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Apresentação 
 
 

A III Jornada de Estudos de Cinema e Fotografia do Programa de Pós-

Graduação em Multimeios é um evento acadêmico com o objetivo de integrar e 

promover o intercâmbio científico e cultural dos discentes e docentes do 

Programa. 

A Jornada contará com apresentações seguidas de debates sobre os 

trabalhos de pesquisa em desenvolvimento pelo corpo discente do Programa, 

permitindo a divulgação e a troca de informações e experiências voltadas à 

prática de pesquisa em comunicação. Os trabalhos apresentados farão parte de 

mesas temáticas mediadas por professores do Programa de Pós-Graduação em 

Multimeios. 

Neste ano, os 30 trabalhos inscritos foram reunidos em cinco mesas 

temáticas: Identidade, cultura e representação no audiovisual; Tradição e 

transformação no cinema documentário; Estéticas contemporâneas do 

audiovisual; Autoria, crítica e encenação no cinema; e Montagens, desmontagens 

e remontagens na comunicação visual. 

 Bom evento! 
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Programação 
03/12, Auditório do LIS, 9h às 18h 

 
 

9h 

 
Abertura 

Prof. Dr. Marcius Freire 
 

 
9h10 – 10h25 

 
Sessão 1 – Identidade, cultura e representação no audiovisual 

Coordenador: Prof. Dr. Nuno Cesar Abreu 
 

9h10 A erotização masculina nos videoclipes 
como forma de afirmação feminina e 

questionamento da heteronormatividade 

Rodrigo Ribeiro Barreto 

9h25 Cinema brasileiro “para gringo ver”: uma 
análise sobre a seleção de filmes nacionais 

sugeridos nos guias da Lonely Planet 

Carla Conceição da Silva 
Paiva 

9h40 Deslocamentos profanos: humor e sátira a 
Hitler em dois filmes antinazistas 

João Paulo Putini 

9h55 Notícias de uma guerra particular: violência 
no contexto biopolítico do estado de 

exceção 

Adriane Bagdonas Henrique 

10h10 Representações da cultura brasileira no 
cinema documentário: relações entre o IEB 

e a Caravana Farkas 

Jennifer Jane Serra 

 
10h25 – 12h55 

 
Sessão 2: Tradição e transformação no cinema documentário 

Coordenador: Prof. Dr. Marcius Freire 
 

10h25 Aproximação a um objeto de estudo ou o 
que há em Trinh T. Minh-ha para além de 

Reassemblage 

Gustavo Soranz Gonçalves 

10h40 Considerações sobre o acaso e a 
contingência nos documentários 

Sabrina Rocha Stanford 
Thompson 

10h55 Cuchillo de palo (Renate Costa, 2010) e 
Sibila (Teresa Arredondo, 2012): da história 

pessoal ao espaço político e social 

Natalia Christofoletti 
Barrenha 

11h10 Documentários musicais brasileiros 
recentes: um estudo sobre similaridade e 

diversidade nos filmes de artista 

Cynthia Leticia Schneider 

11h25 Entre mundos: uma análise sobre os 
documentários da DEFA 

Isabel Anderson Ferreira da 
Silva 

11h40 Entre o filme autobiográfico e o ensaio: os 
documentários de Ross McElwee 

Gabriel Kitofi Tonelo 

11h55 Ética, estética e política no documentário 
Duas aldeias, uma caminhada 

Juliano José de Araújo 

12h10 Imagens do conflito: alguns apontamentos 
sobre documentários e lutas sociais 

Gabriel de Barcelos 
Sotomaior 

12h25 Reflexividade e intervenção em 
documentários com crianças: a influência 

do cinéma-verité 

 
Letizia Osório Nicoli 

12h40 Uma equipe de um, a experiência de filmar 
em solitário 

Viviana Echávez Molina 

 
12h55 – 13h55 

 
Intervalo para almoço 
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14h – 15h15 

 
Sessão 3: Estéticas contemporâneas do audiovisual 
Coordenador: Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho 

 
14h00 Análise da trilha musical do filme O 

fabuloso destino de Amelie Poulain 
Duana Castro Soares 

14h15 Autoria e acaso na obra de Cao Guimarães Cássia Takahashi Hosni 
14h30 Cartografias do audiovisual: a mesma 

história, novas plataformas 
Régis Orlando Rasia 

14h45 Cinema em circuito fechado: tendências do 
Live Cinema 

Rodrigo Corrêa Gontijo 

15h00 Videoperformances: interpenetrações entre 
cinema e artes visuais 

Luana Marchiori Veiga 

 
15h15 – 16h45 

 
Sessão 4: Autoria, crítica e encenação no cinema 

Coordenador: Prof. Dr. Fernão Ramos 
 

15h15 A mise-en-scène no cinema de artes 
marciais de Chang Cheh 

Juliana Pinheiro Maués 

15h30 Contracampo, Cinética e Cinema em Cena: 
expoentes da crítica cinematográfica 

brasileira na internet 

Álvaro André Zeini Cruz 

15h45 Gêneros de Cronenberg – horror ou sci-fi? Lillian Bento de Souza 
16h00 Imagens e narrativas das práticas corporais 

do tango no cinema argentino (1900-1933) 
Natacha Muriel López 

Gallucci 
16h15 O ator como elemento principal da 

mise-en-scène de Michael Haneke 
Sara Martín Rojo 

16h30 O cinema de Eric Rohmer: encenação, 
narrativas e modos de produção 

Alexandre Rafael Garcia 

 
16h45 – 17h45 

 

 
Sessão 5: Montagens, desmontagens e remontagens 

na comunicação visual 
Coordenador: Prof. Dr. Fernando Passos 

 
16h45 Entre auto foto e grafias: a construção e 

identidades a partir do Facebook 
Gisleine Gomes 

Nascimento 
17h00 Imagem e memória: por uma reconstrução 

do budismo primordial 
Alexsânder Nakaóka Elias 

17h15 Imagens e letras do realismo mágico em 
Flusser: dimensão lexical da sintaxe na 

linguagem visual 

Maria Sílvia de Oliveira 

17h30 Pensar o mundo por imagens: tempos e 
espaços na obra de Alex Flemming 

Juliana Maria Nascimento 
Biscalquin 

 
17h45 

 
Encerramento e avaliação 
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Resumos 
 
Sessão 1 – Identidade, cultura e representação no audiovisual 
Coordenador: Prof. Dr. Nuno Cesar Abreu 
Horário: 9h10 às 10h25 
 
A erotização masculina nos videoclipes como forma de afirmação feminina 
e questionamento da heteronormatividade 
Rodrigo Ribeiro Barreto 
 
O trabalho analisa a objetificação masculina em videoclipes de cantoras. Em 
“Cherish” (Herb Ritts/Madonna, 1989) e “Slow” (Baillie Walsh/Kylie Minogue, 
2003), identifica-se uma inclinação progressiva e até contestadora de padrões 
sexistas e heteronormativos. As manifestações contexto-textuais de tal opção 
decorrem de propósitos inter-relacionados: a expressão, por parte das artistas, de 
uma posição de sujeito; a tematização sexual visando ganho simbólico advindo da 
demonstração de espírito transgressivo, além da relação presumida com um 
público de mulheres heterossexuais e homens homossexuais. 
 
 
Cinema brasileiro “para gringo ver”: uma análise sobre a seleção de filmes 
nacionais sugeridos nos guias da Lonely Planet 
Carla Conceição da Silva Paiva 
 
A Lonely Planet é considerada a maior editora de guias de viagem do mundo. Nos 
guias “Brazil” e “South America”, encontramos uma relação de filmes brasileiros 
distintos indicados para os estrangeiros que pretendem conhecer o Brasil e nossa 
“realidade sócio-cultural”. Nosso objetivo, nessa comunicação, será investigar que 
tipo de representação da identidade cultural brasileira pode ser traçada a partir da 
análise fílmica dos cinco filmes mais citados nas edições dos referidos guias. 
 
 
Deslocamentos profanos: humor e sátira a Hitler em dois filmes antinazistas 
João Paulo Putini 
 
Os filmes Germany calling/ The Lambeth Walk (de Charles Ridley, 1941) e Human 
remains (de Jay Rosenblatt, 1998) se apropriam de imagens de arquivo e se 
utilizam da montagem e do som de maneira ímpar, a fim de construir sátiras 
demolidoras de Hitler e do regime nazista. Pretende-se abordar, neste trabalho, 
como tal operação desloca o regime “sagrado” da imagem do ditador – 
cuidadosamente elaborado e sedimentado pelo cinema de propaganda nazista – 
para um regime “profano”, através do riso, questionador e desarticulador da 
autoridade e do poder.    
 
 
Notícias de uma guerra particular: violência no contexto biopolítico do 
estado de exceção 
Adriane Bagdonas Henrique 
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O propósito deste artigo é investigar como os filmes brasileiros – meios 
diferenciados para o conhecimento da nossa sociedade, uma vez que são 
constitutivos da realidade social, produzindo significados, valores e proposições - 
representam a violência e a opressão simbólica para evidenciar as tensões que 
se estabelecem nas relações entre policiais, traficantes e moradores de favelas. 
Utilizo os conceitos de “biopolítica”, de Michel Foucault, “vida nua” e “estado de 
exceção”, de Giorgio Agamben, para refletir sobre o documentário Notícias de 
uma guerra particular. 
 
 
Representações da cultura brasileira no cinema documentário: relações 
entre o IEB e a Caravana Farkas 
Jennifer Jane Serra 
 
Em 1965, o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo – IEB – 
criou o seu Departamento de Produção de Filmes Documentários, a partir de uma 
proposta do professor e historiador de cinema, Paulo Emílio Salles Gomes. 
Pretendemos, em nossa comunicação, analisar a produção e co-produção de 
filmes por esse Departamento nas décadas de 1960 e 1970 e investigar possíveis 
influências do IEB no pensamento sobre a sociedade e a cultura brasileiras 
manifestado por documentaristas, como Geraldo Sarno e Sérgio Muniz, em filmes 
do projeto que ficou conhecido como Caravana Farkas. 
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Sessão 2 – Tradição e transformação no cinema documentário 
Coordenador: Prof. Dr. Marcius Freire 
Horário: 10h25 às 12h55 
 
 
Aproximação a um objeto de estudo ou o que há em Trinh T. Minh-ha para 
além de Reassemblage 
Gustavo Soranz Gonçalves 
 
No filme Reassemblage, de 1982, a cineasta Trinh T. Minh-Ha tece críticas ao 
filme documentário como meio de representação cultural e faz isso apostando na 
experimentação formal para destacar o caráter estético do cinema. Aqui ela 
apresenta sua proposição de “falar ao lado”, ao invés do “falar sobre”, típico do 
documentário clássico. Em 1991 ela publica o texto “The totalizing quest of 
meaning”, onde critica a busca por objetividade no documentário e retoma sua 
proposição de “falar ao lado”. Buscamos aqui cotejar o filme e o texto para 
apontar os princípios do projeto crítico da cineasta. 
 
 
Considerações sobre o acaso e a contingência nos documentários 
Sabrina Rocha Stanford Thompson 
 
O acaso sempre esteve presente na história do documentário, ou mesmo, em 
alguns momentos, na história do cinema ficcional. Desde o cinema dos primeiros 
tempos, com o advento do cinematógrafo e as primeiras captações concebidas 
como filmes naturais, as questões contingenciais atravessaram desde aspectos 
técnicos da descoberta do cinematógrafo, até o aperfeiçoamento deste. Esse 
trabalho procura abordar o acaso e como ele foi concebido durante os diversos 
momentos históricos do cinema documentário. 
 
 
Cuchillo de palo (Renate Costa, 2010) e Sibila (Teresa Arredondo, 2012): da 
história pessoal ao espaço político e social 
Natalia Christofoletti Barrenha 
 
A aproximação subjetiva e íntima dos cineastas em documentários políticos é 
uma tendência muito produtiva no documentário latino-americano contemporâneo. 
A perspectiva escapa do tom de denúncia e da documentação mais objetiva, 
retratando um diálogo com o passado pessoal – sem, no entanto, abdicar dos 
laços com o passado histórico. Ressignificando a leitura do passado através da 
própria subjetividade dos realizadores, esses documentários encontram verdades 
parciais, tentativas e provisórias, mas profundamente encarnadas e operativas 
para a construção de uma memória que transita do individual ao coletivo. Dessa 
maneira, buscamos as tensões entre memória e história, entre o pessoal e o 
coletivo, e entre o desejo e o dever de narrar de Cuchillo de pallo (Renate Costa, 
2010) - no qual a realizadora paraguaia rastreia a história de um tio homossexual 
condenado ao esquecimento pelo resto da família após seu misterioso 
assassinato pela ditatura de Alfredo Stroessner – e Sibila (Teresa Arredondo, 
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2012) – que se acerca à misteriosa tia da cineasta, Sybila, presa no Peru durante 
15 anos acusada de pertencer ao Sendero Luminoso, e cuja trajetória também é 
um tabu familiar. 
 
 
Documentários musicais brasileiros recentes: um estudo sobre similaridade 
e diversidade nos filmes de artista 
Cynthia Leticia Schneider 
 
Os dados da ANCINE revelam que o cinema brasileiro recente produziu entre 
1995 e 2011 mais de 60 documentários do subgênero musical. Este artigo 
debruça-se sobre um recorte destes filmes, especificamente os longa-metragens 
registrados neste período que tem como foco narrativo um personagem único, em 
geral considerado como personagem-título. O objetivo deste estudo é 
compreender elementos fílmicos similares ou diferenciais nestes documentários a 
partir de duas categorias analíticas: a edição/montagem e a constituição narrativa 
dada pela articulação das imagens de arquivo. 
 
 
Entre mundos: uma análise sobre os documentários da DEFA 
Isabel Anderson Ferreira da Silva 
 
A Deutsche Film AG (DEFA) foi a única empresa de produção audiovisual da 
República Democrática Alemã durante toda a sua duração; até 1990. Com uma 
enorme produção documental, a agência pregou durante décadas o orgulho 
nacional e os princípios socialistas. A abordagem de alguns dos filmes dos seus 
“anos de ouro” revela uma produção com um estilo narrativo particular, que 
manifesta constantemente a situação do audiovisual sob um campo de forças, 
entre elas, a propaganda governamental, o temor do Ocidente e as influências do 
cinema russo. 
 
 
Entre o filme autobiográfico e o ensaio: os documentários de Ross McElwee 
Gabriel Kitofi Tonelo 
 
Será realizada uma introdução à obra do cineasta norte-americano Ross 
McElwee. Os filmes de McElwee inserem-se no campo de estudos do Cinema 
Documentário que trabalha analiticamente com a representação da figura do 
próprio cineasta na narrativa fílmica, sendo classificada em bibliografia 
especializada através de termos como “Filme Ensaístico” e “Documentário 
Autobiográfico”. Enxerga-se a carreira de McElwee como um processo 
autobiográfico contínuo, desenvolvido continuamente a partir de cada filme e 
construído através de um leque estilístico singular pelo qual o diretor tornou-se 
reconhecido. 
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Ética, estética e política no documentário Duas aldeias, uma caminhada 
Juliano José de Araújo 
 
O verdadeiro projeto da antropologia fílmica consiste no “confronto de nosso 
próprio olhar com aquele dos outros sobre eles mesmos e sobre nós” (France, 
1998, p. 389), o que configuraria, por meio do audiovisual, uma prática de 
autoetnografia, antropologia nativa ou reversa. Analisaremos, a partir dessa 
perspectiva teórica, o documentário Duas aldeias, uma caminhada (Ariel Ortega, 
Germano Beñites e Jorge Morinico, 2008, 65 min.), realizado por cineastas 
indígenas no âmbito do projeto Vídeo nas Aldeias, discutindo suas 
especificidades éticas, estéticas e políticas. 
 
 
Imagens do conflito: alguns apontamentos sobre documentários e lutas 
sociais  
Gabriel de Barcelos Sotomaior 
 
O presente trabalho discutirá algumas das questões que cercam o documentário 
em sua relação com as lutas sociais: a dialética e os conflitos da imagem no filme 
Atrás da Porta, a câmera diante da barbárie em Brad: uma noite mais nas 
barricadas e o embate de representações em Videolência. 
 
 
Reflexividade e intervenção em documentários com crianças: a influência 
do cinéma-verité 
Letizia Osorio Nicoli 
 
O presente artigo tem como objetivo uma reflexão sobre dois documentários 
centrados na intervenção dos diretores na situação de crianças expostas a um 
contexto de violência, Nascidos em Bordéis e Promessas de um Novo Mundo. 
Através dos preceitos de Edgar Morin e de Jean Rouch, desenvolvidos durante o 
processo de realização do filme Crônica de um Verão, propõe-se uma 
comparação entre a concepção dos realizadores, no cinéma-verité e no 
documentário contemporâneo, de provocar o fato histórico com o objetivo de criar 
uma dinâmica específica entre autor e personagens. 
 
 
Uma equipe de um, a experiência de filmar em solitário 
Viviana Echávez Molina 
 
A presente comunicação visa fazer uma aproximação à experiência de filmagens 
em solitário, isto é, aquelas onde o diretor acompanhado somente de uma câmera 
portátil (digital ou analógica), um gravador de som e um microfone consegue fazer 
um filme. Ele como único membro da equipe de produção, sozinho frente a seus 
personagens, seus cenários, e sozinho na sala de montagem. Vamos nos focar 
no cinema documentário, e tomaremos como ponto de partida a obra do cineasta 
estadunidense Ross McElwee, especialmente seu filme Sherman´s March, 
analisando algumas conseqüências da decisão de filmar em solitário. 
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Sessão 3: Estéticas contemporâneas do audiovisual 
Coordenador: Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho 
Horário: 14 às 15h15 
 
 
Análise da trilha musical do filme O fabuloso destino de Amélie Poulain 
Duana Castro Soares 
 
A função e a relação da música com as imagens num filme podem ser as mais 
variadas possíveis. No filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001), de 
Jean-Pierre Jeunet, por vezes, o acordeon em ritmo de valsa, ajuda a construir o 
cenário parisiense e ambientar a história. A trilha musical assinada por Yann 
Tiersen também enfatiza as funções psicológicas, ressalta o mundo imaginário de 
Amélie e sua relação com o mundo externo. Nos momentos de introspecção de 
Amélie, o acompanhamento das cenas é sempre um piano solo, o que nos 
provoca a refletir sobre o sentimento de solidão da personagem. 
 
 
Autoria e acaso na obra de Cao Guimarães 
Cássia Takahashi Hosni 
 
A presente comunicação busca trazer algumas reflexões sobre autoria e acaso na 
produção do cineasta e artista visual Cao Guimarães. Inicialmente trabalhando 
com a linguagem fotográfica, Guimarães foi ao longo dos anos se aproximando do 
cinema, criando conceitos para a descrição dos próprios trabalhos, tal como 
Cinema de Cozinha e Metáfora do Lago. 
 
 
Cartografias do audiovisual: a mesma história, novas plataformas 
Régis Orlando Rasia  
 
Este ensaio pretende fazer uma reflexão conceitual sobre a história do audiovisual 
em uma plataforma interativa, estruturada como linha do tempo1 e criada com 
propósito didático, não trata de uma história geral, nem de uma única história, 
mas da captura de épocas, um método cartográfico do tipo rizoma, pensando a 
história como um emaranhado de linhas de fugas, pontos que se conectam se 
bifurcam ou descontinuam. Tratam-se assim de histórias múltiplas, experiências 
partilhadas do homem para a construção do audiovisual a partir das tecnologias, 
ciências, movimentos, artes, etc. 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  A linha do tempo do audiovisual se encontra em www.milplataformas.tk (linha do tempo) ou  
<http://milplataformas.host56.com/img/linhadotempo.html> 
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Cinema em Circuito Fechado: tendências do Live Cinema 
Rodrigo Corrêa Gontijo 
 
Este artigo analisa uma das tendências do Live Cinema que se consolidou junto 
às artes cênicas e performáticas e é marcada por características textuais 
específicas, altos níveis de performatividade e uma identidade estética nos modos 
de captação de imagens onde aplica-se o conceito de camera-specific. O Cinema 
em Circuito Fechado: tendências do Live Cinema é uma herança das 
videoinstalações e videoperformances que incorpora a dimensão da montagem.  
 
 
Videoperformances: interpenetrações entre cinema e artes visuais 
Luana Marchiori Veiga 
 
O presente trabalho investiga as videoperformances procurando relações e 
influências  entre a linguagem e a história da Arte Contemporânea e do Cinema 
Moderno, mais especificamente a arte não-objetual baseada na experiencia e o 
Cinema Direto. Analisa três videoperformances da artista brasileira Letícia 
Parente, realizados entre 1975 e 1982, apontando o caráter duplamente poético e 
documental desses vídeos. 
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Sessão 4: Autoria, crítica e encenação no cinema 
Coordenador: Prof. Dr. Fernão Ramos 
Horário: 15h15 às 16h45 
 
 
A mise-en-scène no cinema de artes marciais de Chang Cheh 
Juliana Pinheiro Maués 
 
Imagem e palavra compõem uma pintura chinesa – ambas completas em si, mas 
cuja sobreposição gera unidade estética. Em Golden Swallow, Chang Cheh grafa 
versos no quadro cinematográfico, cuja imagem correspondente é o filme. A cena 
é a tradução narrativa do elemento característico de sua mise-en-scène: a 
necessidade da câmera de evidenciar ações e sentimentos, compondo uma 
sobrecamada estética que se cola à narrativa principal, sem complementá-la, mas 
sem ser a ela supérflua. Uma intensificação dos efeitos da representação 
condizente com um cinema que tem na força um de seus principais motivos. 
 
 
Contracampo, Cinética e Cinema em Cena: expoentes da crítica 
cinematográfica brasileira na internet 
Álvaro André Zeini Cruz 
 
No final dos anos 90, a crítica cinematográfica no Brasil encontrou novo espaço 
de desenvolvimento na internet. A presente apresentação propõe a realização de 
um breve panorama dessa crítica tomando como expoentes as revistas 
Contracampo e Cinética, e o site Cinema em Cena, fazendo uma explanação do 
histórico e preceitos da crítica adotados por esses espaços. 
 
 
Gêneros de Cronenberg – horror ou sci-fi? 
Lillian Bento de Souza  
 
O presente artigo busca analisar as aproximações e distanciamentos dos 
elementos formalmente estáveis da teoria cinematográfica que definem os 
gêneros do Horror e da Ficção Científica com os elementos de gênero 
apresentados no  cinema do diretor canadense David Cronenberg. A busca é por 
estabelecer como o autor concebe tais gêneros e em que medida tal discussão é 
relevante para a análise de sua obra. São considerados aqui os seguintes filmes: 
Scanners: Sua Mente pode Destruir (1981), Videodrome: A Síndrome do Vídeo 
(1983), A Mosca  (1986), Crash – Estranhos Prazeres (1996) e eXistenZ (1999). 
 
 
Imagens e narrativas das práticas corporais do tango no cinema argentino 
(1900-1933) 
Natacha Muriel López Gallucci 
 
As manifestações do tango revelam, nas suas práticas corporais, um rico e 
complexo ideário sensível essencial na história argentina. Neste trabalho, 
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pretende-se realizar a análise das representações do tango nas produções 
fílmicas argentinas do período mudo, entre 1900 e 1933 abordando, 
fundamentalmente, os trechos em que apresentam cinematograficamente 
aspectos da especificidade técnica, a dramaturgia e a gestualidade do tango, 
entendido este último, como um dispositivo de criação inédito na história mundial 
da dança. Busca-se compreender a incidência do cinema no forte debate social 
produzido pelas práticas corporais do tango em Argentina e objetivar o papel dos 
diretores do período na história do olhar, considerando a imagem do corpo 
expressivo essencial no processo de descolonização e materialização da 
identidade sensível. 
 
 
O ator como elemento principal da mise-en-scène de Michael Haneke 
Sara Martín Rojo   
 
Considerando a não identificação ou distanciamento dos personagens com o 
publico como o ponto estratégico da concepção estética do diretor contemporâneo 
Michael Haneke, o ator se converte em uma ferramenta fundamental para 
proceder à consolidação de sua técnica. Não obstante, a anterior afirmação não 
prescinde do controle cênico dos demais recursos; palcos, música, ritmos, e 
demais elementos úteis da composição. Essa questão é fundamental para 
entender o significado da frieza da mise em scène deste diretor. Porém, este 
artigo propõe uma análise da obra de Michael Haneke,  atendendo à importância 
que o diretor atribui ao ator para cumprir suas intenções. 
 
 
O cinema de Eric Rohmer: encenação, narrativas e modos de produção 
Alexandre Rafael Garcia 
 
O presente trabalho analise a carreira de Eric Rohmer a partir de três filmes seus 
– Amor à tarde, O Raio verde e Conto de verão. Cineasta de origem clássica e 
avesso ao dito modernismo, estabeleceu com rigor seus típicos métodos de 
produção e encenação cinematográfica. Equipes pequenas, orçamentos 
reduzidos, filmagens em locações externas, em contato com ambientes reais 
(influência de André Bazin, Rossellini e Jean Rouch) e a insistência em expor os 
dramas humanos de maneira clara e objetiva. 
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Sessão 5: Montagens, desmontagens e remontagens na comunicação 
visual 
Coordenador: Prof. Dr. Fernando Passos 
Horário: 16h45 às 17h45 
 
 
Entre auto foto e grafias: a construção e identidades a partir do Facebook 
Gisleine Gomes Nascimento 
 
Com a presente pesquisa estamos em busca do entre, do que conecta, e 
perpassa a construção da identidade a partir das redes sociais. Estamos 
interessados na inquietação das imagens e na forma em que elas narram à 
história de vida de seus usuários, na página como uma prancha de “brincar de 
criar a vida”. 
Portanto, partiremos de um processo de desmontagem dos profiles, montagem e 
remontagem, para desta forma termos um horizonte de como as ferramentas 
virtuais auxiliam os indivíduos a encontrarem o seu lugar na sociedade, que 
avança para novos territórios. 
 
 
Imagem e memória: por uma reconstrução do budismo primordial 
Alexsânder Nakaóka Elias 
 
Este artigo recorre à utilização das imagens fotográficas para reconstruir a 
memória da comunidade budista japonesa Honmon Butsuryu-shu (HBS), tendo 
como objeto principal de estudo a Catedral Nikkyoji, localizada na cidade de São 
Paulo.  
A tarefa em questão é relatar a rotina dos sacerdotes e fiéis desta religião, 
mostrando que suas diversas práticas e atividades transitam em torno do ritual 
(central) de veneração e adoração de uma inscrição (escritura), que representa 
tanto a doutrina, a imagem e a oração sagrada, denominada 
Namumyouhourenguekyou. 
 
 
Imagens e letras do realismo mágico em Flusser: dimensão lexical da 
sintaxe na linguagem visual 
Maria Sílvia de Oliveira 
 
Francis Picabia afirmava na aurora do século XX que “Nossa cabeça é redonda, 
assim o pensamento pode mudar de direção”. Hoje, com incríveis possibilidades 
contemporâneas, o alfabetismo visual universal é imperativo. Vivemos diante de 
um fenômeno tão forte que somos constituídos por dois corpos: um real e outro 
fictício. Inseridos num processo tecnológico e fílmico, nossas vidas roteirizadas 
passaram a se influenciar pelo Realismo Mágico. Destaco Vilém Flusser (1920-
1991), por sua rara e convidativa aventura intelectual, que desbanca a escrita em 
nova digressão de línguas e oralidade tecnológica. 
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Pensar o mundo por imagens: tempos e espaços na obra de Alex Flemming 
Juliana Maria Nascimento Biscalquin 
 
Nesta pesquisa, estudamos as obras de Alex Flemming, artista plástico 
paulistano. Suas produções nos permitem repensar as dimensões políticas das 
imagens de modo a entende-las como importante campo de discussão de um 
questionamento mais amplo sobre o papel das Artes (e das imagens), numa 
reconfiguração do discurso antropológico. Nesse horizonte, trabalhamos ao lado 
de autores como Hans Belting, Alfred Gell e principalmente Georges Didi-
Huberman (exegeta privilegiado do pai da iconologia moderna Aby Warburg). 


