
PRIMEIRO DIA – 1º DE DEZEMBRO DE 2014 
 
MESA 1 9h30 – 11h10 
Coordenador: Marcius Freire 
Título: Documentário e Antropologia: interlocuções 
 
9h30 – 9h50 Gustavo Soranz 
A estética da parcialidade em Trinh T. Minh-ha 
Diversas questões reflexivas sobre as práticas de sentido colocadas por Trinh T. Minh-ha e por 
James Clifford são convergentes naquilo que propõem enquanto revisão de cânones e convenções 
da tradição do documentário clássico e da etnografia escrita moderna, respectivamente. Clifford 
reconhece uma “parcialidade rigorosa” nos discursos etnográficos, enquanto Trinh, em sua crítica à 
busca totalizante do significado, enfatiza o intervalo como uma pausa que “persiste entre o 
significado de algo e sua verdade”. Ao aproximarmos ambas as reflexões, podemos pensar em uma 
estética da parcialidade no cinema de Trinh T. Minh-ha? 
 
9h50 – 10h10 Juliano José de Araújo 
Da câmera em observação ou sobre o sossego da câmera: a longa duração dos planos no 
documentário 
A partir da análise fílmica de algumas sequências dos documentários No tempo das chuvas (Isaac 
Pinhanta e Valdete Pinhanta, 2000), Shõmotsi (Valdete Pinhanta, 2001) e Bicicletas de Nhanderu 
(Ariel Ortega, 2010), todos realizados por cineastas indígenas no âmbito do projeto Vídeo nas 
Aldeias, refletirei sobre o potencial que a longa duração dos planos pode ter no documentário, seja 
como produtora de efeitos de sentido para que o espectador possa experienciar a cosmologia 
indígena e, sobretudo, como um gesto estético que revela uma posição ética no momento da 
filmagem, na relação entre cineastas e sujeitos filmados. 
 
10h10 – 10h30 Letizia Osorio Nicoli 
O registro de crianças no documentário cinematográfico: o caso de Bebês e a influência da tradição 
dos filmes antropológicos 
O presente artigo se volta para o documentário francês Bebês (Thomas Balmés, 2010), tomando-o 
sobretudo a partir de aspectos estéticos e metodológicos que encontram origem na tradição 
etnográfica e na Antropologia Visual. Através de uma comparação com as películas produzidas por 
Margaret Mead e Gregory Bateson, nas décadas de 1950, voltadas para o registro de bebês e 
crianças pequenas, o estudo propõe uma leitura do filme, voltado para uma trajetória de exibição 
comercial, que ressalte o valor descritivo da produção. 
 
10h30 - 10h50 Gabriela Lopes Saldanha   
O método de criação no documentário Doméstica: um estudo sobre a influência do Projeto Vídeo 
nas Aldeias  
Inserido pernambucano contemporâneo, o artigo dissertará sobre a influência metodológica e 
estética da experiência Vídeo nas Aldeias (VNA) no processo criativo do realizador Gabriel Mascaro, 
com o filme Doméstica (2012). Salientamos que o diretor é ainda hoje parte do conselho institucional 
do VNA. Na análise serão considerados os seguintes assuntos: o vídeo popular e os procedimentos 
do vídeo participativo; mapeamento estilístico da obra relatada para breves apontamentos da 
relação do filme com o documentário brasileiro contemporâneo.   
 
Debate: 10h50 – 11h10 
 
Intervalo: 11h10 – 11h30 
 
MESA 2 11h30 – 12h30 
Coordenador: Alfredo Luiz Suppia 
Título: Pesquisas com fontes primárias: traçando panoramas no audiovisual brasileiro 
 
11h30 – 11h50 Teresa Noll Trindade 



A importância de dados estatísticos para o audiovisual. 
A produção audiovisual brasileira contemporânea tem alcançado dados estatísticos promissores. 
Porém estes ainda não foram ampliados e sistematizados para tornarem-se reais agentes de 
transformação desse mercado, trazendo ferramentas de análise capazes de codificar e elencar os 
pontos fortes e fracos de uma indústria em desenvolvimento que deveria buscar ser menos 
dependente do Estado. Esse trabalho procura trazer alguns questionamentos sobre a importância de 
ter-se um banco de dados para o desenvolvimento de uma indústria audiovisual.  
 
11h50 – 12h10 Thaís Vanessa Lara  
Cinemateca Brasileira: Cinema, Educação e Inclusão Social As ações educativas do Departamento 
de Cinema Infanto-juvenil 
Analisamos as ações educativas do  Departamento  de  Cinema  Infanto-Juvenil  da Cinemateca  
Brasileira.  Na introdução aborda-se a  bibliografia  sobre  arquivos  de filmes e educação, além de 
apresentar os objetivos da pesquisa. A primeira parte é destinada ao relato histórico das primeiras 
coleções de filmes educativos. Define-se o conceito de cinemateca moderna e lista-se  as  
atividades  educativas  de  seis instituições. A segunda parte se subdivide em dois momentos: 
1.narração da criação do departamento; 2.análise das ações educativas. A conclusão indaga qual o 
alcance dessas ações no meio educacional. 
 
Debate: 12h10 – 12h30 
 
Intervalo: 12h30 – 14h30 
 
 
MESA 3 14h30 – 15h50 
Coordenador: Fabio Ahkras  
Título: Representações imagéticas da contemporaneidade 
 
14h30 – 14h50 Sandra Jacqueline Fantin 
Confabulações entre memórias e imagens de Maringá: a fotomontagem como exploração da 
narrativa verbo-visual 
Memória, palavra e imagem se reúnem para a articulação de uma memória individual para uma 
possível memória coletiva. A realização de uma composição metodológica acerca das 
memórias de Maringá, pela contribuição de interlocutores - “confabuladores”, que por meio de 
suas histórias de vida - em torno da palavra e da imagem - reconhecem o entrelaçamento de 
seus destinos. Aliando às histórias de vida, leitura de fotografias e interpretações das 
narrativas, foi possível realizar experimentações para recriar acontecimentos identificados 
como “fotomontagens”.  
 
14h50 – 15h10 Gisleine Gomes Nascimento 
Ouro de favela – Um estudo sobre a sociedade hipermoderna e o funk ostentação. 
O primeiro trabalho acadêmico voltado para pensar o funk aconteceu em 1987 por Hermano 
Vianna.O trabalho relatou a repressão e a marginalização da música por incitar a criminalidade.Em 
sua nova vertente, o funk ‘ostentação’ estimula o consumismo, tornando-se cada vez mais popular. 
Os Mc’s se moldam esteticamente a fim de exibirem o luxo.Vincent Rosenblatt fotografou 400 bailes 
e para ele “Escutando funk você sente o pulso da sociedade e as relações entre gêneros, classes e 
raças”. Seria então o funk ostentação o representante da nova sociedade brasileira? 
 
15h10 – 15h30 Isaura da Cunha Seppi  
Machinima: O cinema do metaverso? 
Este estudo investiga o machinima como linguagem audiovisual, suas possibilidades tanto no 
âmbito das poéticas visuais como no documentário, com o foco específico na sua produção nos 
ambientes virtuais tridimensionais, os metaversos.  
Analisa trabalhos em busca de referências que permitam compreender as diversas formas e 
modalidades que o filme de captura de tela vem explorando, o que permite identificar nessas 



produções a apropriação de elementos de linguagem do cinema adaptadas à sua realidade 
tecnológica.   
 
Debate: 15h30 – 15h50 
 
Intervalo: 15h50 – 16h00 
 
 
MESA 4 16h00 – 17h00 
Coordenador: Fernão Pessoa Ramos 
Título: Documentário brasileiro: experiências 
 
16h00 – 16h20 Janaína Welle 
Leitura ecologizante e documentário  
Este trabalho visa apresentar uma análise do documentário “Terra Deu, Terra Come” (2010) de 
Rodrigo Siqueira a partir de uma proposta de leitura ecologizante. O documentário foi exibido no 
Festival Internacional de Cinema Ambiental, nosso recorte de estudos. Um festival de cinema 
temático lança luz sobre aspectos específicos do filme, neste caso, sobre a relação entre sociedade 
e o ambiente. A instituição do festival indica um modo de leitura do filme de viés ecologista. Nossa 
proposta é analisar o documentário a partir dessa proposta de leitura ecologizante. 
 
16h20 – 16h40 Pâmela de Bortoli Machado 
Insurreição Rítmica: Além de um Documentário 
Este trabalho procura apresentar a relevância do vídeo documentário na questão de crítica social e 
acerca de inclusão social. Aqui, na exploração do projeto-documentário Insurreição Rítmica (2008), 
tanto no quesito de análise fílmica quanto na pesquisa de campo realizada em Salvador, ilustramos 
as potencialidades desse projeto-documentário, cuja conscientização de realidades sociais se dá 
além de um produto audiovisual. 
 
16h40 – 17h00 Caroline Maria Manabe 
Futebol na TV: série de documentário de João Salles 
Série em três episódios exibida pelo canal GNT em 1998, Futebol mostra o documentarista João 
Moreira Salles explorando as possibilidades do documentário, que começou a realizar na década 
anterior. Já sem o estilo clássico tão marcado, como nos primeiros filmes, ele explora as técnicas 
narrativas do documentário direto, flexibilizando de diferentes formas em cada um dos episódios. 
 
 
Debate: 17h00 – 17h20 
 
SEGUNDO DIA – 2 DE DEZEMBRO DE 2014 
 
MESA 5 9h30 – 10h50 
Coordenador: Franscisco Elinaldo Teixeira 
Título: Percepções no cinema ficcional internacional 
 
9h30 – 9h50 Lillian Bento de Souza  
O corpo amplificado: os objetos como órgãos no cinema de Cronenberg 
O artigo propõe uma análise do corpo cinematográfico constituído no filme Crash (1996), de David 
Cronenberg, a partir da  representação da interação entre corpo humano e tecnologia. O principal 
ponto de partida é o pensamento de Gilbert Simondon, que propõe uma filosofia não-autocrática das 
máquinas para analisar a relação entre homem e objetos técnicos. É justamente esta relação, que 
define não o que o ser humano é, mas o que ele se torna a partir da interação com a tecnologia. É 
essa relação que será colocada em debate para pensarmos o corpo no cinema do diretor.  
 
9h50 – 10h10 Natalia Christofoletti Barrenha 
Poéticas do deslocamento no cinema argentino contemporâneo 



Nesta apresentação, buscarei explorar um dos eixos através dos quais eu aproximo ou distancio os 
filmes do corpus de meu projeto de pesquisa para falar da reprodução/construção do espaço urbano 
no cinema argentino contemporâneo: a constante circulação dos personagens pelo ambiente urbano 
ou no interior das casas como um elemento primordial nas produções selecionadas. Esses 
deslocamentos não são ordenados ou direcionados, mas errantes. Assim, pretendo apontar as 
formas diferenciadas como se dão essas perambulações e como elas “reescrevem” os espaços 
pelos quais transitam. 
 
10h10 – 10h30 Didiane Vally Figueiredo Chinalli 
Considerações sobre o cinema ficcional contemporâneo e a produção de emoções na 
espectatorialidade. 
O artigo tem por escopo promover uma reflexão sobre o cinema ficcional contemporâneo e a 
espectatorialidade. A partir da Filosofia da arte e de elementos da estética fílmica busca–se analisar 
como alguns componentes da obra cinematográfica são capazes de produzir no espectador uma 
gama variada de emoções ditas universais, configurando-se a espectatorialidade a partir de um 
prisma antropológico e transcultural. 
 
Debate: 10h30 – 10h50 
 
Intervalo: 10h50 – 11h00 
 
MESA 6 11h00 – 12h40 
Coordenador: Nuno Cesar Abreu 
Título: Olhares sobre a trajetória da indústria audiovisual brasileira 
 
11h00 – 11h20 Gabriel Henrique de Paula Carneiro 
Jovem Boca Paulista, Anos 1980 
A Boca do Lixo, polo cinematográfico paulista rigidamente codificado, foi palco de produções 
arrojadas, ousadas e inovadoras nos anos 1980, que dialogavam com o próprio ato de criar cinema 
na Boca. Os diretores de tais produções, por conta disso, foram atrelados ao chamado Jovem 
Cinema Paulista, geração que repaginou o cinema de São Paulo. Os cineastas Jair Correia, 
Guilherme de Almeida Prado, e a dupla Ícaro Martins e José Antônio Garcia conseguiram propor, 
com bastante sucesso, um novo olhar para o cinema erótico que dominava o circuito comercial da 
época. 
 
11h20 – 11h40 Lívia Maria Pinto da Rocha Amaral  
“No escurinho tudo pode: cinema e sexualidade na década de 70 no Brasil e no mundo”     
O objetivo deste trabalho é analisar o cinema erótico dos anos 70 no país e no mundo. Este acabado 
de passar por uma revolução sexual e social e o país estava entrando em seu período de repressão 
e censura mais obscuro. No recente livro “À meia luz: cinema e sexualidade nos anos 70” (2013), 
Paulo Menezes reflete sobre como estes novos questionamentos chegaram ao cinema estrangeiro. 
Neste trabalho a ideia é fazer uma ligação entre o que aconteceu no cinema “de fora” e no brasileiro, 
como isso foi absorvido pelo nosso cinema e sua relação com a censura vigente.    
 
11h40 – 12h00 Milena Leite Paiva 

A Direção de Arte televisiva e o estilo de Luiz Fernando Carvalho 
No contexto da televisão brasileira, os processos da Direção de Arte são estruturados a partir de 
uma perspectiva industrial da função e por práticas e técnicas específicas do meio, indissociáveis 
das particularidades da linguagem televisiva. Este trabalho propõe, neste sentido, uma abordagem 
destes procedimentos no âmbito na Rede Globo de Televisão,com o propósito de alcançarmos um 
entendimento das suas reverberações nos processos criativos e produtivos da concepção de 
minisséries televisivas,com foco nas produções e no estilo do diretor Luiz Fernando Carvalho. 
Palavras-chave: Direção de Arte; Televisão; Minissérie; Luiz Fernando Carvalho. 
 
12h00 – 12h20 Marcella Grecco de Araújo O feminino em Um Céu de Estrelas (1996), de Tata 
Amaral 



 Procuraremos explorar as relações entre o cinema e a história a partir da representação do 
feminino no filme Um Céu de Estrelas (1996), de Tata Amaral. Para tanto, apontaremos conexões 
entre o contexto das lutas feministas no país durante os anos de 1990 e a forma como a mulher é 
representada no filme em questão. 
 
Debate: 12h20 – 12h40 
 
 
Almoço: 12h40 – 14h30 
 
MESA 7 14h30 – 15h30 
Coordenador: Nuno Cesar Abreu 
Título: Diálogos sobre o experimental no documentário brasileiro 
 
14h30 – 14h50 Renato Coelho Pannacci 
A obra de Luiz Rosemberg Filho 
O projeto de pesquisa tem como objetivo o estudo da obra e trajetória artística do cineasta, artista 
plástico e escritor Luiz Rosemberg Filho, nascido no Rio de Janeiro em 1943. O foco da pesquisa é 
a análise dos filmes e colagens que compõe sua vasta obra, realizada desde meados dos anos 1960 
até os dias de hoje.  
 
14h50 – 15h10 Régis Orlando Rasia. 
Entre Documentário e a ficção: Regimes ensaísticos no primeiro curta-metragem de Rogério 
Sganzerla. 
Documentário (1967) foi à primeira experiência de Sganzerla como diretor de cinema. Para analisar 
o filme tomaremos a noção de cinema-ensaio lançada pelo diretor a partir do texto Cinema impuro? 
(1965). Movido pelas reflexões de Alexander Astruc e de Raymond Bellour,Sganzerla diz que o 
cinema-ensaio seria “o mais importante, o mais moderno” entre as classificações de cinema 
levantadas no texto.Os regimes de indiscernibilidade entre a ficção o documentário neste curta-
metragem se combinam ao pensamento do diretor a fim de entender a matriz estilística em sua 
filmografia, diga-se, ensaística. 
 
Debate: 15h10 – 15h30 
 
Intervalo: 15h30 – 15h40 
 
MESA 8 15h40 – 17h20 
Coordenador: Marcius Freire 
Título: Estudos e procedimentos da não-ficção 
 
15h40 – 16h00 André Bonotto 
Noël Carroll: entre Filosofia e Cinema 
Noël Carroll é um importante filósofo norte-americano contemporâneo, atuando nas áreas de 
filosofia do cinema, da arte e da história. Apesar de já contar com uma grande quantidade de livros e 
artigos publicados, muitos dos quais dedicados ao cinema, infelizmente nota-se que este autor ainda 
é relativamente desconhecido, ou ainda de difícil compreensão, nos Estudos de Cinema de nosso 
país. Este trabalho pretende oferecer subsídios para preencher esta lacuna, apresentando a 
trajetória de Carroll, sua formação em Cinema e Filosofia, e contextualizando sua posição nos 
Estudos de Cinema. 
 
16h00 – 16h20 Carlos Antonio dos Santos Segundo 
Por uma história do personagem no documentário 
Esse trabalho apresenta um levantamento diacrônico da evolução do personagem dentro do 
processo de produção documental do período clássico [1920] ao moderno [1980], sua 
ressignificação durante esse período, e como se deu sua mudança de posicionamento, aos se 
apropriar, cada vez mais, do espaço. Se o olhar sobre a história do documentário sempre partiu do 



ponto de vista estético e da postura do diretor frente ao seu objeto, procuraremos refazer o trajeto e 
buscar indícios da relação/interferência direta do personagem na obra, algo que hoje é claramente 
percebido no documentário contemporâneo. 
 
16h20 – 16h40 Felipe Corrêa Bomfim 
 “E cada um que crie o seu sertão!”. Um estudo sobre a “voz” em Eu carrego um sertão dentro de 
mim (1980), de Geraldo Sarno 
Nesta pesquisa estudamos o documentário Eu carrego um sertão dentro de mim (1980), a partir das 
reflexões do cineasta, dados concretos de produção do filme e análise fílmica, atenta aos 
procedimentos de montagem que organizaram o documentário narrativamente. 
Recorremos às discussões sobre a “voz” do filme, traçadas pelo teórico Bill Nichols (2005), no artigo 
A voz do documentário, com o intuito de observar a lógica de organização no filme das declarações 
de Guimarães Rosa e a retomada do material filmado em 1967 por Sarno, para elaborar um 
pensamento sobre o sertão como espaço de criação. 
 
16h40 – 17h00 Renan Paiva Chavez 
Escritos sobre o som no documentário: uma revisão dos periódicos britânicos Cinema Quarterly, 
SightandSound e World Film News andTelevisionProgress (1932-1938) 
Os periódicos britânicos Cinema Quarterly, SightandSound e World 
FilmnewsandTelevisionProgressentre 1932 e 1938 concentraram um relevante número de escritos 
teóricos, críticos e técnicos sobre o som no documentário. As abordagens, que se relacionavam, 
sobretudo, à produção documental britânica, mostram-se relevantes não apenas para aprofundar a 
discussão sobre o documentário clássico, mas também para a construção de uma história e teoria 
do som no domínio documental. Com esse pressuposto, o presente trabalho pretende apresentar as 
principais perspectivas que permearam tais escritos. 
 
 
Debate: 17h00 – 17h20 
 
 
 
 
 
 
 
 


