
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 e 19 de novembro de 2013 
 
 

CADERNO DE RESUMOS 
 
 
 
 A Jornada de Estudos de Cinema e Fotografia, promovida pelo PPGM - 

Programa de Pós-Graduação em Multimeios da Unicamp, chega à sua quarta 

edição em 2013, consolidando-se como um espaço de visibilidade para as 

pesquisas desenvolvidas em seu âmbito. 

 A diversidade temática e de objetos de pesquisa, representados aqui por 

trabalhos de mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e recém-egressos, 

demonstra o vigor do PPGM e sua sintonia com a evolução histórica dos campos 

do cinema e da fotografia. Tal fato pode ser notado na divisão das mesas 

temáticas, nas quais temos desde trabalhos que se debruçam sobre a tradição 

do cinema, lançando novos olhares sobre questões ligadas à autoria ou à sua 

dimensão enquanto prática industrial, da produção brasileira e mundial, assim 

como questões ligadas a análises fílmicas específicas, com amplo leque de 

filmes e cineastas estudados. As questões tecnológicas estão presentes em 

trabalhos que se dedicam ao estudo do som, ao uso das chamadas novas 

tecnologias da comunicação e às possibilidades das novas plataformas 

tecnológicas de difusão e distribuição de conteúdo audiovisual. Há também os 

estudos sobre televisão e vídeo, confirmando o campo expandido do 

audiovisual como um locus de interesse para o Programa. Além disso, a 

pesquisa em fotografia se faz presente, consolidando os campos 



cinematográfico e fotográfico como os dois pilares sobre os quais são 

desenvolvidas as atividades de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Multimeios.  

 Como resultado de sua consolidação, neste ano a Jornada será realizada 

em dois dias, garantindo mais tempo para os debates e para a troca de 

experiências entre os discentes e docentes do PPGM.  Teremos também como 

novidade uma mostra de filmes que estão sendo analisados pelos alunos no 

Programa, permitindo o contato direto com alguns dos objetos fílmicos que 

estão em foco nas pesquisas, muitos dos quais são de raro e difícil acesso. 

Além disso, a IV Jornada de Estudos de Cinema e Fotografia resultará em um 

livro digital, demonstrando a vocação do evento como promotor da produção 

acadêmica do Programa de Pós Graduação em Multimeios e como um local 

privilegiado para o debate em torno das imagens fixas e animadas, em seus 

diversos usos e problematizações.  

 

Tenham todas e todos um ótimo evento! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segunda-feira, 18 de novembro 
 
 
9h10 – 10h30 

Cinema documentário: estética, engajamento e formas de 

representação 

Coordenação: Prof. Dr. Marcius Freire 

 

Documentário Ambiental no Brasil  

Janaína Welle 

Propomos em nossa pesquisa explorar a problemática que envolve a relação 

entre documentários e a questão ambiental na sociedade brasileira. Nosso 

recorte abarca os documentários ambientais selecionados para a mostra 

competitiva do Festival Internacional de Cinema Ambiental – FICA, já 

consolidado como o mais importante festival do gênero no país, sendo portanto 

uma amostragem bastante representativa. Buscamos elucidar como a 

filmografia documental nacional vem tratando a relação entre a sociedade 

brasileira e o ambiente, seja ele natural ou construído.   

 

O olhar da criança: o protagonismo infantil no cinema documentário 

Letizia Osorio Nicoli 

O artigo traz uma reflexão sobre o papel da criança como sujeito-enunciador no 

documentário cinematográfico contemporâneo, como tem sido visto em 

produções nacionais e estrangeiras recentes. A partir da análise do longa-

metragem Promessas de um Novo Mundo, o estudo se foca na forma como os 

realizadores concebem a criança como sujeito em seu trabalho e, 

consequentemente, compreendem e interpretam sua fala, respeitando suas 

aptidões mentais e intelectuais e legitimando seu ponto de vista.  

 

 

 

 



Inclusão social e digital por meio da música na representação de 

documentários brasileiros  

Pâmela de Bortoli Machado 

Este trabalho explora as possibilidades da música como instrumento de 

inclusão social e digital na representação de documentários brasileiros. 

Aqui, o vídeo documentário é elemento de mobilização e crítica social uma 

vez em que contextualiza os fatos de um problema social, evidenciado 

pela valorização do aspecto social cujos indivíduos ilustram suas 

expectativas, dificuldades e ideais: Fala Tu (2003), L.A.P.A (2007), 

Insurreição Rítmica (2008) , Música.BR e Internet (2009), We.Music 

(2010) e Profissão: Músico (2011), constituem o conjunto de 

documentários que expressam essas problemáticas.  

 

Do documentário silencioso ao sonoro: considerações sobre a 

presença do som na tradição documentária (1925-1937) 

Renan Paiva Chaves 

Este trabalho é parte de minha pesquisa de mestrado, ainda em 

andamento, e se liga à área de estudos de som fílmico e cinema 

documentário. No presente recorte, busquei compreender como o som se 

conforma e se articula no documentário nos anos que conjugam o 

nascimento do cinema sonoro, com foco nos anos de 1925 a 1937. A 

partir da análise de obras representativas da tradição documentária, foi 

possível reconhecer alguns principais modelos e modos do som fazer-se 

presente, que se mostram caros para pensar o documentário clássico e as 

novidades do documentário moderno dos anos 1950 e 1960. 

 

 

 

 

 

 

 



10h40 – 12h00 

O cinema expandido: dilatações no cinema ficcional e 

documentário 

Coordenação: Prof. Dr. Francisco Elinaldo Teixeira 

 

A animação na representação da realidade brasileira 

Jennifer Jane Serra 

Este trabalho pretende examinar diferentes modos de interação entre animação 

e documentário na produção audiovisual brasileira, a partir da análise dos 

curtas-metragens Boi Fantasma (2012), de Rogério Nunes, e A Guerra dos Gibis 

(2012), de Thiago Mendonça e Rafael Terpins, e do longa-metragem Uma 

História de Amor e Fúria (2013), de Luiz Bolognesi. Considerando o uso de 

animação como uma estratégia discursiva cada vez mais frequente em 

documentários, analisaremos que papel a animação assume nesses filmes e 

como essas obras estão relacionadas com a popularização do documentário 

animado no país. 

 

A migração das imagens de O Êxodo do Danúbio (1999) 

Isabel Anderson Ferreira da Silva 

O Êxodo do Danúbio é um filme de arquivo do cineasta e artista multimídia 

Peter Forgács montado a partir de registros fílmicos particulares de um capitão 

da marinha húngara na primeira metade do século passado. O documentário, 

que data de 1999, serviu de ponto de partida para o estabelecimento de uma 

instalação audiovisual homônima, que já percorreu diversos países da América 

e da Europa a partir dos anos 2000. Percebemos a trajetória singular de um 

mesmo material imagético em diferentes espaços, tempos e formatos 

midiáticos. 

 

 

 

 



Cinema plataforma: Platô e multiplicidade como paradigma 

contemporâneo do audiovisual na multimídia 

Regis Orlando Rasia 

A noção de platô como conceito e forma, ganha reflexão na cena atual da 

realização contemporânea do audiovisual. De Vertov as “máquinas de visão”, 

passando pela videoarte com as tecnologias eletrônicas, atravessando o digital, 

chegam-se as previsões do futuro do cinema com os conceitos de neurocinema 

e cinema quântico. Neste interim, analisaremos a noção de plataforma como 

interface (ligação), entre o cinema do passado e o cinema do futuro. Sendo 

assim, as formas em platôs manifestam-se nas plataformas e delas verte-se o 

audiovisual como arqueologia do presente e de algo por vir. 

 

Do cinema expandido às performances audiovisuais 

Rodrigo Corrêa Gontijo 

Este artigo investiga os desdobramentos das performances audiovisuais, 

partindo do cinema expandido que iniciou-se nos anos 60 para um público 

restrito. Os procedimentos de levar o cinema para fora da sala escura 

influenciou toda uma geração de jovens interessados na produção de imagens 

em movimento que deslocaram tais práticas para os clubes noturnos voltados 

ao lazer e diversão. O retorno às salas escuras do que era feito no âmbito do 

entretenimento ajudou a forjar uma nova cena que foi batizada de cinema ao 

vivo ou performances audiovisuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14h00 – 15h00 

Narrativas audiovisuais – subjetividades e autoria 

Coordenação: Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho 

 

Imagens do grotesco: o corpo que gera monstros e o medo no cinema 

Líllian Bento de Souza 

A partir da análise do filme Filhos do Medo (1979), do cineasta canadense 

David Cronenberg, esse artigo aborda do conflito entre corpo e  mente, tema 

recorrente na cinematografia do diretor para tratar da utilização do grotesco na 

obra.  A relação entre o grotesco e o medo no cinema também será tema da 

análise. Medo esse considerado como  a base psicológica que sustenta o 

cinema de horror. Na obra o medo dos monstros que surgem a partir do 

próprio corpo humano sustentam a trama, uma vez que o filme está centrado 

nas transformações grotescas da carne a partir de um novo método científico. 

 

O cinema sensível de Apichatpong Weerasethakul 

Luana Frasson de Almeida 

A idéia desta comunicação é pensar o cinema contemporâneo de Apichatpong 

Weerasethakul. Ao longo de sua carreira, o cineasta vem aperfeiçoando uma 

forma de se registrar a realidade que une cinema, instalações e um senso 

natural do registro temporal, do mitológico e histórico. Desde Mal dos Trópicos 

(2004) a Síndromes e um Século (2006), chegando à Tio Boonmee Que Pode 

Recordar Suas Vidas Passadas (2010), o diretor constrói equilíbrio entre ficção e 

documentário, buscando fluidez entre suas paisagens e narrativa, elevando o 

discurso a um estado de questionamento de suas potencialidades sensíveis. 

 

 

 

 

 

 

 



A Suburbia de Luiz Fernando Carvalho: conceitos e práticas da 

construção de visualidades televisivas 

Milena Leite Paiva 

Este trabalho aborda os conceitos e as práticas da Direção de Arte na produção 

audiovisual brasileira, com foco na narrativa seriada televisiva e na concepção 

estética da direção de Luiz Fernando Carvalho em projetos realizados para a 

Rede Globo de Televisão, tendo como objeto de estudo a minissérie Suburbia 

(2012). Pretende-se discutir uma concepção da Direção de Arte enquanto 

dimensão essencial na construção de camadas de significação em narrativas 

audiovisuais e potencial elemento de experimentação da linguagem televisual. 

 

 

 

15h10 – 16h30 

Cinema documentário: estética e poética 

Coordenação: Prof. Dr. Fernão Pessoa Ramos 

 

Os documentários de Geraldo Sarno: o sertão e a poesia na construção 

de sua poética 

Felipe Corrêa Bomfim 

Analisamos os documentários “Segunda-feira” (1974) e “Eu carrego um sertão 

dentro de mim” (1980), de Geraldo Sarno, atentando para seus processos de 

criação – suas ideias manifestas em ensaios e entrevistas – em seguida 

observamos, através da análise fílmica, como se articularam nestas obras dois 

elementos recorrentes: a poesia e o sertão. Estudamos como este universo 

temático foi disposto na narrativa destes filmes, elucidando aspectos presentes 

na ‘voz’ e articulação fílmica. Acreditamos que a maneira como estes temas são 

incorporados apontam para novos caminhos em sua poética cinematográfica. 

 

 

 

 



A articulação ensaística nos documentários de Ross McElwee  

Gabriel Kitofi Tonelo 

Pretende-se neste trabalho expor algumas relações entre a articulação narrativa 

desenvolvida pelo cineasta norte-americano Ross McElwee em seus 

documentários e a forma ensaística, tanto literária quanto fílmica. Dar-se-á 

atenção especial à elaboração ensaística da obra de Michel de Montaigne e a 

recorrente comparação entre o autor – fundador do gênero do Ensaio literário – 

e a obra de Ross McElwee, que suscita profundas reflexões acerca de uma 

possível transposição das preocupações estilísticas e narrativas do Ensaio à 

articulação documentária. 

 

Além do que se vê: a voz over em Naked spaces – living is round 

Gustavo Soranz Gonçalves 

Apresentaremos uma análise do filme Naked Spaces - living is round, de Trinh 

T. Minh-ha, focando especificamente na maneira como ela utiliza a banda 

sonora na articulação fílmica, em especial de que modo elabora a voz over, 

constituída de 3 vozes distintas que tem funções diferentes na construção da 

narrativa do filme, buscando apresentar como a cineasta desenvolveu seu 

projeto de crítica às formas de representação cultural do seu primeiro filme, 

Reassemblage, para o caso aqui em questão. 

 

A Caça ao Coelho com Pau: por uma etnografia metafórica em Pedro 

Costa 

Maíra Freitas de Souza 

Este trabalho pretende, a partir da análise de A Caça ao Coelho com Pau 

(2007), apontar um valor etnográfico na obra do cineasta português Pedro 

Costa. Característica que constrói-se através da relação com o outro,que é 

acessado a partir de seu viés memorial, ou seja, há a valorização do regime da 

imanência que delineia uma etnografia experimental de alto valor metafórico, 

pautada pelo enfoque na fabulação das personagens que trazem à ribalta 

temas complexos como o lugar do colonizado na cultura pós-colonial, a inegável 

marginalização sócio-econômica e o apagamento da memória coletiva. 



16h40 – 18h40 

Estudos de representação em cinema e fotografia 

Coordenação: Prof. Dr. Nuno Cesar Abreu  

 

O verbo-visual reconstruindo o Budismo HBS 

Alexsânder Nakaóka Elias 

O presente trabalho corresponde a um substrato da pesquisa que realizei ao 

longo do mestrado, finalizado em abril de 2013. Nesta jornada acompanhei, 

através da pesquisa de campo, a mais antiga corrente budista no Brasil. A 

Honmon Butsuryu-shu chegou em terras tupiniquins no ano de 1908, sob as 

mãos do sacerdote Ibaragui Nissui e possui, hoje, 11 templos espalhados pelo 

país. Através da pesquisa de campo compartilhada, na qual a fotografia e os 

relatos orais assumiram posição de destaque, pude reconstruir o cotidiano 

sagrado desta vertente religiosa, com o auxílio assíduo de sacerdotes e fiéis. 

 

O auto-retrato e os desafios da identidade na sociedade hipermoderna 

Gisleine Gomes Nascimento 

O presente trabalho aborda as fotografias contemporâneas disponibilizadas no 

ciberespaço e faz contrapontos com a história do auto-retrato na arte. O 

trabalho é sensível aos elementos indiciais de uma busca humana em encontrar 

o seu espaço na sociedade e estabelecer vínculos com seus pares. Partimos do 

pressuposto de que o auto-retrato é antes de tudo a procura pela própria 

identidade. Nesse percurso dialogaremos com imagens de Rembrandt, Vincent 

van Gogh, Diego Velázquez e também com retratos amadores. 

 

 

 

 

 

 

 



Cinema e filosofia: ato fílmico entre a imagem do corpo e o corpo da 

imagem 

Natacha Muriel López Gallucci 

Nesta comunicação pretendemos trazer algumas reflexões filosóficas sobre a 

imagem do corpo no ato fílmico. Tomando como ponto de partida a pesquisa 

de doutorado em andamento abordaremos imagens de filmes argentinos do 

período mudo e clássico industrial com o objetivo de mostrar e analisar algumas 

mise-en-scènes de tango dança apresentadas como performances. 

 

Ícones, indícios e símbolos: descrição e reflexão sobre a experiência 

multisensorial em uma escavação arqueológica 

Simone Alcantara Freitas 

Entre as várias possibilidades de se descrever uma primeira escavação 

arqueológica optei pela descrição sensorial e análises primígenas por ela 

promovidas. Em seguida passarei propriamente à reflexão que ela pode 

proporcionar, tomando-se como base a teoria semiótica proposta por Peirce, 

entre outros.  Buscou-se uma comparação possível entre a prática da 

escavação arqueológica e a passagem para níveis mais aprofundados de 

reflexão, em busca de significados para a própria experiência, apesar de ser um 

processo no qual descrição e uma primeira reflexão acontecem quase 

instantaneamente.    

 

Equipes de uma pessoa só no cinema documentário 

Viviana Echávez Molina 

Na década de 1960, o cineasta e teórico Mário Ruspoli dedicou um capítulo à 

formação da equipe reduzida no cinema direto, o chamado “Grupo sincrônico 

cinematográfico ligeiro”. Tomando esse texto como ponto de partida, se 

analisará o papel do trabalho em grupo na realização de documentários de 

cinema direto e sua diferença com a realização desse mesmo tipo de cinema 

feito por uma pessoa só; tentará responder-se a questão: quais são as 

conseqüências éticas e estéticas de assumir sozinho um projeto documentário? 

 



Cinema audiodescrito – a parte invisível do olhar 

Isabel Pitta Ribeiro Machado 

O cinema e a audiodescrição de filmes para pessoas com deficiência visual são 

os fios condutores de uma pesquisa que tem como objetivo refletir sobre a 

maneira pela qual todo espectador, sobretudo o que não enxerga, tem acesso 

às imagens de um filme e de que maneira elas se constituem em suas mentes 

por meio das palavras. A fruição da arte do cinema está ligada à arte da 

memória e sem uma educação visual que ajude as pessoas que não enxergam 

a construir uma memória dos artifícios utilizados no cinema, poucas serão suas 

possibilidades de desenvolverem um olhar crítico da arte cinematográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terça-feira, 19 de novembro 

 

9h00 – 10h00 

Cinema, vídeo e política – passado e presente 

Coordenação: Prof. Dr. Marcius Freire 

 

Cinema do Povo: o cinema militante e as imagens da luta social 

Gabriel de Barcelos Sotomaior 

O presente trabalho analisará a formação do primeiro grupo de cinema 

militante da história, em 1913: o francês Cinema do Povo. Dentro disso, 

refletirá sobre as possibilidades da apropriação da técnica cinematográfica por 

coletivos militantes. Também pontuará o cinema como fonte histórica e 

possível imagem desviante dos discursos hegemônicos, através dos conceitos 

de Walter Benjamin. Por fim, pensará as contribuições desta reflexão para a 

compreensão dos processos contemporâneos do audiovisual nas lutas sociais. 

 

Imagens de Conflito: os vídeos amadores dos movimentos sociais 

Sara Martín Rojo 

As imagens amadoras ganharam um amplo reconhecimento nos últimos anos 

tornando-se uma estética poderosa de expressão e de apelo de realidade. 

Tomando como exemplo central os vídeos amadores realizados durante os 

acontecimentos ocorridos em Junho de 2013 no Brasil, o objetivo deste 

trabalho é observar de que forma se inscrevem hoje este tipo de imagens na 

sociedade, atendendo a suas condições éticas e estéticas, e observando 

algumas diferencias entre os vídeos difundidos na mídia de massa e aqueles 

que encontram visibilidade nas mídias digitais. 

 

 

 

 

 



Favela movie à argentina: a cidade oculta de Elefante branco (Pablo 

Trapero, 2012) 

Natalia Christofoletti Barrenha 

Pretendemos refletir sobre como o filme argentino Elefante branco (Elefante 

blanco, Pablo Trapero, 2012), grande produção que se integra ao cinema 

global de miséria, representa a cidade e explora alguns traçados de limites 

que a constituem. Pensamos especialmente na favela, visando problematizar 

como esse espaço urbano (que não é apenas o cenário da trama, mas o pilar 

de sua temática e poética) é percebido, imaginado e recriado na mise en 

scène. 

 

 

 

10h15 – 11h15 

Representações genérico-sexuais no audiovisual 

Coordenador: Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho 

 

A autoria feminina no cinema brasileiro da década de oitenta 

Carla Conceição da Silva Paiva 

Intenso na Inglaterra, EUA e norte da Europa, o feminismo cinematográfico se 

expandiu nos anos 1970 e ajudou a construir um novo campo de pesquisa. 

Segundo Ann Kaplan (1995), concentradas nas polêmicas do “olhar masculino” 

e do patriarcado, as mulheres começaram a produzir filmes independentes 

para romper com o padrão narrativo cinematográfico do feminino. 

Analisaremos a produção audiovisual de cineastas brasileiras, nos anos 1980, 

buscando identificar influências, ativismos e traços autorais em algumas 

produções, como A hora da estrela (1985) de Suzana Amaral e Parahyba, 

mulher-macho (1983) de Tizuka Yamasaki. 

 

 



Análise da representação do feminino no cinema brasileiro a partir 

de três produções: Mar de Rosas (1977), de Ana Carolina, Um Céu de 

Estrelas (1996), de Tata Amaral e Um Ramo (2007), de Juliana Rojas 

Marcella Grecco de Araujo 

Pretendemos com esta pesquisa explorar as relações entre cinema e história 

partindo da análise da representação do feminino no cinema brasileiro de 

ficção. Para tanto, estudaremos três produções: Mar de Rosas (1977), de Ana 

Carolina, Um Céu de Estrelas (1996), de Tata Amaral e Um Ramo (2007), de 

Juliana Rojas, relacionando-as com o contexto histórico do momento de 

concepção e estabelecendo paralelos entre as representações do feminino em 

cada uma delas.  

 

De olho nos rapazes: uma análise da representação da juventude 

masculina na obra de Bruce Weber 

Rodrigo Ribeiro Barreto 

A exibição da beleza juvenil de rapazes é elemento privilegiado no trabalho do 

fotógrafo e diretor Bruce Weber. Tal interesse dispõe-se no espectro 

compreendido entre a tematização nostálgica da passagem para a idade 

adulta e a franca erotização dos corpos. Tomando o efebo como categoria 

artístico-representacional (Germaine Greer, 2003), a comunicação buscará 

compreender as nuances textuais, os efeitos dessa masculinidade imatura e a 

relação artista-modelo em documentários – Broken Noses (1987) e Chop Suey 

(2000) – e videoclipes – Being Boring (1990) e Blue Spanish Sky (1991) – do 

realizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11h30 – 12h30 

História do cinema – revisões e novos olhares 

Coordenador: Prof. Dr. Francisco Elinaldo Teixeira 

 

De Volta ao País do Futuro – uma revisão do cinema brasileiro da 

década de 1950 

Luciano Vaz Ferreira Ramos 

Ao pesquisar sobre Oswaldo Massaini, um dos mais ativos produtores 

paulistas, deparei-me com a necessidade de tentar uma releitura das 

principais obras em sua filmografia, tais como Tudo Azul (1952), Depois eu 

Conto (1956), Absolutamente Certo (1957), A Baronesa Transviada (1957), A 

Grande Vedete (1958) etc. Além de surpreendentes, os resultados dessa 

reavaliação de filmes permitem uma visão mais aprofundada acerca do cinema 

que se fazia no Brasil dos anos de 1950. Por exemplo, por meio da paródia A 

Baronesa Transviada criticava ferozmente o cinema da Vera Cruz, que se 

achava em plena crise.  

 

O Cinema de Eric Rohmer e o seu período de formação: os modos de 

produção, as narrativas e o seu estilo 

Alexandre Rafael Garcia 

Uma análise dos “Contos Morais” de Eric Rohmer, destacando-se os seus 

modos de produção, seus procedimentos narrativos e uma compreensão da 

formação do seu estilo, partindo da análise destes seis filmes que compõe seu 

primeiro ciclo, realizados entre 1963 e 1972. É através deste ciclo que Rohmer 

consolida seu cinema, de aparência clássica e com histórias fundadas na 

tradição romanesca, de dramas íntimos e interpessoais, calcado em uma 

profunda relação com o espaço físico e urbano. 

 

 

 

 

 



Cristais de Tempo: Fellini e o Neorrealismo Italiano 

Euclides Santos Mendes 

O cineasta italiano Federico Fellini (1920-1993) aprendeu o ofício de roteirista 

nos anos 1940, enquanto colaborava em filmes neorrealistas, e o manteve ao 

longo da sua vida. Dos diretores com os quais Fellini colaborou durante seu 

aprendizado cinematográfico, Roberto Rossellini é, sem dúvida, o mais 

determinante para a eclosão da sua vocação cinematográfica. Por meio do 

neorrealismo, Fellini levou a imagem puramente ótica e sonora para além do 

neorrealismo, moldando-a, segundo o filósofo Gilles Deleuze, como um cristal 

de tempo infinito em perene formação.  
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http://4jornadamultimeios.wordpress.com/ 


