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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 sétima 
edição em 2016, 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 a vitalidade do PPGM e sua sintonia 
com a evolução histórica dos campos do cinema e da fotogra�a.

A diversi�cação dos trabalhos pode ser veri�cada através das mesas temá-
ticas, nas quais há apresentações que versam sobre o trabalho do ator no 
cinema, em produções nacionais e internacionais, assim como novos olha-
res sobre encenação e performance, não apenas na �cção, mas também no 
documentário. Além disso, têm lugar trabalhos sobre aspectos do mercado 
cinematográ�co brasileiro, discussões que analisam experiências educati-
vas e o�cinas sobre a produção de �lmes, bem como questões do gênero 
cinematográ�co, com análises fílmicas originais e amplas. Por �m, há ainda 
discussões sobre aspectos identitários e sua tensão com a sociedade, o 
modo como se desenvolve a linguagem subjetiva, e re�exões sobre a 
imagem cinematográ�ca de forma mais ampla.

Desejamos a todos um ótimo evento!



Mesa 1
Mercado cinematográfico brasileiro 

Coordenação
Marcius Cesar Soares Freire

· · ·
Leandro Cesar Caraça
Teresa Noll Trindade

Maria Cristina Couto Melo



Mario Civelli na Multifilmes - As marcas do produtor em 
Chamas no Cafezal
Leandro Cesar Caraça

Este trabalho propõe uma breve análise do longa-metragem brasileiro Chamas 
no Cafezal (José Carlos Burle, 1954, Multifilmes), buscando observar como o 
filme traz elementos que são recorrentes na obra de seu produtor, o italiano 
Mario Civelli, que teve papel relevante no cinema dos estúdios paulistas dos 
anos 1950. Observando as semelhanças desse filme com outros longas brasi-
leiros do mesmo período, mas também apontando algumas de suas especifici-
dades, a análise nos ajuda a vislumbrar certo projeto criativo de Civelli como 
produtor de cinema.

Ancine e CNC: as políticas do setor cinematográfico para o 
documentário no Brasil e na França.
Teresa Noll Trindade

Propomos uma análise crítica e reflexiva sobre as políticas dos mercados cine-
matográficos brasileiro e francês do ponto de vista de seus órgãos de regulação 
do setor: no caso francês o Centre National du Cinéma et de l'image Animée 
(CNC) e no caso brasileiro a Agência Nacional do Cinema (Ancine). Buscare-
mos dessa forma analisar como estes dois órgãos atuam no mercado audiovi-
sual, suas diferenças e semelhanças, a fim de vislumbrar como esses dois 
países trabalham as suas políticas específicas para o documentário.

Propostas possíveis para o cinema independente no Brasil 
(1952-2001)
Maria Cristina Couto Melo

Propõe-se a discussão do cinema independente brasileiro no período com-
preendido entre o I Congresso Paulista de Cinema (1952) e a criação da Ancine 
(2001), mapeando as ideias desenvolvidas pela corporação cinematográfica, 
pelo Estado e pelo mainstream, a fim de identificar as transformações do pensa-
mento independente e os processos históricos e ideológicos implicados. Ao 
analisarmos o cinema independente nacional como uma estratégia de afir-
mação em relação ao mainstream nota-se a necessidade de assumir sua com-
plexidade, afirmando sua importância para a historiografia do cinema brasileiro.



Mesa 2
Questões de gênero cinematográfico  

Coordenação
Alfredo Luiz Paes de Oliveira Suppia 

· · ·
Flavio Artioli Neto

Andressa Gordya Lopes dos Santos
Lucas Procópio Caetano



Os futuros de Terry Gilliam: Brazil e O Teorema Zero
Flavio Artioli Neto

O trabalho visa à análise de dois filmes do diretor Terry Gilliam: Brazil de 1985 
e O Teorema Zero de 2013. Os filmes trabalham com temas comuns, que 
envolvem questões relacionadas à tecnologia, vigilância e trabalho. Eles são 
vistos pela crítica como distopias futurísticas, e apresentam as sociedades em 
que foram realizados de maneira caricaturesca. Ao trazer distintas realidades 
sociais para seus filmes, o diretor exacerba e exagera certos pontos. A análise 
dos filmes se dá então evidenciando esses temas e destacando como eles são 
tratados nos dois filmes, com o objetivo de perceber as mudanças neste trata-
mento.

Armas, fetichismo e transgressão da família: um breve olhar 
sobre Gun Crazy (1950) de Joseph H. Lewis
Andressa Gordya Lopes dos Santos

Os road movies surgiram como um braço do western em um período de pro-
dução em massa e um consumo cada vez maior de carros nos EUA. A estrada 
então colocava-se como desbravadora de almas que encontravam as respos-
tas para seus anseios longe do âmbito familiar. Dado este contexto, esta pes-
quisa analisa Gun Crazy (1950) de Joseph H. Lewis, explicitando um cenário 
de rejeição do lar, o amor louco das relações heterossexuais como transgres-
soras “anti-familiares” e o espírito consumista atrelado ao fetiche pela velocida-
de, pelo crime e pela violência como meios de prazer em uma sociedade 
pós-guerra. 

Medo de novo: Caminhos possíveis para cinema de horror bra-
sileiro contemporâneo
Lucas Procópio Caetano

O trabalho visa a realizar um panorama dos longas-metragens brasileiros do 
gênero horror lançados entre 2007 e 2017, investigando suas características e 
possíveis tendências. O período escolhido compreende os dez anos posterio-
res à tese de doutorado de Laura Loguercio Cánepa, na qual a autora organiza 
a produção de filmes deste gênero no cinema brasileiro. Observam-se mu-
danças significativas tanto na produção quanto no estilo destes filmes, o que 
esta pesquisa busca investigar.



Mesa 3
Gesto, ator e teatro 

Coordenação
Pedro Maciel Guimarães 

· · ·
Sandro de Oliveira

Fernanda Andrade Fava
Daiane Freitas Guimarães Gonçalves

Josy Miranda 



O gestus da agressão em Júlio Bressane
Sandro de Oliveira

Nos primórdios de seu cinema, Júlio Bressane produziu um cinema da 
agressão. Longe de ser folhetinescamente narrada, a agressão aqui é gráfica e 
encontra na sua exposição o fato estético relevante. Elas podem ter causa 
numa débil trama romanesca, como em Cara a cara (1967), mas a sua quase 
totalidade não encontra eco nessas narrativas rarefeitas. Elas são variações, 
estudos formais do “ato-agressão” e tomam contornos catárticos, pois expõem 
traumas e tensões nesses lares aberrantes. Os atos das agressões são o 
gestus brechtiano condensador das relações entre esses seres tão anômalos.

Inventar os jogos: o ator no Cinema Marginal e no Grupo de 
los Cinco
Fernanda Andrade Fava

O artigo propõe uma abordagem comparativa do trabalho dos atores do Cinema 
Marginal brasileiro e do Grupo de los Cinco argentino, tomando como base para 
isso os filmes Bang Bang (1971, Andrea Tonacci), no Brasil; e The Players 
versus Ángeles Caídos (1968, Alberto Fischerman), na Argentina. A análise 
fílmica busca investigar as relações entre eles, cruzando questões de autoria do 
ator e mise-en-scène do diretor, levando em consideração o registro e estilo de 
atuação e gestual nos filmes, e as fronteiras possíveis da improvisação e da 
montagem.



Daniel Day-Lewis e a questão do ator de composição
Daiane Freitas Guimarães Gonçalves

Este projeto tem por objetivo investigar o ator britânico Daniel Day Lewis quanto 
ao seu programa gestual nos filmes Meu pé esquerdo (Jim Sheridan, 1989), Em 
nome do pai (Jim Sheridan, 1993), Gangues de Nova York (Martin Scorcese, 
2002), Sangue Negro (Paul Thomas Anderson, 2007) e Lincoln (Steven Spil-
berg, 2012). Atentando-se para a questão do ator de composição e consequen-
temente, partindo de uma análise fílmica, verificar a influência desse tipo de ator 
para a composição da mise en scène. 

Narrativas do absurdo: paralelos entre o cinema de Monte 
Hellman e a influência de Samuel Beckett
Josy Miranda

Em Disparo para Matar e A Vingança de um Pistoleiro, ambos os filmes lança-
dos em 1966, a incomunicabilidade entre os personagens leva as narrativas à 
beira da incoerência. Influenciado pelo teatro de Samuel Beckett, o diretor 
Monte Hellman apresenta nesses filmes personagens perdidos em meio à 
aridez da paisagem desértica, que reflete a própria esterilidade das relações 
humanas. Este trabalho objetiva traçar paralelos entre o Teatro do Absurdo, a 
partir dos estudos de Martin Esslin, tendo como referencial os trabalhos de Bec-
kett e os filmes citados.



Mesa 4
A imagem social: educação e representação

Coordenação
Fábio Nauras Akhras 

· · ·
Jennifer Jane Serra

Pâmela de Bortoli Machado
Fernanda Sayuri Gutiyama
Carolina Valencia Castaño



Documentário animado campineiro: a produção documentária 
do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas
Jennifer Jane Serra

O Núcleo de Cinema de Animação de Campinas é um dos mais antigos centros 
de ensino, produção e divulgação de técnicas de animação no mundo. Fundado 
em 1975 por Wilson Lazaretti, o Núcleo é atualmente dirigido por Lazaretti e 
Maurício Squarisi e desenvolve oficinas de animação com foco no público infan-
til, assim como realiza filmes autorais com uso de animação. Nossa comuni-
cação tem como proposta uma análise da produção documentária do NCAC, a 
qual promove um resgate da história do Brasil e de personalidades nacionais 
proporcionando experiências educativas através do cinema de animação. 

Além de um registro pedagógico: filmes escolares e a aproxi-
mação de uma estética cinematográfica a partir da oficina 
de film literacy
Pâmela de Bortoli Machado

O trabalho apresenta os resultados obtidos numa série de encontros que tive-
ram como norte a oficina de film literacy. Através do embasamento teórico pro-
posto pelo film literacy juntamente com o viés da experimentação, apresenta-
mos alguns trechos de filmes criados pela turma realizadora da oficina. Tal 
trabalho busca, além de tal exposição, ilustrar as possibilidades que o cinema 
criou para as escolas municipais de Campinas, Regente Feijó e Cha Il Sun, 
como a aproximação de uma "estética cinematográfica", além da criação de um 
cineclube a partir de tais produções escolares.



Saúde, Cinema e Estigma: a representação da epilepsia na 
ficção 
Fernanda Sayuri Gutiyama

Corpos e patógenos são determinados não apenas por ações físicas, mas por 
crenças sobre o que é importante para determinar sintomas. Até os dias de hoje 
a epilepsia enfrenta dificuldades de definição por não ter causas muito bem defi-
nidas. Nos cinemas, encontramos representações associadas a religião e pato-
logia médica. Nesse artigo, traçamos as conexões entre os estudos culturais da 
saúde e a biopolítica de Foucault para entender as representações da epilepsia 
no cinema de ficção por meio da análise dos filmes Réquiem (2006) e Eletricida-
de (2014).

Estudo de caso de mulheres do Brasil e a 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 resultados da própria cultura. A interação com elas produz as novas ima-
gens da sociedade. Esta pesquisa analisa a relação da imagem projetada nas 
redes sociais e blogs e o conceito do corpo-vestido nas mulheres do Brasil e da 
Colômbia. Tentando corroborar que a internet reafirma os ideais da sociedade e 
apresenta imagens e personagens que as mulheres almejam ser. 



Mesa 5
Identidades e Subjetividades 

Coordenação
Gilberto Alexandre Sobrinho 

· · ·
Pedro de Araujo Nogueira Tinen

Letizia Osorio Nicoli
Coraci Bartman Ruiz

Fernanda Resende Serradourada
Álvaro André Zeini Cruz



Sujeito e sociedade: o conflito identitário na obra de Nagisa 
Oshima
Pedro de Araujo Nogueira Tinen

Ao longo de seu heterogêneo conjunto de filmes, o diretor Nagisa Oshima testou 
os limites das imagens prescritas como representações da essência japonesa, 
negando, de maneira incendiária, as tradições cinematográficas consagradas 
no Japão. A luta pela sobrevivência da individualidade diante do coletivo é um 
conflito temático recorrente ao longo da história do cinema japonês, mas é 
durante a Nuberu Bagu (a Nouvelle Vague Japonesa) que a exploração dessa 
dicotomia se desenvolve de forma vital, este trabalho busca apresentar o confli-
to identitário como elemento estruturante da obra de Oshima.

Questões estéticas sobre a representação do menor no docu-
mentário brasileiro
Letizia Osorio Nicoli

A comunicação propõe uma análise de quatro documentários brasileiros, de 
diferentes períodos, dedicados à figura do menor. Esteticamente, esses filmes 
apresentam fortes marcas do documentário social e militante. Entretanto, 
devido a pressões políticas e questões legais, veem-se obrigados a aderir a pro-
cedimentos estéticos inovadores que se coadunem com seu posicionamento 
ético e político.

Autobiografia e identidade negra na classe média brasilei-
ra
Coraci Bartman Ruiz

Este trabalho se debruça sobre dois documentários do diretor Patrício Salgado: 
Negro e Argentino e Sou negro, não sei sambar. Nestes filmes, lançando mão 
de estratégias como a entrevista, o material de arquivo e o colocar-se em cena, 
o cineasta constrói narrativas autobiográficas sobre questões centrais de sua 
experiência como um negro de classe média,  propondo um olhar incomum na 
produção de documentários autobiográficos brasileira. 



Corpos e Subjetividades Animadas em Swiss Graffitti: Um 
olhar sobre Monique Renault
Fernanda Resende Serradourada

Experimentações quanto à linguagem e representações de corpos era o mote 
de Monique Renault em Swiss Graffitti e outras animações independentes e 
feministas da artista ao longo dos anos 70. Filha do Maio de 68 e desejosa de 
uma estética guiada pelas questões de gêneros, ela resistia ao Betty Boopismo 
e às representações de mulheres com enormes curvas e cílios. O corpo repre-
sentado era chave nesse processo. Mas no que as singularidades da represen-
tação animada contribuíam para a construção desses corpos? Pretende-se aqui 
elaborar um olhar feminista sobre o corpo animado em Swiss Graffitti.

Cordialidade e Ressentimento em Velho Chico e Renascer
Álvaro André Zeini Cruz

A apresentação propõe um pensamento sobre os conceitos correlativos de cor-
dialidade e ressentimento com base nas novelas Velho Chico (2016) e Renas-
cer (1993). A partir de marcadores desses temas vistos em Velho Chico, a 
reflexão volta a Renascer para analisar “o homem cordial” em personagens 
como o coronel José Inocêncio e o jagunço Damião, bem como a ruptura da cor-
dialidade por meio de Tião Galinha, que da passividade do ressentimento passa 
ao papel de homem ativo, inconformado com a estagnação da posição que 
ocupa na base hierárquica.



Mesa 6
Premências do cinema documentário 

Coordenação
Fernão Vitor Pessoa de Almeida Ramos 

· · ·
Renan Paiva Chaves

Paula Gomes
Gabriela Lopes Saldanha



Onde foi parar o microfone? Documentário, música e o apaga-
mento do aparato
Renan Paiva Chaves

Expressões como “música manipula a realidade”, “música tira a objetividade” e 
“música manipula emoções” se fazem comuns quando música de documentário 
está em debate. Tais afirmações não são falsas em si: como já haviam notado 
Platão e Aristóteles, a música tem tais potenciais. O problema dessa perspecti-
va reside na falsa ideia de que existe um problema ontológico na relação da 
música com uma (suposta) essência documentária. Partindo desse assunto, 
falarei sobre suspeitas e controvérsias envolvendo a presença da música no 
documentário, numa abordagem diacrônica, com atenção ao aparato sonoro.

O humor no documentário brasileiro contemporâneo
Paula Gomes

A pesquisa visa estudar alguns aspectos do documentário contemporâneo bra-
sileiro de humor, tais como a enunciação, a ética e o registro do outro de classe. 
Os documentários que iremos analisar são Nem Gravata nem Honra (Marcelo 
Masagão, 2001); Violência S.A (Eduardo Benaim, Jorge Saad e Newton Canni-
to, 2005); Jesus no mundo Maravilha (Newton Cannito, 2007); Pacific (Marcelo 
Pedroso, 2009); Um Lugar ao Sol (Gabriel Mascaro, 2009) e Banco Imobiliário 
(Miguel Antunes Ramos, 2015).

A ética no documentário pernambucano contemporâneo
Gabriela Lopes Saldanha

A partir dos anos 2000, os documentários produzidos em Pernambuco expandiram os 
temas e os métodos de abordagem, antes, em sua maioria, circunscritos a herança 
cultural e a biografias icônicas. Com a chegada dos equipamentos digitais, os tensio-
namentos urbanos tornaram-se o centro de uma discussão proporcionando um rico 
debate sobre filmes de caráter político que refletem sobre a alteridade. Neste sentido, 
o trabalho pretende analisar, na perspectiva da ética, os documentários realizados 
pelos cineastas pernambucanos Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso.



Mesa 7
Ensaio, encenação e performance

Coordenação
Francisco Elinaldo Teixeira  

· · ·
Rodrigo Gontijo

Gabriel Kitofi Tonelo
Dayane de Andrade
Régis Orlando Rasia



Autobiografia e performatividade: o ensaio no cinema de ex-
posição
Rodrigo Gontijo

Quando as imagens em movimento acontecem fora da sala escura e são consi-
deradas variações da forma cinema como propõe autores como Parente (2009) 
e Dubois (2013), cria-se um cruzamento entre territórios que potencializa a utili-
zação de determinados conceitos em outras esferas do audiovisual. Autobiogra-
fia e performatividade: o ensaio no cinema de exposição propõe uma reflexão 
sobre o filme-ensaio no campo das artes visuais a partir das obras Me and Rub-
yfruit (Sadie Benning, 1989/1990), Why I never became a dancer (Tracey Emin, 
1995) e Confessions (Marina Abramovic, 2010).

A Encenação-Direta em Documentários Autobiográficos
Gabriel Kitofi Tonelo

Abordamos a maneira através da qual determinadas narrativas documentárias 
autobiográficas apresentam uma flexão particular do conceito de encenação no 
Cinema Documentário, em especial em relação à ideia de “encenação-direta”. 
Apontamos que neste tipo de filme os laços afetivos que regem o trato entre 
cineasta e personagem (familiares, amigos), no momento da captação da 
tomada, transbordam e flexionam a encenação a partir de nuances distintas. 
Vínculos emocionais, câmera, realizador e personagem constituem uma atmos-
fera particular que se torna a matéria-prima dos filmes que serão apresentados.



Errol Morris: uma análise sobre encenação em Gates of 
Heaven e The Fog of War
Dayane de Andrade

Este artigo pretende analisar a questão da encenação documentária na obra 
fílmica do cineasta americano Errol Morris. Pretendemos fazer uma análise de 
como a encenação se traduz nos filmes do cineasta, partindo da influência do 
aparelho Interrotron. Para este estudo serão analisados dois filmes, um realiza-
do anteriormente e outro posteriormente ao Interrotron, são eles Gates of 
Heaven (1978) e The Fog of War (2003).

Estéticas de curta duração no cinema de Rogério Sganzerla
Régis Orlando Rasia

Ainda que Sganzerla tenha realizado mais curtas-metragens do que longas, 
poucas pesquisas ou críticas de cinema consideram as passagens do diretor 
pelas estéticas de curta duração e por bitolas menores (16mm, vídeo, super-8). 
Grande parte dos estudos sobre seus filmes se concentram nos longas-metra-
gens, ignorando possíveis relações e modulações estilísticas visíveis com seus 
curtas. Qual seria, então, o papel do curta-metragem na criação de Sganzerla? 
Experimentação estilística, continuidade da produção ou passagem para o 
longa? Enfim, questões pertinentes a serem relevadas nesta comunicação.



Mesa 8
Reflexões sobre a imagem cinematográfica

Coordenação
Ernesto Giovanni Boccara 

· · ·
Pablo Gea

Igor Alexandre Capelatto
Diego Pacheco Damasceno



Um Cinema de Limites: Reflexões sobre o Slow Cinema
Pablo Gea

A comunicação visa apresentar uma pesquisa em andamento com foco na 
terminologia crítica denominada Slow Cinema, termo recente que remete a um 
conjunto de filmes contemporâneos de geografias distintas, caracterizados 
primordialmente pelo uso hiperbólico do plano sequência. A partir dessa consta-
tação, partiremos para interpretações dessa forma fílmica nesse conjunto de 
filmes, caminhando paralelamente com um posicionamento crítico a respeito do 
termo, pontuando também, a partir de outras fontes bibliográficas, outras termi-
nologias contemporâneas similares.

Os Limites da Interpretação Fílmica: entre a tradução e a 
interpretação
Igor Alexandre Capelatto

Este trabalho, parte integrante de minha pesquisa de doutorado, ensaia sobre a 
subjetividade na interpretação e tradução no cinema através de Umberto Eco, 
Jean Paul Sartre, Vilém Flusser, Giorgio Agamben, José Gil e Walter Benjamin. 
Para elucidar o tema, trago recortes do filme Blow-Up (Antonioni, 1966), o qual 
considero um tratado sobre a subjetividade. Nesta análise apresento, parafra-
seando Eco, o que chamo de As Problemáticas da Interpretação Fílmica, um 
breve recorte de alguns dos abismos que perpetuam a comunicação entre filme 
e interpretante.

O figural no cinema brasileiro contemporâneo
Diego Pacheco Damasceno

A hipótese da pesquisa é que a desfiguração das dimensões legível, visível e 
sonora da imagem é um traço recorrente no cinema brasileiro contemporâneo 
(2000-2015). Tendo como horizonte o conceito de figural, analisamos de que 
modo a figuração flexiona a imagem fílmica de modo a desarticular o significan-
te do significado, revelando modos de produzir sentido que se assemelham 
mais ao trabalho do sonho do que à enunciação textual. Ao inventar regimes de 
visibilidade originais, portanto, a figuração desfigura, isto é, rompe com códigos 
figurativos e permite vislumbrar a dimensão figural do cinema. 








