de Wenders sobre o território americano

Ricardo Tsutomu Matsuzawa (UAM)

O foco desta pesquisa é o olhar sobre a América do diretor Wim Wenders na obra Paris, 

Texas. Como objetivo para reflexão aponta-se como o cineasta repensa a América 

idealizada de sua memória, construída através dos filmes hollywoodianos e da realidade 

do sistema que ele vivenciou em Hollywood, redefinindo a sua produção posterior. 

Percebe-se que elementos que Wenders não utilizava anteriormente tornaram-se 

recorrentes, tais como: a maior preocupação com a história.

O novo cinema “europeu” de Woody Allen

Marcos César de Paula Soares (USP)

Desde a crise que marcou o cinema norte-americano no final dos anos 60, tem se 

intensificado o desejo de Hollywood de investir na produção de filmes americanos 

realizados na Europa, onde os custos de produção são significantemente mais baixos. 

Esse fator, somado à conglomerização das produtoras americanas, produziu um novo 

tipo de cinema “global”, que marca a produção recente. Esta fala parte da análise do 

filme Meia-noite em Paris para discutir como Woody Allen amplia e reverte esse quadro.

O olhar moderno e a cidade em Filme de amor, de Júlio Bressane

Fabio Diaz Camarneiro (USP)

A sequência que encerra Filme de amor, de Júlio Bressane, trata das relações entre 

corpo e espaço urbano a partir de oposições entre, de um lado, os monumentos da 

cidade e seu espaço geográfico – que trazem em si a escrita de uma história – e, do 

outro, os corpos humanos e o sexo, representados por citações à pintura ocidental. 

Tanto em Bressane como em Édouard Manet, podemos encontrar um olhar “devolvido” 

ao espectador. Um olhar que opõe “o mundo mental que se foi” e a modernidade.

Poéticas do cinema
Coordenador: Samuel de Jesus (USP)

Aporias. Sobre alguns desafios contemporâneos do retrato 

fotográfico ou cinematográfico

Samuel de Jesus (USP)

No início do século XIX, foi publicado um curioso tratado chamado La physiognomonie, 

ou l’art de bien connaître les hommes, redigido pelo teólogo suíço Johann Kaspar 

Lavater. Baseado numa suposta objetividade dos resultados quantitativos e dos dados 

recolhidos, esse método não se revelou de fato verificável. Essa comunicação proponha-

se examinar como alguns de seus sintomas ecoam e assombram, até hoje, numerosas 

obras fotográficas, cinematográficas ou videográficas.

A construção do fantástico em Fausto, de Aleksandr Sokurov

Alex Sandro Martoni (UFF)

O presente trabalho tem como objetivo analisar o modo de construção do fantástico no 

filme Fausto, de Aleksandr Sokurov, entendendo esse gênero como uma modalidade do 

imaginário que se realiza numa complexa tessitura que envolve instrumentos retórico-

formais, a dimensão material da imagem, os afetos e a experiência espectatorial. Desse 

modo, essa comunicação visa, a partir de uma metodologia híbrida, a discutir sobre a 

natureza do conceito de fantástico no cinema contemporâneo.

A montagem figurativa em Paranoid Park

Milton do Prado Franco Neto (UNISINOS)

Paranoid Park (2007), de Gus Van Saint, apresenta em sua construção fílmica, 

particularmente em sua montagem, um rico tecido de interpretações. Esse trabalho vai 

analisar uma sequência do filme em que a montagem atinge seu potencial expressivo 

mais forte, servindo-se da narratologia e de estudos de análise figurativa.
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Reflexões sobre o cinema canadense
Coordenadora: Anelise Reich Corseuil (UFSC)

Uma nova ética de representar: o Brasil no documentário canadense

Anelise Reich Corseuil (UFSC)

Este trabalho busca analisar as formas como o documentário canadense contemporâneo 

representa elementos culturais e geográficos do Brasil a partir de suas formas de 

representação de paisagens específicas. A análise focaliza o documentário An ecology of 

hope (2001)e as inter-relações entre sua narrativa autorreflexiva e as formas estéticas 

utilizadas na construção das imagens.

O rei está nu - intimidade e crise masculina em A married couple

Fernando Weller (UFPE)

A comunicação apresenta uma análise do longa-metragem canadense A married 

couple, de 1969, dirigido pelo cineasta Allan King. O filme é um marco do chamado 

cinema observacional dos anos 60 e espelho das transformações no âmbito da família e 

da vida privada na geração do pós-guerra no universo anglófono canadense. A análise 

estabelece nexos entre a crise do personagem masculino no filme e as novas formas de 

perscruta do universo íntimo inauguradas pelo documentário dos anos 60.

Esta é ‘nossa terra’: Atanarjuat: the fast runner (2000)

Neide Garcia Pinheiro (UNICENTRO)

Igloolik Isuma, companhia cinematográfica localizada no Ártico Canadense, criada 

em 1990, tem produzido dezenas de filmes, principalmente documentários, sobre os 

povos Inuit, conhecidos também por Esquimós. Este trabalho tem como enfoque a 

representacão da paisagem no filme da Isuma, Atanarjuat : the Fast Runner. O filme 

apresenta uma ̀ paisagem humana’, desafiando estereótipos sobre o Ártico e seus povos, 

que frequentemente têm sido representados como primitivos no cinema dominante.

Olhar a política através da arte: regimes autoritários
re-vistos pelo cinema
Coordenadora: Carolin Overhoff Ferreira (UNIFESP)

Olhares indisciplinares sobre a história: I Wish I Knew (Jia Zhang-

ke, 2010) e Diário de uma Busca (Flávia Castro, 2010)

Carolin Overhoff Ferreira (UNIFESP)

Há filmes de ficção e documentários, e outros que não se enquadram nestes gêneros 

porque reconfiguram a nossa percepção de um modo tanto estético quanto político. 

Este trabalho estudará dois exemplos contemporâneos, da China e do Brasil, que, 

lidando com passados de opressão política, oferecem perspectivas indisciplinares sobre 

a história através de um mosaico de memórias. Sua comparação visa esclarecer o papel 

do cinema no desenvolvimento de uma visão heterogénea em culturas diferentes.

Filmes de artista no Brasil dos anos 70 – um estudo sobre

a atuação de Antonio Manuel

Virginia Gil Araujo (UNIFESP)

Quando a fotografia se transforma em ação política nos filmes de Antonio Manuel, 

adquire, através das operações de montagem, um ponto de vista que se fixa na 

antropologia da rede artística. Verificando sua transfiguração em imagem-tempo, 

construída pela fotografia seqüencial, constatamos a denúncia da violência aos corpos 

durante a última ditadura militar no Brasil, narrada a partir da memória do próprio 

artista que testemunha os acontecimentos.

Autoria, descoberta do ‘eu’ e música pop nos filmes de Jia Zhang-ke

Cecília Antakly de Mello (UNIFESP/USP)

A comunicação proposta é dedicada à relação intermidiática entre o cinema e a música pop 

nos filmes Xiao Wu (1997), Plataforma(Zhantai, 2000) e Prazeres Desconhecidos (Ren 

xiao yao, 2002), do diretor chinês Jia Zhang-ke. A hipótese a ser explorada é de que a 

inclusão de canções pop nos primeiros três longas-metragens do diretor manifesta-se 

como uma marca autoral complexa relacionada à emergência e valorização do indivíduo 

no panorama de mudanças econômicas e sociais da China continental.
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