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A Jornada de Estudos de Cinema e Fotogra�a, promovida pelo PPGM - Pro-
grama de Pós-Graduação em Multimeios da Unicamp, chega à sua sexta 
edição em 2015, consolidando-se como um espaço de visibilidade para as 
pesquisas desenvolvidas em seu âmbito. A diversidade temática e de obje-
tos de pesquisa, representados aqui por trabalhos de mestrandos, douto-
randos e recém-egressos, demonstra o vigor do PPGM e sua sintonia com a 
evolução histórica dos campos do cinema e da fotogra�a. Tal fato pode ser 
notado na divisão das mesas temáticas, nas quais temos desde trabalhos 
que se debruçam sobre o papel social do cinema lançando novos olhares 
sobre questões ligadas ao poder político das imagens audiovisuais, da pro-
dução brasileira e mundial, assim como questões ligadas a análises fílmicas 
especí�cas, com amplo leque de �lmes 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 possibi-
lidades das novas plataformas tecnológicas de difusão e distribuição de 
conteúdo audiovisual. Há também análises sobre o papel do espectador de 
cinema e televisão, con�rmando o campo expandido do audiovisual como 
um locus de interesse para o Programa. Além disso, a VI Jornada de Estudos 
de Cinema e Fotogra�a 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 �xas e animadas, em seus diversos usos e 
problematizações.
 
 Tenham todas e todos um ótimo evento!



MESA 1: 

Cinema e sociedade: 
O poder político das imagens. 



A trajetória da infância no cinema documentário
Letízia Osorio Nicoli

O presente trabalho compõe nossa pesquisa de doutorado em andamento, e 
busca recuperar a presença da infância, da criança e do menor nas temáticas 
contempladas pelo cinema documentário, apontando momentos e experiências 
mais significativos. A partir desse breve histórico, buscaremos identificar as prin-
cipais características estéticas, relacionando-as a seu contexto de realização.

Uso de imagens provenientes de câmeras de vigilância na 
produção de documentários
Viviana Echávez Molina

Partindo dos filmes Imagens da prisão (Gefängnisbilder, Alemanha, 2000) de 
Harun Farocki e Tearoom de William E Jones (EUA, 1962/2007) analisaremos 
alguns aspectos da estética e das estratégias de uso de material audiovisual 
proveniente das câmeras de vigilância na construção de filmes, particularmente 
documentários.

O cinema investigativo de Errol Morris como meio de crítica 
e conscientização sobre os problemas de uma sociedade
Dayane de Andrade

O projeto tem como objetivo estudar e compreender como o cineasta Errol 
Morris, a partir de seus personagens, investiga, denuncia e promove discussões 
acerca de problemas sociais e políticos apresentados na sociedade americana. 
Em paralelo, busca-se compreender qual influência esses documentários exer-
cem sobre a sociedade americana, levando em consideração as questões de 
encenação e ética na construção fílmica. Para tal estudo serão analisados os 
documentários The Thin Blue Line, Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leu-
chter Jr, The Fog of War e The Unknown Known.

Aprender com o olhar: As potencialidades do Film Literacy.
Pâmela de Bortoli Machado

O presente trabalho procura instigar como o filme pode ser objeto e, ao mesmo 
tempo, instrumento de uma alfabetização fílmica. Essa maneira de leitura da 
imagética está, em nossa compreensão, como um modo efetivo de produzir e 
determinar os significados e resultados do que o filme está transmitindo, e que 
pode moldar contextos culturais. Desse modo, questionamos como o filme pode 
ser capaz de construir (re)significados.



MESA 2: 

Cinema industrial brasileiro 
das décadas de 1950 e 1970: 
conversas com o popular.



Sexploitation tupiniquim: a pornochanchada brasileira.
Lívia Maria Pinto da Rocha Amaral Cruz

Este trabalho pretende discutir a relação entre a Pornochanchada produzida 
no país nos anos 70 com o gênero Sexploitation, A pornochanchada tinha 
como temas a iniciação da vida sexual, adultério, paqueras etc, e eram polvil-
hados de nudez feminina, insinuação de sexo, duplo sentido e piadas cheias 
malícias, tendo seu início inspiração nas comédias italianas. Porém, com o 
passar da década em que imperou nos cinemas, a Pornochanchada passa a 
se inspirar no gênero que corria o mundo desde a década anterior, principal-
mente ao deixar de só produzir filmes do gênero comédia, trazendo drama e 
ação.

Mario Civelli na Multifilmes: Identidade ítalo-brasileira no 
cinema industrial paulista
Leandro Cesar Caraça

Este projeto busca discutir o papel do produtor Mario Civelli dentro do cinema
industrial paulista dos anos 1950, no período em que atuou como diretor-geral 
da Multifilmes S.A. Chama a atenção o fato de que um dos três grandes estú-
dios, a Multifilmes S.A., que funcionou na cidade de Mairiporã entre 1952 e 
1954, produzindo nove longas-metragens, tem poucos trabalhos a ele dedica-
dos. Para isso, propõe-se a análise dos filmes que Civelli lá realizou, conside-
rando o diálogo empreendido com o cinema popular italiano da época e as 
experiências pessoais do próprio cineasta.



MESA 3: 

Representações femininas: 
Corpo e autoretrato.  



Naomi Kawase: O sentido do vazio.
Fernanda Sayuri Gutiyama

Esse trabalho aborda a obra autobiográfica de Naomi Kawase, cineasta japone-
sa, sobre sua perspectiva narcísica através da análise dos filmes “Em seus 
braços” (Ni tsutsumarete, 1992), “Caracol” (Katatsumori, 1994), “Céu, Vento, 
Fogo, Água, Terra” (Kya Ka Ra Ba A, 2001), “Carta de uma cerejeira amarela em 
flor” (Tsuioku no dansu, 2002) e “Nascimento/Maternidade” (Tarachime, 2006) 
com base na psicanálise de Sigmund Freud em sua obra “Introdução ao Narci-
sismo”  de 1914, suas releituras e interpretações, e também a partir da definição 
de autorretrato de Raymond Bellour.

O cinema documental como ferramenta de empoderamento da 
mulher: análise do documentário ‘O corpo é meu’ 
de Luciana Oliveira.
Mariana Aymee Sacchetto

Este projeto pretende analisar o modus através do qual o cinema documental 
proporciona o empoderamento da mulher, frente ao machismo e patriarcado 
que se impera no mundo das artes, sobretudo no cinema da contemporaneida-
de. Para tanto, se fará uma análise do documentário: i) “O corpo é meu” da dire-
tora Luciana Oliveira. Para o desenvolvimento da tese de que o cinema docu-
mental é instrumento de crítica da realidade social e de inserção de novos 
papéis femininos na sociedade, se fará uma construção histórica do cinema 
documental e do lugar e do papel da mulher no cinema. Num segundo momento 
serão analisadas as ferramentas técnicas que o cinema documental oferece e 
se utiliza para uma análise crítica e de empoderamento da mulher em nossa 
sociedade (os planos, o enquadramento fixo, os efeitos especiais, a luz, as 
novas tecnologias digitais, o real e o ficcional). Por fim, a análise do documentá-
rio acima citado que retrata a realidade da mulher em nosso contexto social 
enquanto se utiliza de recursos que empoderam e justificam a luta do feminino.



Estudo de caso de mulheres do Brasil e da Colômbia, sobre a 
relação da imagem fotográfica projetada na internet com a 
moda: O conceito do corpo-vestido.
Carolina Valencia Castaño

As imagens estão carregadas de significações que criam sonhos e visões na 
pessoa que está diante delas. As imagens projetadas na internet são objetos 
sociais resultado da própria cultura. A interação com elas produzem as novas 
imagens da sociedade.

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o poder da imagem projetada nas 
redes sociais e blogs a partir do conceito do corpo-vestido nas mulheres de 
quatro cidades: São Paulo e Rio de Janeiro no Brasil e Bogotá e Medellín na 
Colômbia.Este projeto é desenvolvido através de uma correlação de conceitos 
teóricos, análises de imagens da internet e a aplicação de enquetes a mulheres 
das cidade citadas anteriormente. Tentando corroborar que a internet reafirma 
os ideais da sociedade e apresenta imagens e personagens que as pessoas 
almejam ser. 

Finalmente, procura-se verificar se a concepção do corpo-vestido na sociedade 
contemporânea atual está influenciada pelas imagens projetadas nos diferentes 
meios de comunicação.

O militantismo do Eu: Questões sobre a sobrevivência do 
cinema militante e feminista na cultura do narcisismo.
Fernanda Serradourada

Visto que a nossa cultura é narcísica e é desprovida do conhecimento de tempo 
históricoe de um senso político maior, que técnicas e estratégias o cinema politi-
zado militante e ocidental se utiliza para sobreviver e chamar a atenção para si 
em nossa cultura, tão indiferente à política? Tem-se como proposta aqui suscitar 
questões sobre o relacionamento do documentário militante com a nossa cultu-
ra narcisista e, particularmente, problematizar questões sobre onde, como e 
consequências desse relacionamento.



MESA 4: 

Audiovisual brasileiro: 
Espaço e mise en scène. 



Moldura criativa: espaço e circunscrição no cinema 
contemporâneo brasileiro.
Régis Orlando Rasia

Desde os primórdios o cinema se constitui de espaço, tempo e movimento. O 
espaço que nos referimos não é o espaço inevitável do meio, mas o geos que 
vêm à tona nos filmes brasileiros contemporâneos. O espaço que nos interessa 
não é aquele tratado como mero plano de fundo, mas o centro nervoso da obra. 
A respeito da circunscrição, em um primeiro momento a clausura da geografia 
restringe a criação do cineasta, posteriormente, emolduram-se potências criati-
vas em virtude desta prisão: dispositivos, metodologias de filmagens, relações 
suscitadas na mise-en-scène, provocações de acontecimentos etc.

‘Renascer’ e o impacto dos espaços sobre a mise en scène.
Álvaro André Zeini Cruz

Vocábulo basilar nas discussões do audiovisual, a mise en scène consolidou-se 
durante a história do cinema como uma orquestração dos elementos intrínsecos 
à célula mínima da imagem em movimento – o plano. O espaço é, assim, com-
ponente essencial à reflexão desta técnica,  principalmente por agir sobre a mo-
dulação dos corpos em cena. Esta comunicação pretende discorrer sobre o 
espaço como ingrediente na mise en scène televisiva através telenovela “Re-
nascer”, que, majoritariamente bucólica, apresentou ambientações singulares, 
trabalhadas como extensões diretas dos personagens que as habitam.

A mise en scène documentária no filme 
‘Avenida Brasília Formosa’.
Gabriela Lopes Saldanha

O trabalho disserta sobre a mise en scène documentária no filme Avenida Brasí-
lia Formosa (Dir. Gabriel Mascaro, 2010, 85 min. Brasil). A análise usará como 
contraponto o método fílmico empregado pelo cineasta americano Robert Fla-
herty, a partir das obras Nanook do Norte (1922) e O Homem de Aran (1934), 
onde a questão do gesto, por meio da montagem, na perspectiva de Gervaiseau
∫ (2012) e Delavaud (2000), permite descortinar o poder da encenação para a 
potência fílmica a ser oferecida enquanto espetáculo magnético da experiência 
espectatorial.

O texto é parte integrante da pesquisa de doutorado acerca da montagem no 
documentário pernambucano contemporâneo.



MESA 5: 

Corpo e tecnologia: 
Ciborgues e realidades virtuais. 



DNA maquínico: o descontrole tecnocientífico 
em David Cronebreg.
Lilian Bento de Souza

Com uma narrativa que enfatiza a obsolescência do corpo humano no que diz 
respeito ao deslocamento deste no tempo e no espaço, o cineasta David Cro-
nenberg propõe em The Fly (1986) uma discussão sobre  teletransporte, DNA, 
mutações genéticas e descontrole tecnocientífico. O presente artigo busca 
investigar em que medida ao discutir a crise do corpo na contemporaneidade, o 
diretor lança uma discussão sobre as consequências do uso das tecnologias e 
dos objetos técnicos nas tentativas de construção do ciborgue. Busca-se ainda 
discutir a humanização dos objetos e a objetificação do corpo.

Machinima como registro: Coreografia ‘Danças das vidas’ – Do 
corpo humano ao pós-humano.
Isaura da Cunha Seppi

Essa comunicação apresenta e discute a partir de um machinima documentário 
o conceito de ciberformance em realidade virtual. O evento registrado é um 
estudo de caso sobre uma companhia de dança virtual, seu trabalho e compo-
nentes. O filme documenta a apresentação de um Ensaio Aberto em que foi 
apresentada uma metacoreografia tempo real no metaverso Second Life. O pro-
jeto reflete sobre a relação corpo/tecnologia na atualidade expressa principal-
mente em um trabalho artístico virtual autoral.

TransHoloCinemas.
Maurício Augusto Sampaio Pinto

O holograma foi criado teoricamente pelo ganhador do Prêmio Nobel, Dennis 
Gabor em 1948 mas sua realização só foi possível em 1960 depois da invenção 
do raio laser. 

Cinematograficamente falando, o holograma ainda foi pouco explorado tanto 
teoricamente como em obras de arte no Brasil. Na fase inicial da minha pesqui-
sa, o que tenho constatado é que o holograma foge de todas as formulações 
semióticas feitas anteriormente, sendo que ele é muito melhor explicado através 
dos conceitos de espectro, simulacro, simulação e presença do que propria-
mente através de signo e representação.



MESA 6: 

O som no cinema: 
estéticas, técnicas e história. 



O nascimento do documentário sonoro: a dimensão autoral e o 
suporte uno.
Renan Paiva Chavez

Com base em jornais, artigos, antologias, partituras e outras fontes textuais das 
primeiras décadas do século XX, busco indícios do processo de consolidação 
do formato sonoro no filme não ficcional. Abarco o tema por dois eixos centrais. 
Um ligado à noção do filme sonoro-visual como objeto uno (tanto conceitual-
mente quanto materialmente) e outro ligado a uma dimensão mais autoral das 
práticas sonoras.

O desenvolvimento das técnicas de sonorização 
no cinema brasileiro.
Fabiana Quintana Dias

Este texto destaca a evolução das técnicas de sonorização a partir do surgimen-
to do cinema sonoro e a importância no Brasil dos primeiros profissionais nesse 
processo. As experiências com som e o trabalho criativo dos principais contra-
regras no processo de criação e produção dos efeitos. As transformações desde 
o rádio, até a atual utilização do foley para a definição do som sincrônico no mer-
cado cinematográfico brasileiro.

Os processos ao redor.
Leonardo Bortolin Bruno

A partir do estudo e análise da trilha sonora do filme O som ao redor (2012), dentro de 
uma perspectiva narrativa e de percepção, pode-se notar uma construção artesanal 
dos sons que compõem a banda sonora. É notável um uso expressivo do que pode-
mos chamar sons fundamentais e sinais sonoros. Tais conceitos derivam-se do autor 
Murray Schafer (2001) investidos no cinema pelo estudioso de som Fernando Morais 
da Costa (2010). Os sons fundamentais se referem ao som ambiente que percorre 
praticamente o filme todo, trazendo a continuidade de um mesmo espaço fílmico. Já 
os sinais sonoros se identificam por marcas que revelam à narrativa importantes infor-
mações temáticas que o filme constrói, além de contribuir para uma melhor recepção 
das relações dos personagens com o meio ficcional criado.

Tomando como base metodológica a Critica Genética (1998, 2012), da autora Cecilia 
Almeida Sales,pretendo nessa comunicação levantar e refletir os percursos pelos 
quais o som foi ganhando forma. Com base em entrevistas dirigidas aos técnicos do 
som direto, os editores de som, os mixadores e ao diretor Kleber  Mendonça Filho, 
tem-se uma maior ideia do som pensado no roteiro, suas adaptações para a filmagem 
e então sua organização para o melhor impacto expressivo nas salas de exibição. 
Dessa forma passa-se a compreender o estudo e análise do som em questão dentro 
de suas raízes inventivas, ao modo de problematizar uma tríade fundamental entre a 
produção – técnica – estética fílmica.



MESA 7: 

Pesquisa com fontes primárias: 
traçando panoramas no cinema brasileiro.



O longa brasileiro está perdendo a tela do cinema?.
Ana Maria Giannasi

Tanto realizadores como pesquisadores apontam a distribuição de longasmetra-
gens nacionais para a cadeia exibidora  existente no Brasil como um dos maio-
res problemas de nossa produção. As diversidades cultural e temática podem 
explicar um volume intenso de produção de filmes, mas essa oferta encontra 
imensas dificuldades para chegar às tradicionais salas dos cinemas.
 
Porém, culpar o monopólio da distribuição parece deixar nossos produtores sem 
saída. A presente comunicação visa levantar questões que possam trazer para 
o debate as dificuldades para encontrarmos nossas telas de exibição.

Brasil-França, uma relação entre a produção de dados econô-
micos sobre o cinema.
Teresa Noll Trindade

O presente estudo busca apresentar uma análise comparativa entre os dados 
econômicos dos mercados cinematográficos do Brasil e da França. Para tanto, 
buscaremos apresentar um breve panorama de como esses mercados vêm se 
comportando na elaboração desse tipo de dado, o que permitirá avanços nas 
pesquisas acadêmicas e mercadológicas nesses setores, bem como de colabo-
rar na elaboração e realização de políticas para o setor mais direcionadas e 
eficientes.

‘Iracema’-triste relato de uma viagem ao inferno amazônico.
Lívia Perez de Paula

Este trabalho apresenta o resultado de pesquisa em fontes primárias sobre as 
questões de concepção, produção, lançamento e distribuição do filme Iracema 
- Uma Transamazônica (1974) de Jorge Bodansky e Orlando Senna. Além de 
abordar aspectos práticos da fatura fílmica como equipamento e dispositivo de 
filmagem, o trabalho busca compreender como a questão ambiental e identitária 
- feminina e indígena - estão representadas em sua narrativa.



MESA 8: 

Filme e espectador: 
Distâncias e aproximações no cinema.



‘Um dia na vida’: quando o espectador de cinema 
e o espectador de televisão se encontram. 
Gustavo Coura Guimarães

Pretendemos estudar a relação estabelecida entre o espectador de cinema e o 
espectador de televisão no âmbito do documentário Um dia na vida (2010), de 
Eduardo Coutinho. Trata-se de um filme construído com imagens provenientes 
da televisão. Por essa razão, consideramos que essa proposta de Eduardo 
Coutinho coloca em relação dois tipos de espectadores diferentes: o espectador 
da televisão e o espectador de cinema. Nosso objetivo é interrogar a forma com 
que esses dois tipos de audiência se relacionam com as imagens mostradas ao 
longo do filme, bem como a maneira com que certos estereótipos servem de ins-
piração para a produção dessas imagens.

Abismo-cinema: um diálogo entre filme e espectador.
Igor Capelatto

Esta pesquisa pretende, através de uma análise semiopragmática, investigar o 
que aproxima ou distancia o espectador de um filme, utilizando três principais 
conceitos: Abismo segundo FLUSSER, cuja ideia de um hiato entre dois signos 
permite analisar quais elementos compõe ou desfazem a ponte que os liga; 
Gesto segundo AGANBEM, o qual propõe que, no cinema, o gesto enquanto 
reflexão e expressão é capaz de aproximar sígnos fílmicos e espectador, atra-
vés de uma memória-corporal; e cinema-psicanálise segundo BENJAMIN que 
propõe que o espectador vai a sala de cinema para se encontrar.



MESA 9: 

A cidade como protagonista: 
circulação e memória.



Circulação, imobilismo, circularidade e distopia em 
‘La sangre brota’ (Pablo Fendrik, 2008).
Natalia Christofoletti Barrenha

Neste texto, pretendemos pensar como o filme argentino La sangre brota (Pablo 
Fendrik, 2008) constrói as experiências de transitar e de se relacionar em uma 
cidade distópica que rodeia e pressiona seus personagens a todo o momento. 
Nossa análise irá se desenvolver em torno de dois elementos narrativos e estéti-
cos que nos ajudarão a compreender essa atmosfera de distopia nos quais a 
diegese está mergulhada: a circularidade e a relação circulação/imobilismo, ele-
mentos também extremamente relacionados aos espaços urbanos que não são 
apenas contingentes da trama, mas protagonistas das mesmas.

Cinema e preservação da memória: as animações 
de Rogério Nunes.
Jennifer Jane Serra

Este trabalho propõe a análise da produção de documentários animados pelo 
artista paulista Rogério Nunes, um ilustrador e animador independente cujo 
trabalho com animação é dedicado ao resgate e preservação do patrimônio me-
morial, especialmente de São Paulo. Um dos poucos realizadores brasileiros 
que se destaca por concentrar sua produção em documentários animados, 
Nunes utiliza a animação como ferramenta de recuperação da memória e valori-
zação da história oral, unindo os campos da historiografia, das artes visuais, do 
cinema documentário e do cinema de animação.

Uma cartografia de Trancoso segundo Augusto Sevá.
Gabriel Henrique de Paula Carneiro

O cineasta paulista Augusto Sevá tem apenas quatro longas em seu currículo 
de diretor,apesar dos quase 40 anos de carreira. Deles, três - A Caminho das 
Índias (1982), dirigido com Isa Castro, Estórias de Trancoso (2007) e Fala Sério! 
(2011) - são ambientados em Trancoso, distrito de Porto Seguro, sul da Bahia. 
Essa possível obsessão de Sevá com o tema se desdobra numa obra que carto-
grafa Trancoso ao longo das últimas décadas. Cada um dos três filmes, cada 
qual com seu estilo e contexto de criação, debruça-se sobre uma cronologia 
específica do local, representando as transformações sofridas no distrito desde 
o final dos anos 1970.
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Realização Apoio

MESA 1: Cinema e sociedade: O poder político das imagens. (9h:30-11h:10)

9h:30-9h:50. A trajetória da infância no cinema documentário. (Letízia Osorio Nicoli)
9h:50- 10h10. Uso de imagens provenientes de câmeras de vigilância na produção de documentários. (Viviana 
Echávez Molina)
10h:10-10h:30. O cinema investigativo de Errol Morris como meio de crítica e conscientização sobre os proble-
mas de uma sociedade. (Dayane de Andrade)
10h:30-10h:50. Aprender com o olhar: As potencialidades do Film Literacy. (Pâmela de Bortoli Machado)
10h:50-11h:10. Debate

MESA 3: Representações femininas: Corpo e autoretrato. (14h:30-16h:10)

14h:30-14h:50. Naomi Kawase: O sentido do vazio. (Fernanda Sayuri Gutiyama)
14h:50-15h:10. O cinema documental como ferramenta de empoderamento da mulher: análise do documentário 
‘O corpo é meu’ de Luciana Oliveira. (Mariana Aymee Sacchetto)
15h:10-15h:30. Estudo de caso de mulheres do Brasil e da Colômbia, sobre a relação da imagem fotográfica 
projetada na internet com a moda: O conceito do corpo-vestido. (Carolina Valencia Castaño)
15h:30-15h:50. O militantismo do Eu: Questões sobre a sobrevivência do cinema militante e feminista na cultura 
do narcisismo. (Fernanda Serradourada)
15h:50-16h:10. Debate

MESA 4: Audiovisual brasileiro: Espaço e mise en scène. (16h:30-17h:50)

16h:30- 16h:50. Moldura criativa: espaço e circunscrição no cinema contemporâneo brasileiro. (Régis Orlando Rasia)
16h:50-17h:10. ‘Renascer’ e o impacto dos espaços sobre a mise en scène. (Álvaro André Zeini Cruz)
17h:10-17h:30. A mise en scène documentária no filme ‘Avenida Brasília Formosa’. (Gabriela Lopes Saldanha)
17h:30-17h:50. Debate

MESA 2: Cinema industrial brasileiro das décadas de 1950 e 1970: 
conversas com o popular. (11h:30- 12h:30)

11h:30- 11h:50. Sexploitation tupiniquim: a pornochanchada brasileira. (Lívia Maria Pinto da Rocha Amaral Cruz)
11h:50-12h:10. Mario Civelli na Multifilmes: Identidade ítalo-brasileira no cinema industrial paulista.(Leandro Caraça)
12h:10-12h:30. Debate
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MESA 5: Corpo e tecnologia: Ciborgues e realidades virtuais. (9h:30-10h:50)

9h:30-9h:50. DNA maquínico: o descontrole tecnocientífico em David Cronembreg. (Lilian Bento de Souza)
9h:50- 10h10. Machinima como registro: Coreografia ‘Danças das vidas’ – Do corpo humano ao pós-humano. 
(Isaura da Cunha Seppi)
10h:10-10h:30. TransHoloCinemas. (Maurício Augusto Sampaio Pinto)
10h:30-10h:50. Debate

MESA 7: Pesquisa com fontes primárias: traçando 
panoramas no cinema brasileiro. (14h:00-15h:20)

14h:00-14h:20. O longa brasileiro está perdendo a tela do cinema? (Ana Maria Giannasi)
14h:20-14h:40. Brasil-França, uma relação entre a produção de dados econômicos sobre o cinema. (Teresa Noll 
Trindade)
14h:40-15h:00. ‘Iracema’-triste relato de uma viagem ao inferno amazônico. (Lívia Perez de Paula)
15h:00-15:20 Debate

MESA 8: Filme e espectador: Distâncias e aproximações no cinema. (15h:30-16h:30)

15h:30-15h:50. ‘Um dia na vida’: quando o espectador de cinema e o espectador de televisão se encontram. 
(Gustavo Coura Guimarães)
15h:50-16:10. Abismo-cinema: um diálogo entre filme e espectador. (Igor Capelatto)
16h:10-16h:30. Debate

MESA 9: A cidade como protagonista: circulação e memória. (17h:00-18:30)

17:00-17:20. Circulação, imobilismo, circularidade e distopia em ‘La sangre brota’ (Pablo Fendrik, 2008). (Natalia 
Christofoletti Barrenha)
17:20-17:40. Cinema e preservação da memória: as animações de Rogério Nunes. (Jennifer Jane Serra)
17:40-18:00. Uma cartografia de Trancoso segundo Augusto Sevá. (Gabriel Henrique de Paula Carneiro)
18:00-18:20. Debate
18:20-18:30. Encerramento

MESA 6: O som no cinema: estéticas, técnicas e história. (11h:10-12h:30)

11h:10-11h:30. O nascimento do documentário sonoro: a dimensão autoral e o suporte uno. (Renan Paiva Chavez)
11h:30- 11h50. O desenvolvimento das técnicas de sonorização no cinema brasileiro. (Fabiana Quintana Dias)
11h:50-12h:10. Os processos ao redor. (Leonardo Bortolin Bruno)
12h:10-12h:30. Debate
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