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APRESENTAÇÃO
Desde 2011, em caráter permanente no calendário acadêmico das atividades
científicas e culturais da Universidade Estadual do Paraná, o Curso de Bacharelado
em Cinema e Audiovisual e o Curso de Pós-Graduação em Cinema com ênfase em
Produção da Unespar/ campus de Curitiba II - Faculdade de Artes do Paraná (FAP)
têm promovido o Seminário Nacional Cinema em Perspectiva, evento este que,
neste ano de 2021, chega a sua nona edição, consolidando-se como uma das mais
importantes referências na socialização de teorias e práticas sobre a Linguagem
Cinematográfica e Audiovisual no Paraná e também no Brasil.
A realização desta edição – em modo online, devidos aos protocolos de
isolamento social – tem a parceria com os Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu Mestrado Acadêmico em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV), Mestrado
Profissional em Artes (PPGARTES) da Universidade Estadual do Paraná, além do
Programa de Mestrado e Doutorado em Comunicação (PPGCOM), da Universidade
Federal do Paraná, com apoio do Sinapse - Laboratório de Consumo, Criação e
Cultura – projeto de extensão do curso de Publicidade e Propaganda da UFPR
[identidade visual do evento] –, além de apoio cultural da Cinemateca de Curitiba
e do Cine Passeio - Fundação Cultural de Curitiba.
Tendo sua origem nas Semanas Acadêmicas de Cinema realizadas nos anos
anteriores, paulatinamente, o Seminário Nacional Cinema em Perspectiva vem
apresentando-se como um referencial nas ainda restritas oportunidades de
partilha acadêmica de pesquisa e extensão na área do Cinema e do Audiovisual,
concretizando uma necessária articulação do fazer universitário da Unespar/FAP
com sua comunidade interna e com comunidades externas, na medida em que
deste evento têm participado estudantes dos Bacharelados em Cinema,
Comunicação e dos Estudos de Mídias de várias partes do Brasil, produtores,
realizadores e críticos, bem como pesquisadores e professores, tanto da Educação
Superior quanto, inclusive, da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio),
dada a crescente preocupação de se disseminar e de se fortalecer o Cinema via
Educação das crianças e jovens brasileiros. Nesse sentido, o projeto de
concretização deste evento justifica-se pela necessidade das áreas mencionadas
terem um espaço propício para discutir e socializar os resultados de pesquisas e
realizações cinematográficas e audiovisuais concluídas ou em andamento, desse
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modo contribuindo com a expansão das pesquisas em Cinema e áreas afins.
Frisa-se também que o Seminário Nacional Cinema em Perspectiva recebe
esta denominação porque se constitui em um importante espaço de estudo e
socialização da área do Cinema do Audiovisual para além de suas fronteiras
disciplinares. Dizendo de outro modo, diante da diluição dos limites espaçotemporais vivenciados em nossa contemporaneidade, bem como diante dos novos
paradigmas científicos, que reivindicam o intercâmbio entre experiência artística,
experiência estética, experiência ética e experiência científica, fundando discursos
híbridos, rizomáticos e intertextuais, pensamos ser urgente emergir a reflexão
sobre como os campos dos estudos cinematográficos e audiovisuais tecem-se com
as vozes da Literatura, da História, da Filosofia, da Educação, das Mídias, da Música,
do Teatro, da Dança, da Fotografia, enfim, constroem-se de polifonias que atestam
nossas interfaces com a Sociedade, com outras Artes e com múltiplas Linguagens.
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PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO 1

Ementa: A partir da noção de gênero como um conjunto de códigos narrativos e visuais inseridos
historicamente em uma complexa e mutável relação entre criadores e público, abrimos espaço para
pesquisas que debatam o gênero em seu potencial mais amplo de diálogos, hibridismos, citações e
transgressões, tais como: a referência ao trauma da escravidão no filme de horror na produção nacional
O Diabo Mora Aqui (2015) e o debate racial na mesma categoria em Corra! (2017); as referências ao
western em A Qualquer Custo (Hell or High Water, 2016) e em Drive (2011); a implosão do melodrama
tradicional na filmografia de Almodóvar ou a presença crítica da categoria em Que Horas Ela Volta? (2015).
No cenário audiovisual contemporâneo, entre a televisão e as plataformas de streaming, as narrativas
seriadas jogam livremente com as regras genéricas: Westworld (western como simulacro), Penny Deadfull
(cruzamento de personagens), O Conto da Aia (distopia feminista), Game of Thrones (fantasia medieval,
melodrama e geopolítica).
Palavras-chave: Gêneros. Cinema. Televisão. Narrativas. Séries.
Mini-currículo:
Fabio Luciano Francener Pinheiro: Doutor pelo Programa de Meios e Processos Audiovisuais (ECA-USP).
Mestre em Ciências da Comunicação (ECA-USP). Possui Especialização em Cinema (UNESPAR) e em
Administração (UNIFAE). Graduado em Jornalismo (PUC-PR). Cursou Letras na UFPR. Professor do Curso
de Cinema da Unespar, campus Curitiba II, onde desenvolve pesquisa sobre Audiovisual, História e
Narração e mantém projeto de extensão sobre Narrativa Seriada. Tem interesse em narrativa clássica e
histórica, história do cinema americano, cinema e escravidão. Contato: falupin@gmail.com
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20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 1 - Horror, Terror e Fantasmas
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Fábio Luciano Francener Pinheiro
1. DA LITERATURA PARA O CINEMA: O HORROR NAS ADAPTAÇÕES DE STEPHEN KING
Rita Aparecida da Conceição Ribeiro (UEMG)
2. A BRUXA (2016): UMA ANÁLISE DO GÊNERO E DO SOCIAL
Viviane Sousa (UNESPAR/FAP)
3. O LUGAR DO FANTASMA NO HORROR CONTEMPORÂNEO: O CASO DO FILME SOMBRAS DA VIDA
Camila Beatriz Saldanha Maia (UAM)
4. O USO DA QUEBRA DA QUARTA PAREDE NO TERROR PSICOLÓGICO DE “FUNNY GAMES”
Amanda Bonfim (UNESPAR/FAP)
INTERVALO – 30 minutos
20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 2 - Gêneros e Narrativa no Cinema Brasileiro
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Fábio Luciano Francener Pinheiro
5. A SUBVERSÃO DO GÊNERO DO HORROR POR GABRIELA AMARAL ALMEIDA
Maria Luiza Correa da Silva (UFF)
6. EFEITOS DO REAL EM O LOBO ATRÁS DA PORTA (FERNANDO COIMBRA, 2013)
Ana Daniela de Souza Gillone (USP)
7. ENCENAÇÃO E ENCARNAÇÃO: A TRAJETÓRIA DAS MACUMBAS NO CINEMA BRASILEIRO DOS ANOS
1970
Eduardo Martins Zimermann Camargo (UFPR)
8. UMA ANÁLISE SOBRE A NARRATIVA DE O PRIMEIRO DIA (1999) E A SUA GEOGRAFIA SOCIAL
Giovanni Rei Ribeiro Ojeda (UFSCAR)
Allana Calil Dotto Silva (UFMT)
Leonardo Gomes Esteves (UFMT)

21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 3 - Narrativas Seriadas
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Fábio Luciano Francener Pinheiro
1. OLHARES E OSCILAÇÕES DE GÊNERO EM MY MAD FAT DIARY
Bárbara Murakami de Albuquerque (UNESPAR/FAP)
2. KEVIN CAN F*** HIMSELF: A SUBVERSÃO DA PERSONAGEM DA ESPOSA EM SITCOMS
Gabriela Quadros Ribeiro (UNESPAR/FAP)
3. CONFLITOS ENTRE MATERNIDADE E CARREIRA EM GREY’S ANATOMY
Virgínia Jangrossi (UFSCAR)
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4. OS ARQUÉTIPOS CLÁSSICOS DAS SÉRIES DE COMÉDIA
Heitor Augusto de Avila Miranda (UNESPAR)
5. TRANSMIDIALIDADE E A CONSTRUÇÃO DO GROTESCO NO EPISÓDIO OFFICERS AND WOLVES DE THE
MIDNIGHT GOSPEL
Rogério C. De Almeida (UTFPR)
Julia Vidal (UTFPR)

22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 4 - Fantasia e Ficção
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Fábio Luciano Francener Pinheiro
1. O SUBURBANISMO FANTÁSTICO PERIFÉRICO
Pedro Lauria (UFF)
2. O MITO, O REAL E O FANTÁSTICO EM PEIXE GRANDE E SUAS HISTÓRIAS MARAVILHOSAS
Stephanie Watanabe (UAM)
3. A REPRESENTAÇÃO DA INDÚSTRIA CULTURAL NA FICÇÃO CIENTÍFICA: UM ESTUDO SOBRE THEY
LIVE (1988)
Victor Finkler Lachowski (UFPR)
INTERVALO – 30 minutos
22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 5 FILME HISTÓRICO E MELODRAMA
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Fábio Luciano Francener Pinheiro
4. LUCHINO VISCONTI E A SUBVERSÃO DO DRAMA HISTÓRICO EM LUDWIG
Luis Fernando Severo (UTP; UNESPAR/FAP)
5. O MATERIAL MELODRAMÁTICO EM FUNÇÃO DO REALISMO SOCIAL EM "LA FAMILIA” (2017) DE
GUSTAVO RONDÓN CÓRDOVA
Thiago Bezerra de A. Benites (UNESPAR/FAP)
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PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO 2

Ementa: O simpósio propõe um espaço para a discussão de trabalhos que compreendam a relação entre
cinema e animação a partir de investigações do diálogo entre as duas áreas, perpassando a estética, o
estilo, a narrativa, como também a questão da poética, da sonoridade, do gênero e do discurso, as
relações entre identidade, produção, distribuição e consumo das narrativas audiovisuais a partir do atual
panorama sociocultural e novas configurações midiáticas. O simpósio integra textos sobre reflexões,
interpretações e teorias que apontem para a evolução histórica do cinema e da animação, estilos,
produção de sentidos e tecnologias/técnicas aplicadas ao cinema de animação e série de animação, bem
como investigações que tenham como objeto de estudo produtos audiovisuais que são estruturados ou
apresentam animação em sua composição como videoclipe, curta e longa-metragem, série televisiva,
websérie, vinheta, abertura de série, filme publicitário, curta metragem publicitário, institucionais e afins.
Palavras-chave: Cinema. Cinema de Animação. Animação. Produção Audiovisual. Série de Animação.
Mini-currículos:
Janiclei Mendonça: Pós-doutoranda em Comunicação: Análise de Produtos Audiovisuais pela
Universidade Anhembi Morumbi. Doutora em Comunicação e Linguagens – Estudos de Cinema e
Audiovisual pela Universidade Tuiuti do Paraná. Mestre em Letras, na linha Linguagem Literária e
Interfaces Sociais: Estudos Comparados. Especialista em Cinema com Ênfase em Produção Audiovisual
pela Universidade Estadual do Paraná (Unestar/FAP). Graduada em Publicidade e Propaganda pela
Unicesumar; Formada em Letras, com habilitação em Línguas Estrangeiras pela UEL. Docente do curso de
Publicidade e Propaganda, Jogos Digitais e Design de Animação - Centro Universitário Unicuritiba. Sóciaproprietária da Caulim Filmes. Contato: jani.mendonca@gmail.com
Márcia Maria Alves: Designer Gráfica e professora de Design de Animação e Jogos Digitais, com graduação
em Tecnologia em Artes Gráficas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2003). Especialização
em Mercado Editorial (2007 - UP), Comunicação Audiovisual (2009 - PUC-PR), mestrado em Design (2012
- UFPR) e Doutorado em Design - PPGDesign da UFPR (2017). Possui experiência profissional na área de
confecção de impressos, elaboração de projeto gráfico, design centrado no usuário, gestão do design,
design de animação, diagramação de livros, projeto de material didático, design para educação e design
de jogos digitais. Contato: alvesmarcia@gmail.com

9º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA
16 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 | CURITIBA – PR
www.cinemaemperspectiva.com

9

10
20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 1
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Jani Mendonça e Marcia Alves
1. RELATO DE PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA COLETIVA PARA O ESTUDO DE STOP MOTION
Thalia Filgueiras (UFPR)
2. O SOBRENATURAL É POP: IMAGENS DA ESPIRITUALIDADE NOS FILMES DA DISNEY
Diego dos Santos (UFPR)
Hertz Wendell de Camargo/Orientador (UFPR)
3. LUDO-FÁBULA OU “PEQUENO LIVRO-TEATRO ILUSTRADO DE FORMAS VIRTUAIS ANIMADAS”:
POSSIBILIDADES LÚDICAS DE GRAVURAS E RECORTES EM JOGOS DIGITAIS
Angelo Bissacotti Brum (UNESPAR/FAP)
INTERVALO – 30 minutos
20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 2
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Jani Mendonça e Marcia Alves
4. AKIRA (1988): CONSIDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS E CONCEITUAIS A RESPEITO DA
TECNOLOGIA
Rafael Amaral (UEMC)
5. FRAGMENTAÇÕES E EXCESSOS: HIPERESTÍMULO E A CRISE DA NARRATIVA VISUAL EM THE MIDNIGHT
GOSPEL
Lucas Soares de Souza (UNESPAR/FAP)
6. METÁFORAS EM PRETO, CINZA E VERMELHO: O PROCESSO DE CRIAÇÃO EM “PARE. OLHE. ESCUTE”.
Mariana de Aguiar Neitzel (UNICURITIBA)
Felipe Hage de Souza Imbelloni (UNICURITIBA)
Lucina Reitenbach Viana/Orientadora (UNICURITIBA)
7. PUBLICIDADE E ELEMENTOS DA SEMIÓTICA TENSIVA NO FILME LOGORAMA
Ludmila Martins Naves (PUC-GO)
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PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO 3

Ementa: Ementa: O simpósio tem como objetivo promover uma discussão sobre recentes formulações
da história do cinema e das mais variadas formas de relação entre cinema e história. São privilegiadas
as questões de estilo, crítica, política e pensamento do modernismo cinematográfico, considerando a
sua inserção na conjuntura de produção. A pauta se concentrará sobre a análise, a circularidade e o
intercâmbio de formas fílmicas ou de outros tipos de discursos e materiais que se cristalizaram ao redor
da prática cinematográfica a partir da década de 1950, quando se estabeleceu um novo contexto de
intervenção e criação. A formação contemporânea de uma moderna cultura cinematográfica variou
segundo sínteses dinâmicas entre localismo e cosmopolitismo, elaborando modelos de apresentação e
representação projetados nas telas, dispostos em jornais e revistas ou presentes nos arquivos e
cinematecas. Assim sendo, as comunicações poderão versar sobre os mais diversos objetos: filmes,
textos, mostras, instituições, sínteses históricas etc.
Palavras-chave: Cinema. História. Estilo. Modernismo.
Mini-currículos:
Margarida Adamatti: Doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela Universidade de São Paulo
(USP). Desenvolve pesquisa de pós-doutorado na UFSCar (PNPD/CAPES) e atua como professora do
Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som da mesma instituição (PPGIS/UFSCar). Autora do
livro Crítica de cinema e repressão: estética e política no jornal alternativo Opinião. É uma das
coorganizadoras dos livros Cinema e história: circularidades, arquivos e experiência estética; Cinema,
estética, política e dimensões da memória; e Cinema, estilo e análise fílmica. Contato:
margaridaadamatti@gmail.com
Fernando Seliprandy: Doutor e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo (USP).
Atualmente é pesquisador bolsista da Fundação Biblioteca Nacional (Pnap/FBN 2020). Em 2019 e
2020, foi professor substituto no Departamento de História da UFPR. Pesquisa as relações entre
imagens, memória e história nas representações das ditaduras do Brasil e do Cone Sul. Autor do livro
A luta armada no cinema: ficção, documentário, memória (Intermeios, 2015), entre outros artigos
em revistas nacionais e internacionais. Contato: seliprandy@hotmail.com
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20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 1 – Imagens em confronto: multiculturalismo versus normatividade
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Margarida Adamatti
1. FUOCOAMMARE E AS ESTRATÉGIAS NA CONSTRUÇÃO DE IMAGENS DE REFUGIADOS
Luiz Carlos Sereza (UNESPAR/FAP)
2. MORTE, PERIFERIA E MACUMBA NO CINEMA DE GABRIEL MARTINS
Gabriel Lima de Souza Siqueira (UFPR)
3. CINEMA ANTIRRACISTA BRASILEIRO: REFLEXÕES SOBRE CONGO (1972) e ALMA NO OLHO (1974)
Alvaro Luiz Nunes (UFPR)
4. IMAGINÁRIOS E OS VALORES DA “NOVA DIREITA” ESTADUNIDENSE NO FILME A LAGOA AZUL
(RANDAL KLEISER, 1980)
Gabriele da Silva Araujo (UNIFESP)
INTERVALO – 30 minutos
20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 2 – Autoria e cinema moderno
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Fernando Seliprandy
5. PAULO EMÍLIO SALLES GOMES NO LIMIAR DO CINEMA MODERNO
Victor Santos Vigneron de La Jousselandière (USP)
6. MELODRAMA E TEATRALIDADE NO FILME THE GLASS MENAGERIE (1950)
Fernanda Sales Rocha Santos (USP)
7. ÉRIC ROHMER E AS ARMADILHAS DO ACASO EM NOITES DE LUA CHEIA (1984)
Giovanni Comodo (UNESPAR/FAP)
8. ZONA, TERRITÓRIO LABIRÍNTICO: REFERÊNCIAS CULTURAIS EM STALKER, DE ANDREI TARKÓVSKI
Driciele G. C. R. Souza (USP)

21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 3 – Circuitos e conexões
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Fernando Seliprandy
1. FILME CINEMA: A GLÓRIA DE FAZER CINEMA EM PORTUGAL DE MANUEL MOZOS
Eduardo Tulio Baggio (UNESPAR/FAP)
2. A FÁBRICA MÓVEIS CIMO S.A.: NEGÓCIOS E REDES DE EXIBIÇÃO
Osvaldo Bruno Meca Santos da Silva (UFPR)
3. UMA ANÁLISE DO CURTA-METRAGEM VINIL VERDE (2004), DE KLEBER MENDONÇA FILHO, COMO
EXPRESSÃO DO CINEMA MODERNO PERNAMBUCANO
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Marcella Wiffler Stefanini (UNICAMP)
4. VÁRIAS CAMADAS DE UM FILME: ENTREVISTA COM O VAMPIRO (1994) E SUAS CONEXÕES
CINEMATOGRÁFICAS
Maytê Regina Vieira (UFPR)
INTERVALO – 30 minutos
21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 4 – Imaginário, alegoria e política
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Margarida Adamatti
5. LAURA E SANTA: ALEGORIA DA (I)MORALIDADE EM O DRAGÃO DA MALDADE CONTRA O SANTO
GUERREIRO
Andrea Rosas de Almeida (UFSCar)
6. REICHENBACH – FILME DEMÊNCIA E OS ANOS 80
Cauê Soares (UAM)
7. A IDENTIDADE NACIONAL A PARTIR DOS MATERIAIS MITOLÓGICOS NA OBRA DE LUIZ FERNANDO
CARVALHO (ANOS 2000)
Douglas Gasparin (UFPR)
8. IMAGENS CRUZADAS: IMAGINÁRIOS DO CORPO MASCULINO EM AMORES IMAGINÁRIOS, DE XAVIER
DOLAN
Rafael Alessandro Viana (UNESPAR/FAP)

22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 5 – Autoritarismos
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Margarida Adamatti
1. MODERNISMO, HISTÓRIA, MEMÓRIA: O HOMEM DO PAU-BRASIL DE JOAQUIM PEDRO DE
ANDRADE (1981)
Luiz Ancona (USP)
2. REPRESENTAÇÕES DA DITADURA NAS ADAPTAÇÕES DE SÃO BERNARDO (1972) E ELES NÃO USAM
BLACK-TIE (1981)
João Vitor Moreno Brunieri (UEL)
3. O MIS PARANÁ NO CONTEXTO CULTURAL DO BRASIL DURANTE O REGIME MILITAR
Cristiane Senn (UNESPAR/FAP)
4. AUTORITARISMO, CINEMA E MEMÓRIA: A REPRESENTAÇÃO DA VANGUARDA EM AFTERIMAGE
(2016) DE ANDRZEJ WAJDA
Ana Paula Bertoncello Fontes (UEL)

INTERVALO – 30 minutos
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22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 6 – Memória: identidades e suportes
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Fernando Seliprandy
5. CINEMA NO FEMININO: FILMES ETNOGRÁFICOS DE CATARINA ALVES COSTA
Eveline Stella de Araujo (USP; UFPR)
6. O PARADOXO DE MURAT
Gustavo Jugend (UFPR)
7. O ACERVO FAMILIAR REVISITADO E A ELABORAÇÃO DE NOVAS HISTÓRIAS
Ana Paula Málaga Carreiro (UNESPAR/FAP)
8. AÇÃO SUPER8: UM PROGRAMA DE TV A SERVIÇO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SUPER8 E DOS
SUPEROITISTAS
Flavio Rogerio Rocha (UFSCar)
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PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO 4

Ementa: O Design sonoro é desenvolvido a partir de articulações entre várias texturas e elementos que
são modelados com o objetivo de construir uma narrativa sonora cinematográfica. Em uma arte coletiva
e com altos níveis de complexidade técnica como o cinema, o método tem importância ressaltada, na
medida em que os procedimentos podem contribuir para que a expressividade artística seja explorada e
otimizada. Este simpósio pretende discutir aspectos voltados para a prática do tratamento do som no
cinema e no audiovisual, considerando a importância do método para a realização dos processos de
criação da trilha sonora da pré- produção à finalização. Sendo assim, são bem vindos trabalhos que tratam
dos diferentes elementos de som: as vozes, os efeitos sonoros e a música, bem como pesquisas que
discutam questões técnicas, narrativas e criativas relacionadas a toda a cadeia de criação sonora do filme,
desde o projeto inicial de criação até a mixagem no cinema e no audiovisual.
Palavras-chave: Design sonoro. Elementos sonoros. Trilha sonora. Processos de criação.
Mini-Currículos:
Débora Regina Opolski: Doutora em Comunicação e Linguagens - estudos de cinema e Audiovisual (UTP)
professora do curso de Licenciatura em Artes (UFPR). Integrante dos grupos de pesquisa Estudos
Cognitivos da Composição Musical (UFPR/CNPq) e Kinedária: arte, poética, cinema, vídeo
(Unespar/CNPq). Contato: deboraopolski@gmail.com
Demian Garcia: Doutorando em Cinema na UPJV, professor do curso de Cinema e Audiovisual da
UNESPAR. Integra o Laboratório de Pesquisa CRAE, UPJV, Amiens, França; e os grupos de pesquisa
Kinedária: arte, poética, cinema, vídeo (Unespar/CNPq) e LISIM - Laboratório de Investigação de Sons e
Imagens (UFPE/CNPq). Bolsista da CAPES-proc. BEX 1149/15-6. www.demiangarcia.net Contato:
demiangarcia@gmail.com
Ulisses Galetto: Doutor em História pela UFPR com estudos voltados para políticas públicas para Cinema
e Audiovisual, é também músico (www.fato.org), produtor, compositor, arranjador e designer de som
(www.facebook.com/ugsounddesign) para cinema e televisão. Contato: uligaletto@gmail.com
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20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 1 - Processos de Criação Sonora
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Demian Garcia
1. VEROSSIMILHANÇA EM FOLEY: USANDO “MENTIRAS” PARA CRIAR “REALIDADES”
Juliano Carpen Schultz (UNESPAR/FAP)
Débora Regina Opolski/Orientadora (UFPR; UNESPAR/FAP)
2. A CRIAÇÃO ARTÍSTICA NA DUBLAGEM
Felipe R G Stocco (UFPR)
Débora Regina Opolski/Orientadora (UFPR; UNESPAR/FAP)
3. PROCESSO CRIATIVO NA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE SONORO EM LUZ NOS TRÓPICOS
Guilherme Farkas (UFF)
INTERVALO – 30 minutos
20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 2 - O elemento sonoro música
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Débora Opolski
4. O SILÊNCIO COMO PONTO DE PARTIDA PARA CRIAÇÃO MUSICAL FÍLMICA
Marina Marcon Moreira (UFMG)
5. FICÇÃO SERIADA “INSECURE”: REPRESENTATIVIDADE, PROTAGONISMO FEMININO NEGRO E
INFLUÊNCIA DE MULHERES NA COMPOSIÇÃO DA TRILHA SONORA
Dyone Arruda Cypriano (UFES)
Gabriela Santos Alves (UFES)
6. O PAPEL NARRATIVO DA MÚSICA PARA GAMES: UMA ANÁLISE DA TRILHA SONORA DE SHADOW OF
THE COLOSSUS
Vitor Collodetti Resende (UFES)

21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 3 - Estudos de Caso do Som
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Ulisses Galetto
1. SESSÕES DO PRO TOOLS COMO DOCUMENTOS DO PROCESSO CRIATIVO SONORO: UM ESTUDO DE
CASO
Rodrigo Carreiro (UFPE)
2. A FUNÇÃO DA TRILHA MUSICAL PREEXISTENTE NA “TETRALOGIA” DA MORTE, DE GUS VAN SANT
Marcus Vinicius Marvila das Neves (UFES)
3. O DESENHO DE SOM DE LESLIE SHATZ: UMA ANÁLISE DE GERRY, DE GUS VAN SANT
Gabriela de Azevedo Sampaio (UFES)
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INTERVALO – 30 minutos
21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 4 - História e Criação Sonora
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Demian Garcia
4. SEEING SOUND, OU A MÚSICA VISUAL DE MARY ELLEN BUTE (autor: Autoria do Vitor Droppa
Wadowski Fonseca (UNESPAR/FAP)
Débora Regina Opolski/Orientadora (UFPR; UNESPAR/FAP)
5. CHIPS, OSCILADORES E TONS: CHIPTUNES
Gabriel Costa Madeira (UFES)
Marcus Vinícius Marvila das Neves/Orientador (UFES)
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PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO 5

Ementa: A proposta do simpósio é reunir pesquisas com foco nas temáticas da identidade e da
sexualidade presentes nos conteúdos midiáticos audiovisuais, especialmente a ficção seriada latinoamericana e norte-americana e o cinema mas sem excluir outras narrativas audiovisuais e outros países
produtores. O objetivo é discutir como as identidades e as práticas da sexualidade são produzidas,
representadas e recebidas a partir de narrativas audiovisuais. A temática das identidades abarca aspectos
como: gênero, etnicidade e as suas mais diversas interseccionalidades; a sexualidade abarca temas ligados
às questões LGBTQ+ entre outros diversos aspectos. A proposta do simpósio é congregar várias estudos,
olhares e reflexões relacionados a essas duas grandes temáticas e suas várias possibilidades de diálogos
interseccionais, não apenas em análises dos conteúdos audiovisuais, mas também dos processos de
produção dessas narrativas bem como suas formas de circulação, consumo e recepção.
Palavras-chave: Identidades. Sexualidade. Narrativas Audiovisuais.
Mini-Currículos:
Anderson Lopes da Silva: Doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Pesquisador do NEFICS (Núcleo
de Estudos em Ficção Seriada e Audiovisualidades), UFPR/CNPq, e do GELiDis (Grupo de Pesquisa em
Linguagens e Discursos nos Meios de Comunicação), USP/CNP. É integrante da Rede Obitel Brasil Observatório Ibero Americano de Ficção Televisiva. Contato: anderlopps@gmail.com
Regiane Ribeiro: Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Docente permanente do PPGCOM
e dos cursos de graduação do Decom/UFPR; Diretora do Setor de Artes, Comunicação e Design da UFPR.
Coordenadora da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica da UFPR. É integrante
da Rede Obitel Brasil - Observatório Ibero Americano de Ficção Televisiva. Líder do grupo de pesquisa
NEFICS –Núcleo de Estudos em Ficção Seriada. Contato: regianeribeiro5@gmail.com
Valquíria John: Doutora em Comunicação e Informação pela UFRGS. Docente permanente do PPGCOM e
dos cursos de graduação do Decom/UFPR; Pesquisadora dos grupos NEFICS e COMXXI (UFPR), atua
também na Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica da UFPR. É integrante da Rede
Obitel Brasil -Observatório Ibero Americano de Ficção Televisiva. Pesquisadora PQ2 do
CNPq. Contato: vmichela@gmail.com
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20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 1
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Anderson Lopes da Silva, Regiane Ribeiro e Valquíria Michela John
1. IDENTIDADE, MEMÓRIA, CINEMA E HISTÓRIA: UM ESTUDO SOBRE “PARIS IS BURNING” (1990)
Edson Ferreira Lopes Junior (UNESPAR/FAP)
Zeloi Aparecida Martins/Orientadora (UNESPAR/FAP)
2. A MÁQUINA DE FAZER GENOCIDAS: MEMÓRIA E TESTEMUNHO EM “O CASO DO HOMEM ERRADO”
Carlos Alberto Mendonça Filho (UNESPAR/FAP)
3. OLGA FUTEMMA: DA AUTOBIOGRAFIA AO FILME-ENSAIO
Hanna Esperança (USP)

INTERVALO – 30 minutos
20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 2
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Anderson Lopes da Silva, Regiane Ribeiro e Valquíria Michela John
4. MULHERES, TRÂNSITOS E PERTENCIMENTO: ANÁLISE DE UMA GEORGRAFIA DAS CIDADES (2019),
DE DAY RODRIGUES
Karolyne Mendes Gomes (UFES)
5. REPRESENTAÇÃO E AUTORIA FEMININAS EM “TENTEI”, DE LAÍS MELO
Ana Pellegrini Costa (UNESPAR/FAP)
6. IDENTIDADE DA MULHER DESCENDENTE DE IMIGRANTES ITALIANOS NO SUL DO BRASIL
REPRESENTADA NO CINEMA: A PERSONAGEM PIERINA NO ENREDO DE O QUATRILHO
Juliano Godoi Moreira (UNIVALI)
Rafael José Bona/Orientador (UNIVALI; FURB)
7. SUBVERSÃO PRESENTE NA CONSTRUÇÃO DA PROTAGONISTA ADA MCGRATH EM O PIANO, DE JANE
CAMPION
Lívia Salvatti Zanuni (UNESPAR/FAP)
Juslaine Abreu Nogueira/Orientadora (UNESPAR/FAP)

21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 3
14h às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Anderson Lopes da Silva, Regiane Ribeiro e Valquíria Michela John
1. CORPORIFICAÇÕES MASCULINAS DE BORDA, EM FOCO “O MENINO E O VENTO” DE CHRISTENSEN
Ricardo Di Carlo Ferreira (UNESPAR/FAP)
2. “PEÇO PERDÃO E DESFAÇO EM MIM”: O CORPO-IMAGEM PERFORMATIVO E A MASCULINIDADE NÃOHEGEMÔNICA
Julia Gasparoto (UNESPAR/FAP)
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3. CUÍRLOMBOS POSSÍVEIS: A CONSTRUÇÃO DE TERRITORIALIDADES NARRATIVAS POR CORPOS TRANS
EM “IAUARAETÊ” DE XAN MARÇALL
Leandro Stoffels (UFF)
INTERVALO – 30 minutos
21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 4
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Anderson Lopes da Silva, Regiane Ribeiro e Valquíria Michela John
4. NARRATIVAS AUDIOVISUAIS E CIDADANIA: UMA ANÁLISE DE “LGBT SEM TERRA: O AMOR FAZ
REVOLUÇÃO”
Elson Faxina (UFPR)
Kalytha Daniele Fernandes (UFPR)
Mariana Pallú Martins (UFPR)
5. O ARCO IRIS DE UNIVERSO: UM ESTUDO SOBRE A REPRESENTATIVIDADE LGBT+ NOS DESENHOS
ANIMADOS
Carolina Cadinelli Mauler (UFJF)
Cláudia Regina Lahni/Orientadora (UFJF)
6. “MANHÃS DE SETEMBRO”: AFETOS POSSÍVEIS, FAMÍLIAS VISÍVEIS
Tiago Roberto Ramos (UFPR)
22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 5
14h às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Anderson Lopes da Silva, Regiane Ribeiro e Valquíria Michela John
1. FEMINISMO E DECOLONIALIDADE NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO COLETIVO MUJERES CREANDO
Jéssica Faria Ribeiro (ECA/USP)
2. MÁS E MAIS: ARQUÉTIPOS E RUPTURAS ENTRE AS VILÃS DAS TELENOVELAS DO HORÁRIO NOBRE NA
REDE GLOBO (1980-2018)
Beatriz Martins de Castro (UFPR)
Valquíria Michela John/Orientadora (UFPR)
3. ELAS DOMINAM E ELES COSTURAM: “AS CONSEQUÊNCIAS DO FEMINISMO” DE ALICE GUY BLACHÉ
Maritza Muniz dos Santos (UNESPAR/FAP)
INTERVALO – 30 minutos
22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 6
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Anderson Lopes da Silva, Regiane Ribeiro e Valquíria Michela John
4. ESTRATÉGIA DE VALÊNCIA EMOCIONAL NA RECEPÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDO EM CAMPANHAS
PUBLICITÁRIAS SOB A PERSPECTIVA DA NEUROCIÊNCIA DO CONSUMO
Letícia Salem Herrmann Lima (UFPR)
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Isabella Carolina Santos Franco (UFPR)
5. FACETAS FEMININAS E AS (IM)POSSIBILIDADES DA FICÇÃO CIENTÍFICA: UMA ANÁLISE DAS
PERSONAGENS NO FILME “EXCITAÇÃO” (1976)
Carolina de Oliveira Silva (UNICAMP)
6. BLACK MIRROR E A EXPERIÊNCIA QUEER NOS VIDEOGAMES
Bruno Ribeiro (UNESPAR/FAP)
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PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO 6

Ementa: A partir das convergências entre as artes e as comunicações, este Simpósio se propõe ao
acolhimento das linguagens audiovisuais híbridas como objeto de investigação. Interessam ao debate os
processos de criação no cinema e nas artes do vídeo, a crítica de processos, a crítica genética, filmes de
autor/a, pensamentos e atos teóricos vislumbrados em poéticas contemporâneas e vice-versa, spots
publicitários, videoclipes, videodanças, videogames, videoarte, videoinstalação, trailers, teasers, gifs,
streaming, vlogs e outras manifestações estéticas, narrativas e audiovisuais que ocupem variadas
plataformas e espaços de visibilidade. Interessam, também, os estudos sobre o corpo mediado pelas
tecnologias de comunicação e das múltiplas telas, seja no âmbito da criação artística ou no âmbito da
educação, por meio das pedagogias da ubiquidade na era digital.
Palavras-chave: Cinema. Vídeo. Convergências midiáticas. Corpo. Linguagens híbridas.
Mini-currículo:
Cristiane Wosniak: É doutora em Comunicação e Linguagens - linha de pesquisa em Estudos de Cinema e
Audiovisual (UTP). Mestra em Comunicação e Linguagens - linha de Cibermídia e Meios Digitais (UTP).
Especialista em Artes-Dança (FAP-PR). Docente adjunta da Unespar (Bacharelado em Cinema e
Audiovisual). Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação/Mestrado Acadêmico em Cinema e
Artes do Vídeo (PPG-CINEAV/Unespar/FAP). Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFPR. Coreógrafa da Téssera Companhia de Dança da UFPR. Líder do GP CINECRIARE –
Cinema: criação e reflexão (PPG-CINEAV/CNPq) e membro do GP Labelite – Laboratório de estudos em
educação, linguagem e teatralidades (PPGE/CNPq), vinculada à linha: Corpo, Comunicação e Tecnologias
da Educação. Contato: cristiane_wosniak@yahoo.com.br
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20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 1 - Criação, Produção e Consumo de Audiovisual Contemporâneo
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Cristiane Wosniak
1. CONSUMINDO TELENOVELAS EM STREAMING: NARRATIVAS PURAMENTE TELEVISIVAS EM ESPAÇOS
DIGITAIS
Matheus Rocha da Silva (UNESPAR/FAP)
2. REFLEXÕES SOBRE AS TEORIAS DAS ARTES DO VÍDEO APLICADAS À LINGUAGEM DO VIDEOGAME:
PONTES E APROXIMAÇÕES
Waldir Segundo (UNESPAR/FAP)
3. ESTRATÉGIA TRANSMÍDIA: OS MUNDOS POSSÍVEIS NA SEMIOSFERA DO TESSERATO
Rodrigo dos Santos Estorillio (UNESPAR/FAP)
4. TECNOLOGIAS PARA A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL SOLITÁRIA EM 2021
Kelvin Cigognini (UNESPAR/FAP)
INTERVALO – 20 minutos
20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 2 – Cinema, Vídeo e Trânsitos Tecnoestéticos
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Rodrigo Oliva (UNIPAR-Umuarama)
5. CORPOS-PRESENÇA E MANIFESTO NAS TESSITURAS DO VIDEOCLIPE
Rodrigo Oliva (UNIPAR-Umuarama)
6. OS TRÂNSITOS TECNOESTÉTICOS MULTIMIDIÁTICOS: UMA REFLEXÃO SOBRE VIDEOCLIPE E LYRIC
VIDEO
Thaiane de Toledo (UNESPAR/FAP)
7. APROXIMAÇÕES ENTRE O DOCUMENTÁRIO POÉTICO E A MÚSICA VISUAL: UMA PROPOSTA NÃOHIERÁRQUICA PARA O FAZER CINEMATOGRÁFICO
Daniel Rojas da Silva (UNESPAR/FAP)
8. COMO CRIAR UM IDOL: UMA ANÁLISE DA CONSOLIDAÇÃO DA TRINDADE - INDÚSTRIA, ÍDOLO E FÃ
NO K-POP
Juliano Pasqualini (UNESPAR/FAP)
Mariana Maringolli (UNESPAR/FAP)

21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 3 – Percursos Históricos e Estéticos do/no Cinema
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Cristiane Wosniak
1. CONVERGÊNCIAS NO PERCURSO AUTORAL DE AGNÈS VARDA
Silvane Maltaca (UNESPAR/FAP)
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2. O PERCURSO DE O REMORSO VIVO DOS PALCOS ÀS TELAS E AS ESPECIFICIDADES DO
ACOMPANHAMENTO SONORO NO PRIMEIRO CINEMA (1867-1909)
Danielle Crepaldi Carvalho (PNAP)
Juliana Coelho de Mello Menezes (UFRJ)
Luíza Beatriz Amorim Melo Alvim (UFRJ)
3. AS ORIGENS DO ATOR AUTOR CLINT EASTWOOD NO ANOS 50 E ANOS 60: OS PRIMEIROS FILMES E
ENTREVISTAS
Mauro Baptista (UNESPAR/FAP)
4. FILMES IMAGINÁRIOS – O CINEMA LETRISTA DOS ANOS 1970-80
Fábio Raddi Uchôa (UAM)
INTERVALO – 20 minutos
21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 4 – Cinema, Discurso Fotográfico e Transmidialidades
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Hélio Ricardo Sauthier
5. ASSERÇÕES E SUBJETIVIDADES: REALIDADES FOTOGRÁFICAS EM ANDARILHO DE CAO GUIMARÃES
Tiago Alvarez (UNESPAR; UFPR)
6. DIÁLOGOS PARALELOS ENTRE WOODY ALLEN E INGMAR BERGMAN A PARTIR DA FOTOGRAFIA DE
SVEN NYKVIST
Alexandre Silva Wolf (FAE; UTP)
7. DISCURSO PALIMPSESTO: ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA EM MANIFESTO, DE JULIAN ROSEFELDT
Valdir Heitkoeter de Melo Junior (UNESPAR/FAP)
8. O (RE) NASCIMENTO DE VÊNUS: TRANSMÍDIA E RELEITURAS DE UM ÍCONE
Helio Ricardo Sauthier (UNESPAR/FAP)
9. A ENCENAÇÃO DO SUICÍDIO EM DUAS OBRAS NO CINEMA DE ATRAÇÕES E NO CINEMA DE FLUXO
Iury Peres Malucelli (UNESPAR/FAP)
22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 5 – Cinemas Expandidos e Processos de [Trans]Criação Audiovisual
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Cristiane Wosniak
1. QUANDO A PEDAGOGIA DA UBIQUIDADE FAZ UM CORPO VÍDEO[DANÇAR]: PROCESSO DE
[TRANS]CRIAÇÃO DE SPECTRAL (2020)
Cristiane Wosniak (UNESPAR/FAP; UFPR)
Helen de Aguiar (UFPR)
Juliana Virtuoso (UFPR)
2. PROCESSOS CRIATIVOS EM VIDEODANÇA: UM EXERCÍCIO REFLEXIVO DE CRÍTICA DE PROCESSO A
PARTIR DA CRIAÇÃO DA VIDEODANÇA ÂNSIA
Daniele Sena Durães (UNESPAR/FAP)
3. CINEMA EXPANDIDO E ANÁLISE FÍLMICA
Theo Tanus Salvadori (UEL; UNAR)
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4. AUDIOVISUALIDADES EXPANDIDAS E PÓS-HUMANO: CONVERGÊNCIAS E EMBATES
Edemar Miqueta (UNESPAR/FAP)
INTERVALO – 30 minutos
22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 6 – Narrativas e Convergências Audiovisuais
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Cristiane Wosniak
5. “RACKEARAM O INSTAGRAM DO MAC DA USP”: GUSTAVO VON HA E A PRODUÇÃO CRIATIVA
MEMÉTICA
Breno da Silva Carvalho (UFRN)
Raquel Assunção Oliveira (UFRN)
6. PROJETO CINEMA NO MARAJÓ E AS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS EM BREVES E MELGAÇO
Denise Machado Cardoso (UFPA)
Alessandro Ricardo Campos (UFPA)
Márcio Silva da Cruz (UFPA)
Felipe Bandeira Netto (UFPA)
7. A CINESICA DA CINÉ-TRANSE
Camila Dutervil (UNESPAR/FAP)
8. TRAÇOS BRECHTIANOS EM ANTÍGONA DE STRAUB/HUILLET
Lucas Gonçalves Rangel (UAM)
Fábio Uchôa/Orientador (UAM)
9. A LUZ COMO PERSONAGEM EM MABOROSHI NO HIKARI (A LUZ DA ILUSÃO), DE HIROKAZU KOREEDA
Juliana Luiza Choma (UNESPAR/FAP)
Demian Garcia/Orientador (UNESPAR/FAP)
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PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO 7

Ementa: Discutir as lacunas existentes no aperfeiçoamento de professores da Educação Básica, no que se
refere à produção audiovisual na escola, como componente curricular complementar, formação
continuada dos professores para o uso educativo do Cinema. O acesso à produção audiovisual brasileira
é apenas uma das faces da questão: cabe discutir os critérios de escolha dos filmes, a formação do público
a qualidade da exibição, conhecimentos não verbais vinculados ao som, à imagem e ao movimento, entre
outras cognições. O Simpósio objetiva estudos sobre o Cinema Brasileiro, em especial, sobre os aspectos
criativos – roteiro, direção, arte, fotografia, montagem, som – imbricados aos aspectos de produção e de
difusão de cinema. Inclui ainda questões preservação audiovisual e ações dentro e fora da escola
referentes ä produção e fruição do audiovisual.
Palavras-chave: Cinema Brasileiro. Educação Básica. Formação de Professores. Produção e Difusão
audiovisual.
Mini-currículos:
Salete Machado Sirino: Doutora e Mestre em Letras (UNIOESTE). Mestre em Educação (UEPG).
Especialista em Cinema e Vídeo (FAP). Reitora da UNESPAR, docente do Mestrado Profissional em Artes,
do Curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual. Coordena o Grupo de Pesquisa Cinema e Educação
UNESPAR/CNPq. Figura como organizadora dos livros Cinema Brasileiro na Escola: pra começo de
conversa (2014) e Cinema Brasileiro e Educação (2018). Contato: saletems@uol.com.br
Solange Straube Stecz: Doutora em Educação (UFSCAR). Mestre em História (UFPR). Na Unespar/FAP, é
coordenadora e docente do Mestrado Profissional em Artes (PPG-Artes) e docente do Curso de
Bacharelado em Cinema e Audiovisual. Coordena o Laboratório de Cinema e Educação – LabEducine.
Secretária Nacional do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro. Membro do Comitê Nacional do
Brasil do Programa Memória do Mundo da UNESCO. Contato: labcineducacao@gmail.com
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20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 1
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Zeloi Aparecida Martins
1. SAÚDE MENTAL NA PERSPECTIVA DO DOCUMENTÁRIO EM NOME DA RAZÃO: UMA HISTÓRIA NÃO
CONTADA
India Mara Aparecida Dalavia de Souza Holleben (Rede Estadual de Ensino)
Julia Von Holleben (UNICESUMAR)
2. ESTUDO SOBRE O FILME DOCUDRAMA: “NISE: O CORAÇÃO DA LOUCURA” Cristhian Joe Kuhnen
(UNESPAR/FAP)
Zeloi Aparecida Martins/Orientadora (UNESPAR/FAP)
3. A OBRA “PARASITA” (2019) E O CONTRASTE HISTÓRICO SOCIOCULTURAL (Autora: Beatriz Marinho
Tuletzki (UNESPAR/FAP)
Zeloi Martins/Orientadora (UNESPAR/FAP)
4. O FILME HISTÓRICO COMO UM MODO DE PENSAMENTO HISTÓRICO: POSSIBILIDADES DE ANÁLISE A
PARTIR DA OBRA ROBERT ROSENSTONE
Zeloi Aparecida Martins (UNESPAR/FAP)
INTERVALO – 30 minutos
20/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA
SESSÃO 2
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Stela Maris da Silva
5. A NOÇÃO DE “ESPECTADOR” NO QUE SE REFERE AO LUGAR OCUPADO POR QUEM OLHA UMA OBRA
FÍLMICA- UMA REFLEXÃO FOUCAULTIANA
Nara Corrêa Vargas (UNESPAR/FAP)
Stela Maris da Silva (UNESPAR/FAP)
6. CINEMA E EDUCAÇÃO: REFLEXÕES ACERCA DA VELHICE E APOSENTADORIA EM DUAS PRODUÇÕES
FÍLMICAS NACIONAIS
Hellen Tamara de Souza Ribeiro (UNESPAR/Campo Mourão)
Mayara Aparecida do Espírito Santo (UNESPAR/Campo Mourão)
Divania Rodrigues/Orientadora (UNESPAR/Campo Mourão)
Luiza Rodrigues Wanessa Gorri de Oliveira/Orientadora (UNESPAR/Campo Mourão)
7. RELAÇÕES DIALÓGICAS ENTRE O DOCUMENTÁRIO “ALVORADA” E O DISCURSO DA MÍDIA
HEGEMÔNICA SOBRE DILMA ROUSSEFF
Wagner de Alcântara Aragão (UFPR)
8. MADAME SATÃ E O PAGADOR DE PROMESSAS: FOTOGRAFIA FÍLMICA E O ESPECTADOR
Manoelle Fuzaro Gullo (UNESPAR/FAP)
Salete Machado Sirino/Orientadora (UNESPAR/FAP)
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21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 3
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Miriam Galvan Pereira
1. CINEMA COMO ENSINO DE LITERATURA, LITERATURA COMO ENSINO DE CINEMA: PERSPECTIVAS
SOBRE LETRAMENTO AUDIOVISUAL
Kleber Kurowsky (UNESPAR/Paranaguá)
2. DIÁLOGOS E ATRAVESSAMENTOS: CINEMA, EDUCAÇÃO E LITERATURA
Stefano Lopes (PUC-RJ)
3. REFLEXÕES SOBRE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA, NO
ESPAÇO ESCOLAR, A PARTIR DA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS
Miriam Galvan Pereira (UNESPAR/FAP)
Solange Stecz/Orientadora (UNESPAR/FAP)
4. REFLEXÕES SOBRE O FILME TURMA DA MÔNICA – LAÇOS E A EDUCAÇÃO
Bruna José Fontoura (FURB)
Rodrigo Uliano (FURB)
INTERVALO – 30 minutos
21/09/2021 – TERÇA-FEIRA
SESSÃO 4
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Adriana Carla Dalazen Cichocki
5. MEU MUNDO MINHA JANELA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL
Adriana Carla Dalazen Cichocki (UNESPAR/FAP)
Solange Stecz/Orientadora (UNESPAR/FAP)
6. AÇÕES EDUCATIVAS NO FESTIVAL DE CINEMA DA LAPA NA PANDEMIA
Dorotéia Werner da Silva (UNESPAR/FAP)
Salete Machado Sirino (UNESPAR/FAP)
7. UM ESTUDO SOBRE OS ASPECTOS DE CRIAÇÃO E DE PRODUÇÃO DE FIGURINO NOS FILMES A TÍMIDA
LUZ DE VELA DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS E CURITIBA ZERO GRAU
Tania Maria dos Santos (UNESPAR/FAP)
Salete Machado Sirino/Orientadora (UNESPAR/FAP)
8. A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COMO MEDIAÇÃO DA OBRA CINEMATOGRÁFICA Odair Rodrigues dos
Santos Junior (UNESPAR/FAP)
Marcos Camargo/Orientador (UNESPAR/FAP)

22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 5
13h30 às 15h30
Coordenação da sessão/mediação: Roberta Jorge da Silva Wisnievski
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1. EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL NO MEIO ESCOLAR: CINECLUBES
Roberta Jorge da Silva Wisnievski (UNESPAR/FAP)
Solange Straube Stecz (UNESPAR/FAP)
2. CONSTRUINDO OLHARES - MANUAL AUDIOVISUAL PARA PROFESSORES
Iveraldo Carlos Machado Junior (UNESPAR/FAP)
Marcos Camargo/Orientador (UNESPAR/FAP)
3. ESTUDO SOBRE PROCESSO EXPERIMENTAL COM EDUCADORES:O TRABALHO PEDAGÓGICO COM
CINEMA E AUDIOVISUAL
Márcia Regina Galvan Campos (UNESPAR/FAP)
Marcos Camargo/Orientador (UNESPAR/FAP)
4. O CINEMA DE ANIMAÇÃO E A TAXONOMIA DE BLOOM COMO FORMA PARA INSERÇÃO DO
AUDIOVISUAL NO CONTEXTO ESCOLAR
Marcia Maria Alves (UNICURITIBA)
INTERVALO – 15 minutos
22/09/2021 – QUARTA-FEIRA
SESSÃO 6
16h00 às 18h00
Coordenação da sessão/mediação: Zeloi Aparecida Martins
5. NÃO É NADA DISSO: CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A VINHETA DA ATLÂNTIDA CINEMATOGRÁFICA
Larissa Acosta Canavarros (UFMT)
Pablo Borges Paz (UFMT)
Leonardo Esteves (UFMT)
6. JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE: UMA DISCUSSÃO SOBRE UM PERSONAGEM BRASILEIRO
André Ferreira Diniz (UNESPAR/FAP)
7. O FILME “BACURAU” (2019): A VISÃO ESTRANGEIRA E RESGATE DA MEMÓRIA CANGACEIRA
Sara Maciel Rodrigues (UNESPAR/FAP)
Zeloi Martins/Orientadora (UNESPAR/FAP)
8. ENTRE CRENÇA E DÚVIDA - A PAIXÃO DE CRISTO POR VALÊNCIO XAVIER
Fernanda de Jesus Tavares Souza (UNESPAR/FAP)
9.CONSIDERAÇÕES SOBRE UM FILME EM CLAVE BAIXA: A MATURAÇÃO DO PROJETO ESTÉTICO DE
DAVID NEVES EM MUITO PRAZER (1979)
Gabriel Philippini Ferreira Borges da Silva (UNESPAR/FAP)
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SIMPÓSIO 1

RESUMOS
(pela ordem de apresentação nas sessões)
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DA LITERATURA PARA O CINEMA: O HORROR NAS ADAPTAÇÕES DE STEPHEN
KING
Rita Aparecida da Conceição Ribeiro 1

RESUMO:
O surgimento do gênero de horror na literatura foi se constituindo ao longo do século
XVIII e teve seu auge no século XIX com a publicação de Frankenstein de Mary Shelley em
1816, O Senhor dos Lobos, de Alexandre Dumas em 1857, O Médico e o Monstro, de
Robert Louis Stevenson, em 1886 e, finalmente de Drácula, de Bram Stoker em 1897.
Seguindo a tradição dos romances, os filmes de terror fizeram grande sucesso ao longo
da década de 30, permanecendo no imaginário dos espectadores. Em 1976 estreia a
primeira obra de Stephen King adaptada ao cinema – Carrie, a Estranha, dirigida por Brian
De Palma. A partir desta, nos 40 anos que se seguem, as adaptações da obra de Stephen
King só vêm aumentando e tendo remakes para o cinema, TV e, atualmente, para o
streaming. Pode-se considerar que seu trabalho proporcionou novo fôlego para o gênero
e influencia grande parte da produção de filmes do gênero terror. Nossa proposta é
discutir, a partir da curadoria da Mostra Stephen King: o medo é seu melhor companheiro,
exibida em 2019 no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília e em 2021, no streaming, o fascínio
do gênero e suas diversas possibilidades de adaptação, partindo do universo de Stephen
King.
PALAVRAS-CHAVE: horror, cinema, literatura.

1

Doutora, Universidade do Estado de Minas Gerais. E-mail: rribeiroed@gmail.com
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A BRUXA (2016): UMA ANÁLISE DO GÊNERO E DO SOCIAL
Viviane Sousa 2
RESUMO:
Entender a mudança dos gêneros cinematográficos está diretamente relacionado à forma
como vivemos e apreendemos o mundo. Cada gênero imprime uma realidade,
ou melhor, uma visão da realidade. Nesse sentido, por meio de uma pesquisa teóricoanalítica, propomos, pois, fazer um levantamento dos principais elementos do gênero
horror para evidenciar o modo como ele tem assumido discursos políticos e sociais.
Elegemos como corpus o filme The Witch: A New-England Folktale (A Bruxa, 2016),
dirigido por Robert Eggers, visto na plataforma Netflix, uma vez que ele tem uma
protagonista feminina e discute minimamente as questões não só do horror, mas
também do papel da mulher nesse lugar. Ou seja, o recorte foi pensado para que
pudéssemos compreender o horror e seu caráter social, em outras palavras, ele
serve para exemplificar uma hipótese inicial: o cinema é uma ferramenta ideológica,
produto de um meio histórico, social, político e coletivo. Por fim, como resultado parcial,
destacamos que embora cada cultura pense no horror de uma forma, a morte e o medo
são sempre elementos comuns.
PALAVRAS-CHAVE: gênero horror; A Bruxa (2016); protagonista feminina.

2

Estudante de Bacharelado em Cinema e Audiovisual, da Universidade Estadual do Paraná, campus Curitiba II/FAP.
E-mail: vih.fs@hotmail.com
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O LUGAR DO FANTASMA NO HORROR CONTEMPORÂNEO:
O CASO DO FILME SOMBRAS DA VIDA
Camila Beatriz Saldanha Maia 3

RESUMO:
De acordo com Noël Carroll, é um pressuposto do cinema de horror provocar afetos de
terror, abjeção e muitos outras sensações na plateia, e isso se dá, basicamente, por um
confronto entre o mundo ordinário e extraordinário; ideia reforçada por Diane Arnaud,
que afirma que o medo faz parte das narrativas de fantasmas, colocando o espectador
em um estado de choque. Em 2017, David Lowery lançou o longa-metragem Sombras da
Vida, que chamou a atenção por trazer em destaque uma representação de fantasma
com lençol e buracos no lugar dos olhos, frequentemente associada à jogos infantis e
desenhos animados. O fantasma é o protagonista do filme, um homem que morre em um
acidente e, depois de morto, permanece habitando sua própria casa, testemunhando a
vida de sua esposa sem ele e, mais tarde, a vida dos novos habitantes da casa, quase
sempre em uma posição de observador passivo. A proposta deste trabalho é analisar o
filme Sombras da Vida e, através deste estudo de caso, entender essa quebra de
expectativa do papel do fantasma na narrativa de horror e qual o seu lugar no cinema
contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros; Cinema; Fantasmas.

3

Mestre em Comunicação, Universidade Anhembi Morumbi (UAM). E-mail: beatriz.saldanha@gmail.com
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O USO DA QUEBRA DA QUARTA PAREDE NO TERROR PSICOLÓGICO DE “FUNNY
GAMES”
Amanda Bonfim4

RESUMO:
No filme de Michael Haneke, “Funny Games” (1997/2007), há uma personagem que se
utiliza do recurso da quebra da quarta parede. A partir disso, espectador se torna seu
cúmplice nas torturas psicológicas que realiza em outras personagens do filme. Com isto,
a relação entre espectador-personagem é estreitada de forma que o espectador saia do
papel de voyeur do filme para que seja mais um personagem com a câmera sendo seus
olhos. O gênero do filme é um terror psicológico, o qual é um subgênero do horror; esta
consideração é feita a partir, principalmente, das torturas psicológicas que ocorrem.
Desta forma, a sensação claustrofóbica que estas torturas causam no espetador e
personagens, acabam potencializando o próprio gênero, além da utilização da violência
gráfica no enredo que contribuem também. Para esta pesquisa, há a utilização,
principalmente, de Nogueira (2002 e 2010), Stam (2003) e Brecht (1978).
PALAVRAS-CHAVE: Funny Games; Terror psicológico; Quarta parede.

4

Graduanda em Bacharelado em Cinema e Audiovisual, Universidade Estadual do Paraná – Campus Curitiba II/FAP.
E-mail: a.bonfim74@gmail.com

9º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA
16 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 | CURITIBA – PR
www.cinemaemperspectiva.com

34

35

A SUBVERSÃO DO GÊNERO DO HORROR POR GABRIELA AMARAL ALMEIDA
Maria Luiza Correa da Silva5

RESUMO:
O cinema de horror foi construído em cima dos pilares da misoginia. Desde o início do que é
considerado cinema hoje em dia, as mulheres tiverem pouco ou quase nenhum espaço para
contar suas próprias histórias. No gênero do horror essa realidade não foi diferente, a grande
maioria dos filmes foram escritos, dirigidos e aclamados pelo olhar masculino, que culminava na
criação de grandes estereótipos para as figuras femininas: eram elas ingênuas, puras, perfeitas
aos olhos do patriarcado, ou eram monstros, demônios, tentações, que mereciam a morte por
não se encaixar em padrões moralistas. Nesse contexto de filmes de horror criados por homens
norte-americanos, surge no Brasil a diretora Gabriela Amaral Almeida, que já nos seus primeiros
curtas- metragens começa a falar sobre o medo de uma forma que se aproxima com a realidade
da mulher brasileira. O texto tem como objetivo analisar a misoginia intrínseca nos filmes de
horror e mostrar como Gabriela Amaral Almeida, em seus filmes, conseguiu ressignificar essas
narrativas, escrevendo o horror de uma perspectiva feminina e latino-americana, denunciando,
diretamente, a visão sexista predominante nos grandes clássicos de terror.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema brasileiro; Horror; Mulheres no cinema.

5

Graduada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail:
smarialuizacorrea@gmail.com
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EFEITOS DO REAL EM O LOBO ATRÁS DA PORTA (FERNANDO COIMBRA,
2013)
Ana Daniela de Souza Gillone 6

RESUMO:
O Lobo Atrás da Porta põe em causa supostas verdades que envolvem um crime que
aconteceu na realidade. A história de uma mulher que, nos anos 1970, assassinou a filha
do amante, e ficou conhecida como o monstro da Penha, foi adaptada e ambientada nos
subúrbios de uma Rio de Janeiro contemporânea. O crime em si se reduz diante da
adaptação que, através de depoimentos, constrói versões que não poderiam ser
pensadas se o acontecimento não tivesse sido ficcionado. Para potencializar os efeitos do
real na encenação dos fatos que antecedem o crime, a trama intercambia planos que
recorrem a mise en scène dos atores e imagens externas que exploram a cidade,
diferentemente das fotografias dos cartões postais. Propõe-se discussão sobre os
recursos utilizados para a elaboração da memória do crime. A análise envolve as
encenações feitas para parecer verdadeiro o que era falso, ou o contrário. Suspeitamos
que a encenação feita para o espectador entender ou não o que aconteceu na realidade
definiu cenas de um acontecimento que traria diferença com o que já ficou conhecido, e
criaria verdades que só aparecem quando os fatos reais são temas de ficções.
PALAVRAS-CHAVE: cinema brasileiro; realismo; crime

6

Pesquisadora com pós-doutorado pelo Departamento de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo (ECA-USP). E-mail: danielagillone@gmail.com
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ENCENAÇÃO E ENCARNAÇÃO:
A TRAJETÓRIA DAS MACUMBAS NO CINEMA BRASILEIRO DOS ANOS 1970
Eduardo Martins Zimermann Camargo 7

RESUMO:
Neste artigo é traçado um panorama da macumba nas telas do cinema brasileiro dos anos
1970. A análise escolhe a título de objeto de pesquisa filmes de realizadores como Nelson
Pereira dos Santos e José Mojica Marins, buscando nestas obras as formas de
representação das religiões de matriz afro-ameríndia. Pretende-se observar a circulação
de elementos sonoros, visuais e narrativos que transitam dos terreiros às telas, e viceversa, destacando como a imagem forma e deforma as características da macumba,
segundo os termos estéticos do período. Assim, partindo do terreiro enquanto lugar de
saberes e artes, a pesquisa entende a macumba como uma ciência encantada (SIMAS;
RUFINO, 2018), buscando em sua tradução para o meio cinematográfico os vestígios das
tensões sociais brasileiras. Por fim, é necessário pensar os motivos que levam, no período
analisado, estas manifestações culturais e religiosas a figurar, predominantemente, em
obras dos gêneros policial e horror, ligadas em grande medida às histórias de crimes e
violência.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Brasileiro; Macumba; Gêneros Cinematográficos.

7

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (UFPR), pesquisador do grupo de Estudos em
Comunicação, Consumo e Sociedade (ECCOS), bolsista da Agência CAPES. E-mail: edu.cmrgo@gmail.com
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UMA ANÁLISE SOBRE A NARRATIVA DE O PRIMEIRO DIA (1999) E A SUA
GEOGRAFIA SOCIAL
Giovanni Rei Ribeiro Ojeda8
Allana Calil Dotto Silva9
Leonardo Gomes Esteves10

RESUMO:
A comunicação propõe uma reflexão em torno dos estudos da narrativa cinematográfica
que compreendem os múltiplos enredos que se conectam por meio da trama de suas
personagens. O objeto a ser explorado aqui é o filme de longa-metragem O primeiro dia
(1999), de Walter Salles e Daniela Thomas, que aborda a virada do milênio na cidade do
Rio de Janeiro sob a perspectiva da violência contemporânea e da diferença de classes
entre o morro e o asfalto. Pretende-se abordar esta obra a partir da ideia de uma
narrativa interconectada, apresentada pelos conceitos de network narrative de David
Bordwell (2008), thread structure de Evan Smith (1999-2000) e narrativa polifônica de
André Setaro (2007). Trata-se de prospectar sobre novas possibilidades de compreender
a estrutura narrativa complexa, condicionando seu estudo à filmografia brasileira, pouco
visada em prospecções sobre o assunto.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativas; Cinema brasileiro; Narrativa interconectada.

8

Mestrando, Programa de Pós Graduação em Imagem e Som – Universidade Federal de São Carlos. E-mail:
giovannirei96@gmail.com
9 Graduanda, Cinema e Audiovisual – Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: allanacalil43@gmail.com
10 Professor orientador, Faculdade de Comunicação e Artes – Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail:
leonardogesteves@gmail.com
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OLHARES E OSCILAÇÕES DE GÊNERO EM MY MAD FAT DIARY
Bárbara Murakami de Albuquerque 11

RESUMO:
As narrativas seriadas têm se mostrado cada vez mais relevantes na área de estudos
cinematográficos. Entretanto, muitas das análises relacionadas a esse tema focam apenas
na estrutura do roteiro, especialmente do piloto. Na análise de séries, o estudo de outros
elementos é fundamental, assim como seus espelhamentos na sequência da série. Diante
disso, realizou-se um estudo de My Mad Fat Diary (2013) a partir de noções
narratológicas, classificando-a dentro dos reinos do drama e estudando a presença da
oscilação entre gêneros. A série, apesar de se enquadrar como drama, apresenta forte
influência da forma épica, uma vez que a narração é um importante elemento do enredo.
Dentro da forma dramática, My Mad Fat Diary caracteriza-se como melodrama, mas
apresenta variações de tom para o cômico. Há correspondência entre o ponto de vista da
protagonista e o do sujeito de enunciação cinematográfica. Essas características
construíram a identificação da audiência com a protagonista, criando uma grande base de
fãs
PALAVRAS-CHAVE: Série; Gênero; Narratologia.
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KEVIN CAN F*** HIMSELF: A SUBVERSÃO DA PERSONAGEM DA ESPOSA EM
SITCOMS
Gabriela Quadros Ribeiro 12
RESUMO:
A sitcom, ou comédia de situação, é um dos gêneros mais bem-sucedidos e reproduzidos
da televisão norte americana, fazendo parte da cultura nacional desde o rádio, passando
para o sucesso ainda maior com a expansão da televisão na década de 1950. Um gênero
que não desapareceu, mas se reinventou ao longo de todas essas décadas a fim de
acompanhar o desenvolvimento e mudanças da sociedade. Muitas vezes ambientada em
um cenário familiar, a mulher é constantemente representada como a esposa e/ou mãe,
relegada ao segundo plano da narrativa, raramente sendo desenvolvida para além da
unidimensionalidade. Com isso em vista, este trabalho se propõe a realizar uma análise
da combinação de elementos narrativos e de linguagem cinematográfica de episódios da
primeira temporada da série Kevin Can F*** Himself (Valerie Armstrong, 2021-), que ao
misturar códigos de gêneros distintos (sitcom e drama), expõe o machismo de muitos
programas clássicos do tipo. Para tal análise, serão utilizadas as definições de sitcom de
Brett Mills (2009), bem como estudos acerca das relações de gênero nas comédias de
situação.
PALAVRAS-CHAVE: Sitcoms; Narrativa seriada; Representações femininas.
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CONFLITOS ENTRE MATERNIDADE E CARREIRA EM GREY’S ANATOMY
Virgínia Jangrossi13
RESUMO:
Enquanto mulheres de baixa renda foram obrigadas a entrar no mercado de trabalho, as
de classe média e alta foram encorajadas a desenvolverem suas carreiras. No entanto, o
patriarcado preservou um sistema desigual para mulheres trabalhadoras, especialmente
mães. O conceito de trabalhador ideal – uma pessoa que possui horário flexíveis, faz horas
extras – não é neutro. Essa definição se aproxima ao estilo de vida masculino, já que
quando mulheres tentam “performar como trabalhadoras ideais, elas são condenadas
como mães ruins; e se seguem a normal parental, são vistas como trabalhadoras ruins.”
(Williams, 2000, p.70). Essa dificuldade em conciliar a vida profissional e pessoal se fez
muito presente em séries entre os anos 1970 e 2000. E na contemporaneidade? Como as
mães têm sido representadas no ambiente de trabalho? As mulheres ainda aspiram
encontrar equilíbrio entre o lar e suas profissões? Para responder essas perguntas, será
analisada a primeira gestação de Meredith Grey, protagonista da série norte-americana
Grey’s Anatomy, e como foi retratado o corpo gestante, as desigualdades no ambiente
de trabalho e se foram apontadas soluções para elas.
PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade de gênero no trabalho; Maternidade, Feminismo.
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OS ARQUÉTIPOS CLÁSSICOS DAS SÉRIES DE COMÉDIA
Heitor Augusto de Avila Miranda 14
RESUMO:
O presente artigo irá consistir em analisar os oito principais arquétipos usados para o
desenvolvimento de personagens de séries de comédia de situação, a sitcom. Trazendo
reflexões de como se utiliza as interações de tais arquetípicos de personalidades
contrastantes para gerar o humor, e vendo como esses elementos estruturais são
definidos nas primeiras cenas do piloto da série, tanto pela arte, postura e diálogos entre
as personagens. Arquétipos são personalidades específicas, características comuns e
reconhecíveis, traços que permitem ao escritor usá-los para atingir seu potencial cômico.
Ao se desenvolver uma personagem, os escritores precisam definir qual será seu
arquétipo, e assim especificar suas características a partir dessa base. No artigo irei
destrinchar esses oito arquétipos da comédia e dar exemplos de personagens em séries
famosas. Pretendo utilizar como base teórica para essa análise, “The eight characters of
comedy: A guide to sitcom acting and writing" (Scott Sedita, 2014) e "Séries - O livro: de
onde vieram e como são feitas” (Jacqueline Cantore e Marcelo Paiva, 2021).
PALAVRAS CHAVE: Arquétipo; Comédia; Sitcom.
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TRANSMIDIALIDADE E A CONSTRUÇÃO DO GROTESCO NO EPISÓDIO OFFICERS
AND WOLVES DE THE MIDNIGHT GOSPEL
Rogério C. De Almeida15
Julia Vidal16
RESUMO:
O presente artigo busca analisar a relação transmidiática entre o episódio Officers and
Wolves da série de animação The Midnight Gospel e o episódio 301 do podcast The
Duncan Trussell Family Hour. A partir das teorias de narrativa transmídia de Henry Jenkins
e Marsha Kinder será estudado o processo de expansão transmidiática que ocorre através
da edição dos áudios do podcast e sua justaposição a narrativas visuais para a construção
da animação. A narrativa construída visualmente pela animação também será analisada
detalhadamente com enfoque em dois aspectos marcantes de Officers and Wolves: o
grotesco e a violência. A partir de Mikhail Bakhtin será estudado o grotesco e sua relação
com o riso. A temática da violência, relacionada com a estrutura de poder, será discutida
utilizando Chul-Byung Han. Objetiva-se empregar uma metodologia de cunho
exploratório por meio de levantamento bibliográfico e análise interpretativa.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativa transmídia; The Midnight Gospel; The Duncan Trussell
Family Hour.
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O SUBURBANISMO FANTÁSTICO PERIFÉRICO
Pedro Lauria17

RESUMO:
O suburbanismo fantástico é um subgênero cinematográfico marcado pela branquitude.
Nele, jovens brancos passam por aventuras para resolver tramas fantásticas que
disrompem a normalidade dos subúrbios de classe média, como é o caso de E.T. – O
Extraterrestre, Os Goonies e Esqueceram de Mim. Com a retomada do subgênero na
última década, vimos seus principais elementos semânticos e sintáticos sendo trazidos de
volta com poucas inovações ao que se diz ao recorte social e etnia de seus protagonistas,
como é o caso de It – Capítulo 1, Stranger Things e Turma da Mônica – Laços. Agora, em
um segundo momento, vemos o surgimento de algumas produções que parecem levar o
subgênero para periferias urbanas negras e latinas, como é o caso de A Gente se Vê
Ontem, Vampiros x The Bronx e o remake de A Convenção das Bruxas. O presente artigo
procura se aprofundar se as consequentes inovações sintáticas e semânticas dessas obras
para além de representarem um amadurecimento do suburbanismo fantástico, podem
apontar para um subgênero completamente novo.
PALAVRAS-CHAVE: Suburbanismo Fantástico; Periferia; Gênero.
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O MITO, O REAL E O FANTÁSTICO EM PEIXE GRANDE E SUAS HISTÓRIAS
MARAVILHOSAS
Stephanie Watanabe18

RESUMO:
O longa-metragem Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (Big Fish, Tim Burton,
2003) apresenta duas tramas, uma real e outra imaginária, contadas por narradores nãoconfiáveis: um mentiroso e um investigador que desconhece a verdade. Estas duas tramas
podem oscilar também entre dois olhares estilísticos: um dramático e um fantástico.
Busca-se compreender como estes dois plots, a princípio tão dispares, poderiam se
conectar, dentro de uma realidade do gênero do realismo fantástico; ao mesmo tempo
em que a linguagem cinematográfica revelaria ao expectador a experiência de uma
investigação pela verdade, lado a lado aos dois narradores. Este artigo se utiliza de
conceitos de gênero em Todorov, narrativa e linguagem em David Bordwell, Kristin
Thompson e Bruce Block, conceitos da Nova Hollywood em Antonio Costa, e analisa esta
jornada dentro da representação de elementos de delírio a partir de Paul Veyne, Roberto
Propheta Marques e Skip Dine Young.
PALAVRAS-CHAVE: David Bordwell; Realismo Fantástico; Big Fish.
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A REPRESENTAÇÃO DA INDÚSTRIA CULTURAL NA FICÇÃO CIENTÍFICA: UM
ESTUDO SOBRE THEY LIVE (1988)
Victor Finkler Lachowski19
RESUMO:
Esta pesquisa busca fazer uma análise-fílmica da obra They Live (1988), um filme trash de
ficção científica, onde alienígenas dominam a humanidade através dos meios de
comunicação e das produções culturais. O artigo realiza uma revisão de literatura e um
debate sobre o uso ideológico das narrativas cinematográficas, seja nos aspectos
dominantes ou revolucionários, além de entender o contexto sociopolítico da realização
da obra e qual sistema político-econômico o filme tenta representar. E no seu
desenvolvimento é resumido o conceito de Indústria Cultural, bem como analisado se
esse conceito se faz presente na trama do filme em sua linguagem e aspectos
cinematográficos. Por fim, é debatido como esse conceito está ou não inserido em seu
corte final, e quais possibilidades essa análise representa para o cinema se distanciar da
ideologia clássica da indústria cinematográfica ocidental, e assim ser utilizado como obra
crítica da própria racionalidade-técnica capitalista.
PALAVRAS-CHAVE: Análise-fílmica; Indústria Cultural; They-live.
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LUCHINO VISCONTI E A SUBVERSÃO DO DRAMA HISTÓRICO EM LUDWIG
Luis Fernando Severo20
RESUMO:
Preso a uma cadeira de rodas devido às consequências de um acidente vascular, que o
acometeu ao final das filmagens de seu monumental drama histórico Ludwig (1973),
Luchino Visconti não conseguiu impedir que a última parte de sua Trilogia Alemã fosse
mutilada pelos produtores, que o lançaram nas salas de cinema com suas quatro horas
originais reduzidas à metade, numa versão renegada publicamente pelo diretor. Alguns
anos após a morte do cineasta, graças ao empenho de um grupo de amigos, sua
montagem original, criteriosamente reconstruída, veio a público. Ao contrário da película
estreada, mal recebida pela crítica como uma narrativa convencional e truncada, o filme
concebido por Visconti promove uma subversão nos cânones do espetáculo histórico no
cinema. A trajetória desviante do último monarca da Baviera desenrola-se
acronologicamente, pontuada por intervenções brechtianas, valoriza os os tempos
mortos como interlúdios desdramatizadores, entrelaçando o esplendor e a decadência
física do protagonista num fluxo tanatológico que se recusa a engessar a história numa
mera sucessão de planos bem compostos facilmente decodificáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Luchino Visconti; drama histórico; narrativa cinematográfica.
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O MATERIAL MELODRAMÁTICO EM FUNÇÃO DO REALISMO SOCIAL EM "LA
FAMILIA” (2017) DE GUSTAVO RONDÓN CÓRDOVA
Thiago Bezerra de A. Benites21
RESUMO:
Esta comunicação de pesquisa discute a partir de aspectos do cinema contemporâneo
novas perspectivas da utilização de recursos do gênero melodramático. Tendo como
parâmetro filmes em que o realismo social e o melodrama caminham lado a lado – desde
o neo-realismo e seus desdobramentos históricos, teóricos e formais, até os dias atuais –
elege-se para a análise aspectos da encenação no filme “La Familia”, longa de estreia do
diretor Gustavo Rondón Córdova (Venezuela, 2017). O longa traz em seu discurso fílmico
as referências para uma possibilidade da utilização crítica de materiais melodramáticos
em função de uma postura política do discurso fílmico. Este recorte traz também um
panorama dos conceitos de melodrama e realismo na teoria do cinema a partir de Ismail
Xavier (2003), os conceitos de Linda Williams (1991; 2012) com os estudos dos "gêneros
do corpo”, a contaminação do documentário pelo melodrama em Mariana Baltar (2019),
e a perspectiva histórica e política do melodrama na América Latina em Silvia Oroz (1999).
Para análise do filme referido, busca-se embasamento teórico e metodológico da Teoria
de Cineastas.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema latino-americano; Melodrama; Realismo social.
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SIMPÓSIO 2

RESUMOS
(pela ordem de apresentação nas sessões)
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RELATO DE PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA COLETIVA PARA O ESTUDO DE
STOP MOTION
Thalia Filgueiras22

RESUMO:
Este trabalho trata do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso Superior de
Licenciatura em Artes da Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral. O trabalho tem
como objetivo retratar o desenvolvimento de uma animação do estilo stop motion, com
temática que trata de sensações e sentimentos percebidos através das cores e da música.
A construção se deu num contexto de co-autoria, com encontros coletivos virtuais, devido
a pandemia, através de uma iniciativa da autora com a realização de lives com um coletivo
de em média 40 pessoas através de uma plataforma de streaming, durante encontros
semanais. Durante esses encontros, surgiram interesses em comum que culminaram na
proposta de criação do stop motion. O curta-metragem conta a história de um Panda
Vermelho, em busca de seu sentido de vida. O projeto busca retratar sensações e
sentimentos vividos pela personagem, numa percepção espontânea através das cores e
da música.
PALAVRAS-CHAVE: Stop Motion; Streaming; Criação coletiva.
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O SOBRENATURAL É POP: IMAGENS DA ESPIRITUALIDADE NOS FILMES DA
DISNEY
Diego dos Santos 23
Hertz Wendell de Camargo 24

RESUMO:
Na indústria do cinema a Disney se destacou como uma exímia produtora de narrativas
audiovisuais, influenciando comportamentos do público, criando tendências estéticas,
ocupando mais do que é permitido o imaginário cultural. Pensar na cultura pop sem
esbarrar em um dos produtos da Disney, hoje, é praticamente impossível já que suas
animações contribuíram para tornar mais conhecida a Jornada do Herói como estrutura
de storytelling. Recentemente, lançou sua própria plataforma streaming, a Disney+ o que
nos permite inferir que essa onipresença coloca em circulação diferentes sentidos
culturais. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os primeiros passos de uma
pesquisa que pretende traçar um panorama das representações visuais da espiritualidade
nas animações da Disney. A metodologia parte de uma mostra de filmes e de análise
fílmica. Para tanto, estudaremos as relações entre indústria cultural e a espiritualidade
dialogando com Prandi (2012). Concluímos que vários filmes possuem fantasmas, magias
e feitiços como elementos de suas narrativas, bebendo da fonte mítica e arquetípica do
nosso imaginário sobre as manifestações espirituais humanas.
PALAVRAS-CHAVE: Animação; Cultura pop; Espiritualidade.
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LUDO-FÁBULA OU “PEQUENO LIVRO-TEATRO ILUSTRADO DE FORMAS VIRTUAIS
ANIMADAS”: POSSIBILIDADES LÚDICAS DE GRAVURAS E RECORTES EM JOGOS
DIGITAIS
Angelo Bissacotti Brum 25
RESUMO:
A presente proposta consiste em uma análise reflexiva sobre as possibilidades poéticas
da abordagem de “estéticas ilustradas” - recortes de papel (toy theaters; cutouts;
miniaturas; dioramas) e ilustrações infantis (garatujas; iluminuras; livro ilustrado; pop-up
book) - em jogos digitais (videogames) e seu caráter evocativo fabular: que características
desse “teatro de formas animadas virtuais” tem influência ou faz referência à literatura,
em especial a fantástica e os contos de fada; quais são as relações e desdobramentos
possíveis na fisicalidade simbólica (bidimensional) dentro do ambiente virtual
(tridimensional), e como pode se estabelecer o “jogo” entre a forma e o conteúdo jogabilidade e elementos cênicos e/ou interativos na ambientação diegética e narrativa através do apelo “lúdico” herdado dessa bagagem referencial que dialoga com o aparato
pré-cinema, por meio de estudos de caso que fazem uso criativo, pelo viés da tradição
e/ou subversão, desse recurso poético-estético de recortes e miniaturas nos jogos.
PALAVRAS-CHAVE: cinema de animação; jogos digitais; fábula literária.
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pesquisa Kinedária – arte, poética, cinema, vídeo (UNESPAR/PPG- CINEAV). E-mail: angelo.bb@outlook.com.br

9º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA
16 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 | CURITIBA – PR
www.cinemaemperspectiva.com

52

53

AKIRA (1988): CONSIDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS E CONCEITUAIS A
RESPEITO DA TECNOLOGIA26
Rafael Amaral27
RESUMO:
Após sua estreia, Akira (1988) se tonou um ícone da cultura pop ao mesmo temoi em que
alcançou o status de “cult” entre os filmes de animação. Baseado em seu mangá
homônimo escrito por Katsuhiro Otomo, quem também dirigiu a animação, Akira
conquistou tais feitos em razão do seu processo produtivo, que através de muito esforço,
elevou consideravelmente o nível técnico de animações no Japão. Neste trabalho
objetiva-se refletir sobre a relação entre o processo técnico da produção audiovisual e
discussões levantadas durante o filme, pois acreditamos que seu processo de produção
demonstra o quanto se dedicaram para tornar desta, uma ficção científica coerente ao
contexto do Japão na década de 1980. Para isso buscaremos estabelecer diálogos entre
recursos utilizados na produção de Akira e o contexto histórico da mesma, indispensável
para compreender nossa fonte e seu autor. Partimos da hipótese de que a animação é
um produto da intensa relação entre os japoneses e as tecnologias, capaz de representar
em imagens animadas algumas das questões em voga deste dilema.
PALAVRAS-CHAVE: Akira; tecnologias; Japão.
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FRAGMENTAÇÕES E EXCESSOS: HIPERESTÍMULO E A CRISE DA NARRATIVA
VISUAL EM THE MIDNIGHT GOSPEL
Lucas Soares de Souza28

RESUMO:
As imagens visuais e sonoras da série estadunidense The Midnight Gospel (2020), criada
por Duncan Trussell e Pendleton Ward, reatualizam uma crise da narrativa audiovisual. O
foco de interesse deste trabalho é a forma como as (des)construções narrativas na série
refletem o constante processo de reelaboração dos regimes de visibilidade e
espectatorialidade, marcados pelo hiperestímulo informacional (imagético e sonoro) na
contemporaneidade. Segundo Ben Singer, o contexto de surgimento do cinema foi
fortemente permeado pelo hiperestímulo em meio urbano que, ao longo do século XX e
no início do XXI, foi se intensificando. Nesse sentido, será explorada a relação entre o
fenômeno cinematográfico e o funcionamento psíquico humano. Pensando na relação
entre a ideia de hiperestímulo proposta por Singer e a construção de sentidos imagéticos,
busca-se pensar como a fragmentação do corpo e da narrativa na série refletem a
condição psicológica e existencial do sujeito contemporâneo. Será apresentada uma
análise simbólica da audiovisualidade em The Midnight Gospel a partir dos conceitos de
mente estendida, de Andy Clark e David Chalmers; liquidez identitária, de Zygmunt
Bauman; e simulacro, a partir de Jean Baudrillard.
PALAVRAS-CHAVE: The Midnight Gospel; Hiperestímulo; Fragmentação narrativa.
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METÁFORAS EM PRETO, CINZA E VERMELHO: O PROCESSO DE CRIAÇÃO EM
“PARE. OLHE. ESCUTE”:.
Mariana de Aguiar Neitzel29
Felipe Hage de Souza Imbelloni30
Lucina Reitenbach Viana31
RESUMO:
O artigo apresenta o processo de criação do curta-metragem de animação intitulado
``Pare''. Olhe. Escute” 32, detalhando as etapas de desenvolvimento propostas pela
disciplina de Projeto Integrador – Business e Arte em Animação, durante o primeiro
semestre do ano de 2021, durante a pandemia do vírus COVID-19. O curta-metragem
animado em formato de videoclipe mostra a rotina da protagonista, Nádia, sendo
interrompida pelo assédio que sofre dentro do trem, a caminho de casa. Quando Nádia
decide reagir às investidas de seus agressores, eles transformam-se em lobos, o que leva
a uma cena de perseguição em preto, cinza e vermelho dentro dos vagões do trem. A
animação busca tratar do tema de assédio no meio de transporte através de metáforas
visuais, como o signo dos lobos, por exemplo, que é utilizado como metáfora para como
homens, ao terem aquilo que desejam negado, podem agir como animais. O objetivo
principal dessa animação é o de trazer mais foco para o assunto de assédio em
transportes públicos e para a segurança das minorias em âmbito geral.
PALAVRAS-CHAVE: animação; vídeo clipe; semiótica; feminismo.

29

Acadêmica do curso de Design de Animação – Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA). E-mail:
aakiraquiles@gmail.com
30 Acadêmico do curso de Design de Animação – Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA). E-mail:
felipe.hageimbelloni@gmail.com
31 Doutora em Comunicação e Linguagem (UTP-PR); Pós-Doutora em Comunicação (UNISINOS-RS). E-mail: email:
angel.lucina@gmail.com
32 Disponível para visualização em: https://www.youtube.com/watch?v=dIHSGkZftkg

9º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA
16 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 | CURITIBA – PR
www.cinemaemperspectiva.com

55

56

PUBLICIDADE E ELEMENTOS DA SEMIÓTICA TENSIVA NO FILME LOGORAMA
Ludmila Martins Naves 33

RESUMO:
Sendo a linguagem como porta de entrada para o pensamento crítico sobre a Publicidade
no curta-metragem de animação francês Logorama (2009) a proposta é pensar a
hibridação e o consumo como um fenômeno sociocultural a partir de uma análise dos
elementos de semiótica tensiva presentes na narrativa. O objetivo central é analisar a
constituição estrutural da ideia e presença da publicidade no filme e entender as tensões
existentes, as produções de sentido, as utopias capitalistas/poéticas e as possíveis
reflexões intertextuais que o filme apresenta para pensarmos as modificações e os modos
de vida através da Cidade das Marcas. O aporte teórico é baseado, entre outros, nos
autores Claude Zilberberg, Vestergaard e Schroder, Gregory Clayes, Martin Lindstrom e
Néstor García Canclini.

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; Sociedade de Consumo; Narrativa Fílmica.
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SIMPÓSIO 3

RESUMOS
(pela ordem de apresentação nas sessões)
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“FUOCOAMMARE” E AS ESTRATÉGIAS NA CONSTRUÇÃO DE IMAGENS DE
REFUGIADOS
Luiz Carlos Sereza34
RESUMO:
Em meio ao horror da nova “crise de refugiados” que assola a região do mediterrâneo foi
a público em 2016 o filme, do diretor italiano Gianfranco Rosi, Fuocoammare. Nele, uma
narrativa de tipo documental apresenta ao espectador a ação de resgate de pessoas
próximo a ilha de Lampedusa, primeiro ponto de chegada das rotas de refugiados que
tentam alcançar o continente europeu provindos do norte da África. Essa trama é
entrecortada pelo cotidiano de moradores da ilha e em especial de uma criança. A
proposta do trabalho é analisar as estratégias de construção escolhida pelo realizador
para desenvolver essa sobreposição, em especial problematizar os possíveis significados
atribuídos ao personagem infantil (Samuele Pucillo) e o papel que ele ocupa na
elaboração da história em confronto com a historicidade das imagens de refugiados
apresentadas em tela. Para tanto, propõem-se uma leitura do filme por meio das noções
de tempo e historicidade desenvolvidas por H. A. Gervaiseau (2012) e J. Rancière (1993,
2021).
PALAVRAS CHAVES: Fuocoammare (2016); Historicidade; Imagens de Refugiados.
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MORTE, PERIFERIA E MACUMBA NO CINEMA DE GABRIEL MARTINS
Gabriel Lima de Souza Siqueira 35

RESUMO:
Como lugar historicamente ligado a Culturas de fresta, a periferia no Brasil vem ganhando
espaço já a alguns anos pela lente do cineasta mineiro, Gabriel Martins(1987). Martins é
cineasta, negro e pai, nada contra os projetos coloniais de dominação de seu corpo e de
sua história. É neste cinema atento as complexidades dos sujeitos que caminham na
margem geográfica e social criada pelas diferenças de classe e raça no município de
Contagem, que Martins subverte a ordem representativa hegemônica presente nas
produções que se voltam aos moradores das favelas, especialmente de Minas Gerais,
sendo ele próprio um destes. Proponho, desta forma, um diálogo com determinadas
facetas presentes no estilo fílmico, essencialmente político e diásporico que se
estabelecem como características centrais nas obras do diretor. Abordando três curtasmetragens, intitulados Movimento (2020), Rapsódia para um homem negro (2015) e
Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides (2011), dando enfoque, sobretudo
a três assuntos que se interceccionam nos filmes: a morte, a periferia e a macumba.
Adotarei como ferramentas teóricas certas escritas de autores como Mbembe, Luiz
Antônio Simas e Ella Shohat.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema negro; diáspora; periferia.
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CINEMA ANTIRRACISTA BRASILEIRO: REFLEXÕES SOBRE CONGO (1972) E ALMA
NO OLHO (1974)
Alvaro Luiz Nunes36
RESUMO:
A comunicação propõe um diálogo entre dois curtas-metragens brasileiros realizados na
primeira metade da década de 1970, a partir da denúncia do racismo.O objetivo é
argumentar, com inspiração teórica no conceito de rostidade (DELEUZE; GUATTARI,
1996), que Congo (Arthur Omar, 1972) e Alma no Olho (Zózimo Bulbul, 1974), cada qual
a sua maneira, expõem o funcionamento da máquina abstrata de rostidade, cujo poder é
exercido na produção de rostos conformes. Congo é praticamente todo construído por
letreiros de cor preta com fundo branco cujo conteúdo apresenta uma ordem binária
entre brancos e negros. A câmera assume a forma muro branco-buraco negro, através da
qual a máquina abstrata de rostidade elimina o rosto negro, uma vez que que não suporta
a alteridade e, assim, produz rostos elementares alinhados a um rosto central que opera
na ordenação de normalidades e detecção de desvios. Na primeira parte de Alma no olho,
nos são apresentadas as coordenadas corporais e as cavidades pelas quais passam as
semióticas polívocas. Mas, no desenrolar da película, vemos ao fundo uma superfície
branca e logo vemos também o corpo negro ser alfinetado no muro branco, bem como
sua alma arrastada para o buraco negro. O filme apresenta o angustiante processo de
rostificação. Em ambos os filmes, a vida dos negros substituída pelo muro branco da
rostidade, suas almas lançadas no buraco negro da rostidade. Uma crítica ao cinema
construído conforme os princípios da semiótica de homens brancos ocidentais.
PALAVRAS-CHAVE: Arthur Omar; Cinema antirracista; Filme Congo; Filme Alma no Olho;
Zózimo Bulbul;
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IMAGINÁRIOS E OS VALORES DA “NOVA DIREITA” ESTADUNIDENSE NO FILME A
LAGOA AZUL (RANDAL KLEISER, 1980)
Gabriele da Silva Araujo 37
Mariana Martins Villaça38

RESUMO:
O trabalho visa analisar historicamente o filme A Lagoa Azul (1980). O roteiro do filme é
uma adaptação de um romance de 1908, que já havia sido levado às telas em 1923 e
1949. Entendemos que o enredo original, ainda que tenha sofrido algumas alterações em
suas adaptações ao cinema, trazia uma série de valores e imaginários que se mesclaram
de forma muito eficaz aos mitos identitários norte-americanos, nesta versão
cinematográfica. Assim, buscamos entender as permanências e mudanças que a obra
sofreu e que nos permite compreender seus usos e ressignificações em um contexto
marcado pela ascensão de pautas conservadoras e da “nova direita” nos Estados Unidos.
Pretendemos identificar as representações presentes na obra, que remetem a
determinados padrões de gênero, família, comportamento, e, numa perspectiva mais
ampla, a mitos fundadores associados à identidade nacional norte-americana, como o
“adão americano”, a relação do homem branco com a natureza selvagem ou o
“wilderness”, representando o embate da “civilização versus barbárie”.
PALAVRAS-CHAVE: imaginários; valores; representações.
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PAULO EMÍLIO SALLES GOMES NO LIMIAR DO CINEMA MODERNO
Victor Santos Vigneron de La Jousselandière 39

RESUMO:
O objetivo geral deste trabalho é mapear de forma um pouco mais ampla as intervenções
públicas do crítico Paulo Emílio Salles Gomes na passagem para os anos 1960. Sua
produção desse período é geralmente associada à tese “Uma situação colonial?” (O
Estado de S. Paulo, nov/1960). No entanto, há um entrelaçamento mais intrincado entre
a “conversão” ao cinema brasileiro – marcada na tese – e o acompanhamento da
produção cinematográfica europeia. Sendo assim, a hipótese proposta é que o impacto
do moderno cinema europeu é um dos elementos que precipita a posição cristalizada
naquele artigo. Em parte, isso se deve a circunstâncias da época, como as retrospectivas
de filmes franceses e italianos organizadas pela Cinemateca do Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro entre 1959 e 1960, seguidas de perto por Salles Gomes. No entanto, o
impacto de diretores como Ingmar Bergman, Louis Malle e Alain Resnais, dialoga com
tendências internas à reflexão do crítico, de modo a configurar um espaço privilegiado
para uma reflexão sobre as possibilidades do cinema no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: cinema moderno; cinema brasileiro; Paulo Emílio Salles Gomes.
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MELODRAMA E TEATRALIDADE NO FILME THE GLASS MENAGERIE (1950)
Fernanda Sales Rocha Santos 40

RESUMO:
O presente trabalho visa estabelecer uma relação entre melodrama, teatralidade e
modernismo no filme The Glass Menagerie (Irving Rapper, 1950), adaptação da peça
homônima de Tennessee Williams. Por meio da análise fílmica e do contexto de produção
da obra, apoiando-se na intermidialidade como método historiográfico, investigarei como
a dramaturgia teatral de Williams foi modificada no processo de adaptação com vias a
produzir um típico filme de melodrama feminino dos anos 1950, sem, contudo, alçar tal
feito de forma plena. A análise almeja defender a ideia de que a peça de Tennessee
Williams, em seu processo de transposição intermidiática, pressiona a disposição de um
filme de gênero cinematográfico comercial para uma forma mais modernista de cinema.
PALAVRAS-CHAVE: Tennessee Williams; Melodrama; Intermidialidade.
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ÉRIC ROHMER E AS ARMADILHAS DO ACASO EM “NOITES DE LUA CHEIA” (1984)
Giovanni Comodo 41

RESUMO:
Como parte da minha pesquisa de mestrado em andamento no PPG-CINEAV da UNESPAR
que aborda as noções de encenação e a presença do acaso na obra fílmica tardia de Éric
Rohmer, proponho nesta apresentação um olhar sobre “Noites de lua cheia” (1984),
dentro de embate direto com o filme, dentro da Teoria de Cineastas. Nesta obra, Rohmer
– um dos principais egressos da vanguarda da Nouvelle Vague e conhecido por ter na sua
encenação praticamente uma disciplina científica – tece a história de uma jovem dividida
entre dois endereços para morar, um no centro de Paris e outro no subúrbio, em conflito
de dois modos de vida urbanos, e faz do percurso de sua protagonista uma armadilha que
se fecha sobre a própria, extraindo inclusive suspense pelo seu rigor na mise-en-scène.
Contudo, ao mesmo tempo o diretor abdica de parte de seu controle pela parceria com a
atriz protagonista Pascale Ogier, em novas buscas do seu estilo pessoal. Como pensar
questões de mise-en-scène, espaço, controle e acaso na obra do diretor a partir deste
filme são algumas das questões que pretendo explorar nesta apresentação.
PALAVRAS-CHAVE: Éric Rohmer; Teoria de Cineastas; Estilo.
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ZONA, TERRITÓRIO LABIRÍNTICO: REFERÊNCIAS CULTURAIS EM STALKER, DE
ANDREI TARKÓVSKI
Driciele G. C. R. Souza42

RESUMO:
Sob a premissa do romance Piquenique na estrada (1971), de Arkádi e Borís Strugátski,
Stalker (1979) é o quinto longa-metragem de Andrei Tarkóvski. Ficção científica que
apenas tangencia as convenções do gênero – seja pelo ambiente pós-industrial onde
vivem as personagens ou pela ideia da visita extraterrena para justificar a existência da
Zona –, a película configura uma verdadeira constelação de objetos retidos da memória
cultural. De Andrei Rubliov a Jan van Eycke, da Marsellaise à Sinfonia n. 9 de Beethoven,
do Apocalipse de São João à lírica de Tiútchev, o filme engendra um complexo discurso
crítico acerca da modernidade, sinalizando as desastrosas consequências do progresso
científico para a vida espiritual da humanidade. Muito além da variação cromática que
estabelece a fronteira visual entre os dois mundos, a transição para o território proibido
está forçosamente submetida à combinação de referências ao passado histórico. Logo, a
proposta consiste em identificar em Stalker citações iconográficas, musicais e literárias, a
fim de compreender como o resgate de expressões narrativas e artísticas diversas
constitui operação essencial na distinção do projeto estético de Tarkóvski.
PALAVRAS-CHAVE: Andrei Tarkóvski; Cinema comparado; Análise fílmica.
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FILME CINEMA: A GLÓRIA DE FAZER CINEMA EM PORTUGAL DE MANUEL
MOZOS
Eduardo Tulio Baggio 43

RESUMO:
A proposital redundância do título desta proposta de comunicação visa enfatizar uma
característica muito particular do cinema de Manuel Mozos, a abordagem do próprio
cinema em seus filmes, notadamente o cinema português. Assim, o objetivo é reconhecer
o interesse do cineasta pela Arte e como isso é expresso em um de seus filmes em
particular. Mozos possui uma filmografia considerável que que aborda o próprio
cinema: Lisboa no Cinema – Um Ponto De Vista (1994), Cinema Português? - Diálogos
Com João Bénard da Costa (1997), Cinema - Alguns Cortes: Censura (1999), Olhar O
Cinema Português: 1896 – 2006 (2006), Tobis Portuguesa (2010), Cinema - Alguns Cortes:
Censura II (2014), Cinema - Alguns Cortes: Censura III (2014), João Bénard da Costa –
Outros Amarão as Coisas que Eu Amei (2014) e A Glória de Fazer Cinema em
Portugal (2015). Para a análise será considerado, principalmente, o último desses filmes
e a metodologia utilizada é baseada na abordagem da Teoria de Cineastas (GRAÇA,
BAGGIO & PENAFRIA, 2015), que compreende que são relevantes as reflexões de
cineastas como forma complementar de estudo do cinema em uma perspectiva artística.
PALAVRAS-CHAVE: Manuel Mozos; Teoria de Cineastas; Filme cinema.
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A FÁBRICA MÓVEIS CIMO S.A.: NEGÓCIOS E REDES DE EXIBIÇÃO
Osvaldo Bruno Meca Santos da Silva 44

RESUMO:
Os processos de expansão do cinema, enquanto espaço cultural e de lazer, foram
relacionados com diversas indústrias de insumos e equipamentos, entre eles o mobiliário.
Uma das indústrias que fez parte desse processo foi a Móveis CIMO S.A., pois inaugurou
e desenvolveu novas técnicas de projeto, produção e comercialização. Sua principal
produção, ao menos até a primeira metade do século foi para espaços coletivos (cinemas,
teatros, escolas e universidades e repartições públicas). Parte da historiografia e da
documentação comprova que a Móveis CIMO S.A. foi a principal produtora para
mobiliário de cinema até a década de 1960. A partir da Móveis CIMO S.A., indústria criada
na década de 1920, em Rio Negrinho (SC), e ampliada para Curitiba (PR), na década de
1940, propomos debater a relação entre a Móveis CIMO S.A. e seu mobiliário, o cinema
enquanto espaço de exibição e uma rede de negócios que envolvia comerciantes do ramo
cinematográfico (produção, equipamentos e espaços de exibição) e a imprensa
especializada. De modo específico, iremos analisar o papel do jornal Semanário
Cinematográphico Cine-Repórter, fundado por Antenor Teixeira, para analisar essa rede
de negócios e contatos.
PALAVRAS-CHAVE: Mobiliário; Exibição; Imprensa.
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UMA ANÁLISE DO CURTA-METRAGEM VINIL VERDE (2004), DE KLEBER
MENDONÇA FILHO, COMO EXPRESSÃO DO CINEMA MODERNO
PERNAMBUCANO
Marcella Wiffler Stefanini45

RESUMO:
Este trabalho propõe-se a analisar o curta-metragem Vinil Verde (2004), do cineasta
pernambucano Kleber Mendonça Filho, destacando as escolhas estéticas do diretor e
como elas são fundamentais para a construção da narrativa, com o objetivo de,
posteriormente, desenvolver uma audiodescrição da obra. O curta narra a história de
uma mãe que presenteia sua filha com um caixa repleta de discos de vinil, dentre os quais
se destaca um em particular, o disco de vinil verde. A mãe, repetidas vezes, proíbe a filha
de escutar o vinil verde e, todos os dias, a filha desobedece a ordem. Entretanto, toda vez
que o faz, algo estranho acontece com sua mãe no regresso à casa. A atmosfera de horror
(Santos, 2018) provocada pelos eventos sobrenaturais narrados é reforçada pelas
escolhas estéticas do diretor, em especial pelo fato de a obra ser produzida a partir de
fotografias tiradas previamente, às quais são acrescentadas a narração e os efeitos
sonoros – como o som da agulha rangendo no vinil – técnica conhecida como fotofilme
(Elias, 2014). Assim, pretende-se analisar o curta a partir de seus elementos internos e
externos, ou seja, a partir da materialidade da obra e de seu contexto sócio-históricocultural de produção (Candido, 2006), mais especificamente, o cinema moderno
pernambucano (Paiva, 2014).
PALAVRAS-CHAVE: Vinil Verde; escolhas estéticas; cinema moderno pernambucano.
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VÁRIAS CAMADAS DE UM FILME: ENTREVISTA COM O VAMPIRO (1994) E SUAS
CONEXÕES CINEMATOGRÁFICAS
Maytê Regina Vieira 46

RESUMO:
Parte de minha tese em História, a ideia desse trabalho é fazer uma análise fílmica de
Entrevista com o vampiro (1994) do diretor Neil Jordan. A partir de apontamentos espero
demonstrar como essa obra encaixa em um quadro maior de temáticas comuns ao
diretor, ao mesmo tempo, defender a categorização dele como um diretor pós-moderno,
conforme a conceituação de Fredric Jameson (2006) e Linda Hutcheon (1991) que
definem o cinema pós-moderno baseado numa ideia de que tudo já foi dito e é necessário
retomar as regras e renovar o que pode ser renovado através de pastiches ou paródias
através de imitações de outros estilos ou obras, conexões, paráfrases e referencialidades
ligadas à cultura de massa. A intenção aqui é demonstrar esses pontos e as obras originais
aos quais ele remete e usou como exemplo. Também destacar os problemas da
contemporaneidade que perpassam a obra fílmica.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema pós-moderno; Entrevista com o vampiro; Neil Jordan.
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LAURA E SANTA: ALEGORIA DA (I)MORALIDADE EM “O DRAGÃO DA MALDADE
CONTRA O SANTO GUERREIRO”
Andrea Rosas de Almeida47
RESUMO:
Este trabalho analisa as personagens Santa e Laura em O dragão da maldade contra o
santo guerreiro (Glauber Rocha, 1969), tendo em vista seus modelos polares de
feminilidade associados à simbologia dos enredamentos da modernização do país.
Inserido em um contexto histórico marcado pelo autoritarismo do Estado, O dragão da
maldade recompõe elementos constitutivos do popular dos filmes de Glauber anteriores
ao golpe civil-miliar, deslocando-os do microcosmo sertanejo ao presente modernizante
que colaciona o moderno e o tradicional popular. Nesse cenário, Laura compõe o
imaginário da mulher urbana, adúltera, interesseira, ligada aos privilégios do poderio e
indiferente aos problemas do povo, a figuração dos aspectos da modernização
moralmente condenáveis, o oposto de Santa, dissociada da degradação moral por sua
pureza, essência maternal e pela sabedoria que intervém na consciência dos homens.
Pela metodologia da análise fílmica, este estudo investiga a representação das mulheres
na elaboração do moderno levada ao filme, propondo um olhar crítico sobre o contraste
entre moralidade e imoralidade incorporado às personagens femininas.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Novo; Glauber Rocha; personagens femininas.
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REICHENBACH – FILME DEMÊNCIA E OS ANOS 80
Cauê Soares48
RESUMO:
Nesta pesquisa pretendemos analisar a obra Filme Demência de Carlos Reichenbach.
Principalmente, tendo em vista a questão da experiência do personagem com relação à
cidade de São Paulo. E se podemos enxergar esta obra como uma alegoria do período
histórico dos anos 80 e do cinema paulista. Sabemos que há uma enorme bibliografia
sobre a questão da cidade e a vida mental de seus habitantes. Também, observamos essa
temática em filmes estrangeiros como Berlim – Sinfonia de uma grande cidade e
Metrópolis de Fritz Lang. Ou mesmo, em filmes brasileiros como São Paulo Sinfonia da
metrópole, Fragmentos da vida de José Medina e São Paulo S.A de Luís Sérgio Person.
Assim, buscamos observar como se processam essas relações na experiência do
personagem com relação à metrópole em Filme Demência de Carlos Reichenbach. Logo,
se podemos encarar esta obra como uma alegoria de seu período histórico. Portanto,
buscamos realizar uma análise do filme em questão, contando com os estudos de JeanClaude Bernardet sobre o período histórico dos anos 80. Também, com os textos de Ismail
Xavier sobre o conceito de alegoria. E por fim, com o apoio das obras de Jacques Aumont
em nossa metodologia como a Análise do filme, A Imagem e a Estética do filme.
PALAVRAS-CHAVE: Reichenbach; Demência; Anos 80.
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A IDENTIDADE NACIONAL A PARTIR DOS MATERIAIS MITOLÓGICOS NA OBRA DE
LUIZ FERNANDO CARVALHO (ANOS 2000)
Douglas Gasparin 49
RESUMO:
Esse texto tem como objetivo apresentar a pesquisa de doutorado que venho
desenvolvendo a partir dos seguintes pontos: a) subjetividades da escolha do objeto de
análise; b) contextualização dos temas, das fontes escolhidas e como elas desembocam
na problemática da pesquisa; c) articulações possíveis entre as fontes e os aspectos
teórico-metodológicos que fundamentam a problemática da pesquisa, qual seja: como o
Luiz Fernando Carvalho apresenta suas interpretações sobre a identidade nacional e as
articula em suas obras televisivas e cinematográfica dos anos 2000 através do uso de
materiais mitológicos? As fontes primárias que serão utilizadas na pesquisa são as obras
LavourArcaica (2001), Hoje é dia de Maria – Primeira e Segunda Jornada (2005) e A Pedra
do Reino (2007). Para este simpósio, busquei um enfoque maior na relação entre teoria e
metodologia em diálogo com o filme LavourArcaica. Estavam dentro do recorte temporal
outras duas obras do diretor: Os Maias (2001) e Capitu (2008). Diante da limitação
temporal da pesquisa de doutorado, deixo estas fontes como opções de pesquisa para
um outro momento.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Brasileiro; Identidade Nacional; Mitologia.
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IMAGENS CRUZADAS: IMAGINÁRIOS DO CORPO MASCULINO
EM AMORES IMAGINÁRIOS, DE XAVIER DOLAN50
Rafael Alessandro Viana51

RESUMO:
A partir da compreensão de Etienne Samain (2012) acerca do pensamento das imagens e
do seu poder de ideação, esse trabalho tem como objetivo explicitar o cruzamento de
imagens como dispositivo de análise fílmica a partir do cotejo, da comparação, da
colagem das imagens eróticas do corpo masculino no filme Amores Imaginários, de Xavier
Dolan, com imagens de diferentes períodos da História da Arte, a fim de que um
pensamento sobre a erótica do corpo masculino possa ser delineado a partir das próprias
imagens. Evidenciando, assim, que a poética da corporeidade erótica masculina no
cinema está assentada sobre uma longa história e ativa uma profunda memória discursiva
que perpassa séculos da História da Arte no Ocidente, adensando um imaginário cultural
do corpo erótico masculino que remonta à figura de Eros. Além disso, serão analisadas
cenas específicas com o objetivo de elucidar uma possível autoconsciência dessa
imagética dentro da narrativa, quando a própria forma do filme propõe esse cruzamento
de imagens a partir de seus recursos de linguagem, como a montagem.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Cruzamento de imagens; Amores Imaginários.
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MODERNISMO, HISTÓRIA, MEMÓRIA: O HOMEM DO PAU-BRASIL DE JOAQUIM
PEDRO DE ANDRADE (1981)
Luiz Ancona 52

RESUMO:
Esta comunicação abordará o longa-metragem O homem do pau-brasil (Joaquim Pedro
de Andrade, 1981), biografia do escritor modernista Oswald de Andrade. Fruto de um
programa especial de financiamento para filmes históricos da Embrafilme, o filme
contraria os anseios de civismo e seriedade da ditadura, bem como as expectativas em
torno do gênero histórico-biográfico. O biografado é interpretado por dois atores, um
homem e uma mulher (Flávio Galvão e Ítala Nandi). A trama não é inscrita temporalmente
de maneira clara. Vida e obra de Oswald, história e ficção, fundem-se por completo. Em
estilo paródico, o longa dialoga, à sua própria maneira, com o gênero da pornochanchada.
A comunicação discutirá as implicações dessa escrita sui generis da história nas
representações e memórias construídas pelo filme sobre Oswald de Andrade, em
particular, e sobre o modernismo brasileiro, em geral. Com isso, objetiva-se inscrever o
filme em debates culturais de seu tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Joaquim Pedro de Andrade; Oswald de Andrade; modernismo
brasileiro.
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REPRESENTAÇÕES DA DITADURA NAS ADAPTAÇÕES DE SÃO BERNARDO (1972) E
ELES NÃO USAM BLACK-TIE (1981)
João Vitor Moreno Brunieri53
RESUMO:
Este trabalho realiza uma análise comparada entre dois filmes de Leon Hirszman
realizados em diferentes momentos da ditadura militar brasileira: São Bernardo (1972) e
Eles Não Usam Black-tie (1981). Trata-se, em ambos os casos, de adaptações literárias.
Nosso objetivo principal é compreender como o processo de abertura política brasileira
pode ser interpretado a partir dos respectivos filmes, explorando de que modo as
adaptações de obras consagradas da literatura e dramaturgia nacional buscaram um
diálogo entre o momento de produção e temporalidades passadas distintas: São
Bernardo (filme) foi feito no auge da repressão do regime militar, enquanto o livro havia
sido escrito logo após a Revolução de 30, e Eles Não Usam Black-tie (filme) foi feito no
início da redemocratização da década de 1980, enquanto a peça era de 1958, durante o
governo JK. Além da análise fílmica das duas obras, em comparação também com o
material original, esta comunicação explora as contradições da relação entre cinema e
Estado durante a ditadura. Vemos as obras, portanto, como importantes fontes históricas
para entender o início da transição política no Brasil, além de diálogos com outros campos
de Arte.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; história; adaptação literária.
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O MIS PARANÁ NO CONTEXTO CULTURAL DO BRASIL DURANTE O REGIME
MILITAR
Cristiane Senn54

RESUMO:
O trabalho propõe uma análise do MIS Paraná – segundo Museu da Imagem e do Som
mais antigo do Brasil – a partir de dois momentos cruciais de sua história: 1) criação, em
1969, pela então Secretaria de Educação e Cultura do Estado; e 2) mudança em 1989 para
o Palácio da Liberdade, sua sede oficial. A proposta é delinear um paralelo entre os
contextos históricos do Paraná e do Brasil nestes períodos – que coincidem,
respectivamente, com os primeiros e os últimos momentos da Ditadura Militar no Brasil.
E, a partir desse arranjo, examinar os paradoxos do ambiente político e cultural em que
se cria e se consolida um museu dedicado, entre outras coisas, a salvaguardar o
patrimônio audiovisual do Paraná. Esta investigação é feita a partir de documentos
oficiais e históricos dos Relatórios Anuais oficiais do MIS de 1969 e 1989; dos livros ‘Uma
situação colonial’, de Paulo Emílio Salles Gomes, 'A formação de um cineasta', de Rosane
Kaminski e ‘Coração Civil: a vida cultural brasileira sob o regime militar (1964-1985) –
ensaio histórico’, de Marcos Napolitano; além da tese “Museus da imagem e do som: o
desafio do processo de musealização dos acervos audiovisuais no Brasil”, de Tânia Mara
de Mendonça.
PALAVRAS-CHAVE: Arquivos audiovisuais; Estado; Cultura brasileira.
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AUTORITARISMO, CINEMA E MEMÓRIA: A REPRESENTAÇÃO DA VANGUARDA
EM AFTERIMAGE (2016) DE ANDRZEJ WAJDA
Ana Paula Bertoncello Fontes55

RESUMO:
Andrzej Wajda (1926-2016) foi um cineasta polonês consagrado mundialmente, crítico do
stalinismo e reconhecido, principalmente, por seus filmes com temáticas da Segunda
Guerra Mundial, e do pós-guerra, na Polônia. Entre eles está Afterimage (2016), estreado
pouco tempo antes do falecimento de seu realizador. Esta obra cinematográfica
representa os quatro últimos anos da vida do artista plástico polonês e vanguardista
Wladyslaw Strzeminski. Ao longo da narrativa, Strzeminski foi preso, e suas obras de arte
censuradas, por resistir a imposição do Realismo Socialista quando a Polônia estava sob
domínio da União Soviética. Revisitando este passado, através da representação
biográfica, Wajda trouxe uma reflexão acerca do que acontece com a arte quando ela é
supervisionada, controlada e influenciada pelas autoridades governamentais. O presente
trabalho, que recorre as ferramentas da análise fílmica, busca entender de que forma
Andrzej Wajda utilizou a figura do pintor Strzeminski para refletir acerca deste passado
traumático vivido pelos poloneses na primeira metade do século XX.
PALAVRAS-CHAVE: Andrzej Wajda; Vanguarda; Wladyslaw Strzeminski.
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CINEMA NO FEMININO: FILMES ETNOGRÁFICOS DE CATARINA ALVES COSTA
Eveline Stella de Araujo 56

RESUMO:
O filme etnográfico é entendido nessa pesquisa como parte integrante da pesquisa
científica em Antropologia e, ao mesmo tempo, como uma expressão pública da ciência,
por estar inserido no campo de exibição cinematográfico vinculado à tradição do Cinema
Verdade. O objetivo é analisar a obra de Catariana Alves Costa, antropóloga-cineasta
portuguesa, a partir do potencial dialógico constitutivo dos filmes socialmente engajados,
e do cinema no feminino e plural de realizadoras da América-Latina. Método: visionados
os filmes disponíveis no canal da cineasta no Vímeo, com a autorização da realizadora, a
partir das categorias: autoria; autenticidade e recepção. Esses dados são triangulados
com as reflexões teóricas sobre seu próprio fazer, elaboradas por Costa. A opção narrativa
pelo documentário e as estratégias e dispositivos técnicos são observados por essa
apropriação do lugar de fala elaborado pela cineasta. Resultados: Dos 15 filmes
produzidos entre 1992 e 2019 expressam a construção de si pela alteridade. No processo
de fazer fílmico da realizadora e na circulação online dos filmes, identificou-se o
rompimento de barreiras acadêmicas para consumo de filmes etnográficos. Conclusão: A
visibilidade social pretende tensionar as relações internas e externas dos filmes, tanto na
questão de gênero quanto na questão de um olhar europeu sobre o mundo.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; filme etnográfico; olhar feminino.
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O PARADOXO DE MURAT
Gustavo Jugend57
RESUMO:
Em Que Bom Te Ver Viva (1989) a diretora Lúcia Murat opera um trabalho de memória
acerca da ditadura militar pouco discutido. O documentário não trata do modo pelo qual
a tortura se realizava, mas como é, para mulheres que foram torturadas, manterem-se
vivas após essa experiência. Para tanto, Murat inclui no seu filme testemunhos de quem
enfrenta essa questão cotidianamente, costurados por uma personagem semiautobiográfica. Todavia, a epígrafe do filme já anuncia uma dificuldade para o objeto
documental: “a psicanálise explica porque se enlouquece, não porque se sobrevive”. A
própria Murat assume que essas palavras de Bettelheim na abertura do filme são uma
assunção da contradição. A comunicação aqui proposta terá como objetivo indagar: o
caráter paradoxal do filme de Murat é uma impossibilidade documental, ou a própria
natureza do testemunho? Para refletir a questão serão abordados alguns apontamentos
de Sigmund Freud, Maria Rita Kehl, Judith Butler e Giorgio Agamben.
PALAVRAS-CHAVE: Lúcia Murat; Testemunho; Tortura.
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O ACERVO FAMILIAR REVISITADO E A ELABORAÇÃO DE NOVAS HISTÓRIAS
Ana Paula Málaga Carreiro 58

RESUMO:
No curta-metragem “Inconfissões” (2018), de Ana Galizia, a realizadora parte de um
acervo de fotografias, cartas e filmes encontrado na casa de uma tia. Ao investigar esses
itens, Galizia descobriu que se tratava de conteúdos produzidos e armazenados por seu
tio, Luiz Galizia, que faleceu antes de ela nascer. Autorretratos, filmes em super8, cartas
escritas por ele mesmo ou recebidas durante o período em que morou nos EUA. O
documentário revela imagens distintas de Luiz: a criança tímida filmada pelos pais; o ator
profissional e reconhecido; o homem livre, vivendo e documentando sua sexualidade. O
presente trabalho pretende investigar a reelaboração das memórias do protagonista na
criação da narrativa desse curta-metragem. Por meio da análise fílmica (do filme
“Inconfissões” e de sua versão comentada disponível no programa "Cine Comentário
Sonoro"59) e da realização de pesquisa teórica e bibliográfica, será analisado o contraste
entre as imagens produzidas pelo próprio Luiz Galizia e as feitas por outros familiares,
bem como a potência do olhar criador da realizadora sobre essas imagens esquecidas que
se tornaram um documentário afetivo, que extrapola o contexto familiar e privado.
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia; memória; documentário.
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AÇÃO SUPER8: UM PROGRAMA DE TV A SERVIÇO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DO
SUPER8 E DOS SUPEROITISTAS
Flavio Rogerio Rocha60

RESUMO:
Este resumo se refere a uma pesquisa inicial a respeito do programa televisivo Ação
Super8, e busca investigar se sua exibição teve implicações práticas na tentativa de
implementação do Super8 como meio de produção audiovisual viável comercialmente.
Durante a segunda metade da década de 1970, o Ação Super8 foi um dos principais meios
de comunicação entre realizadores e interessados na produção superoitista, na cidade de
São Paulo. O programa produzido e capitaneado por Abrão Berman, principal nome do
cinema Super8 brasileiro na época, foi veiculado durante seis anos na TV Cultura de São
Paulo, de 1975 até 1981. Balizando esta discussão está a implementação do Plano
Nacional de Cultura e a modernização e expansão das telecomunicações impostas pela
Ditadura Civil Militar, que afetaram diretamente a produção cinematográfica e televisiva
do período. Desta forma, objetiva-se historiar a respeito de um dos únicos programas
televisivos dedicados ao cinema durante a década de 1970, além de buscar situar os
diversos atores envolvidos na discussão a respeito da viabilidade do Super8 como bitola
comercial.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema e televisão; Super8; cinema independente.

60

Mestre em Imagem e Som pela UFSCar, especialista em Comunicação pela PUC-PR e graduado em História pela
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SIMPÓSIO 4

RESUMOS
(pela ordem de apresentação nas sessões)
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VEROSSIMILHANÇA EM FOLEY: USANDO “MENTIRAS” PARA CRIAR
“REALIDADES”
Juliano Carpen Schultz 61
Débora Regina Opolski62

RESUMO:
No cinema contemporâneo, o Foley é uma das etapas da pós-produção de som. Essa
técnica, pode ser definida como a arte de gravar efeitos sonoros em sincronia com o filme
(AMENT, 2009). Com origens que remontam o primeiro cinema (COSTA, 2006), a presença
do Foley no audiovisual sempre esteve atrelada à representação da realidade. Na área de
pesquisa do som para cinema, termos como realismo ou hiper-realismo sonoro, são
recorrentemente utilizados para se referir a sonoridades que estão presentes no
cotidiano da vida das personagens, as quais, podem parecer mais reais do que a própria
realidade dos espectadores (CAPELLER, 2008). O Foley se utiliza de muitas estratégias
para sonorizar o que lhe cabe. Geralmente são utilizados objetos nada semelhantes com
o que está em cena, mas que se forem manipulados habilmente “enganam” o espectador
que passa a crer que aquela sonoridade provém realmente daquele objeto na imagem. O
objetivo dessa proposta é discutir como o processo de criação de Foley acontece, no que
tange à manipulação da realidade apresentada ao espectador. Acreditamos que quanto
mais estudos e discussão houver, mais eficiente o processo de criação de Foley pode se
tornar.
PALAVRAS-CHAVE: Desenho de som; Verossimilhança; Foley.
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A CRIAÇÃO ARTÍSTICA NA DUBLAGEM
Felipe R G Stocco63

RESUMO:
Por se tratar de uma extensão da capacidade do ator, a dublagem é a especialização de
uma interpretação voltada para voz, mais especificamente no audiovisual, onde se traduz
um conteúdo estrangeiro revocalizando as vozes originais do produto em estúdio. O palco
do ator se torna menor, pois as salas de gravação não costumam ser enormes. E as
ferramentas do artista são as mais diversas, desde o microfone para registro, até sua
própria agilidade mental para transmitir na voz aquilo que pede o corpo na imagem. A
construção da personagem já está dada e resta ao ator preencher a cena com sua
interpretação, utilizando técnicas como o sincronismo labial e a adaptação da linguagem
escrita no roteiro traduzido para a linguagem falada na obra audiovisual. Por se tratar de
uma tradução, a arte da dublagem é responsável por trazer acessibilidade com qualidade
e regozijo artístico para quem a consome, se bem-feita por quem deve realizá-la. Por isso,
a criação artística na dublagem é objeto de grande debate, uma vez que leituras sobre
sua realização são plurais e necessárias.
PALAVRAS-CHAVE: Dublagem; Tradução Audiovisual; Ator de Voz.
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PROCESSO CRIATIVO NA CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE SONORO EM LUZ NOS
TRÓPICOS
Guilherme Farkas64
RESUMO:
A presente proposta de comunicação se concentra na construção de som ambiente e de
práticas de gravação de campo (field recording) no contexto do desenho de som no
cinema contemporâneo. Tendo como recorte de análise a edição de som ambiente no
filme “Luz nos Trópicos” (2020) de Paula Gaitán, essa pesquisa alia a produção teórica
acerca do som ambiente e field recording nas áreas do cinema, arte sonora e
antropologia, e ao trabalho realizado pelos profissionais de som do filme: o editor de som
e mixador Tiago Belo e o técnico de som direto Marcos Lopes. Algumas perguntas são
lançadas: de que forma os sons ambientes podem deixar de ser apenas “pano de fundo”
para a narrativa e se tornarem a própria matéria do sensível? Quais os limites do som
ambiente? Quais são as abordagens possíveis considerando instalações sonoras, desenho
de som cinematográfico e etnografia antropológica? Em seu texto “Sound Space” Rick
Altman comenta que o cinema criaria um espectador com 5 ou 6 orelhas criando uma
condição de escuta sem igual na experiência cotidiana. O antropólogo Steven Feld propõe
uma antropologia do som ao realizar gravações de campo na Papua Nova Guiné criando
o conceito de acustemologia.
PALAVRAS-CHAVE: som ambiente; field-recording; cinema contemporâneo.
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O SILÊNCIO COMO PONTO DE PARTIDA PARA CRIAÇÃO MUSICAL FÍLMICA
Marina Marcon Moreira65
RESUMO:
A primeira fase do cinema, que possui seu marco inicial em 1895, teve enfoque no
desenvolvimento mercadológico e nos experimentos feitos com as imagens em
movimento. Mesmo tendo pretendido ser sonoro sempre, somente em 1927 com o
vitaphone – sincronização entre som e imagem – os diretores passaram a ter controle
total do que era exibido ao público. Assim, buscando explorar essa tecnologia, perguntas
sobre a função do som dentro dos filmes começaram a surgir. A Statement on Sound
(1928), difundindo o pensamento de que o som deve acrescentar outras ideias à cena,
acabou influenciando diversas teorias. Dentre elas, as de Michel Chion e Claudia
Gorbman, que por trazerem uma abordagem palpável contendo categorias
exemplificadas, ganharam destaque. Investigando a relação entre essas teorias de SomImagem, o texto dispõe-se a expor o silêncio como ponto de partida para a criação
musical. Silêncio não somente percebido como ausência de som, mas podendo ser
composto por ruídos, ou seja, silêncios onde apenas os efeitos são ouvidos e a ênfase está
no ambiente, somado a manipulação sonora, cria um catálogo, o qual pode servir de
material composicional para a trilha audiovisual.
PALAVRAS-CHAVE: Criação Musical; Silêncio; Teorias de Som-Imagem.
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FICÇÃO SERIADA “INSECURE”: REPRESENTATIVIDADE, PROTAGONISMO
FEMININO NEGRO E INFLUÊNCIA DE MULHERES NA COMPOSIÇÃO DA TRILHA
SONORA
Dyone Arruda Cypriano 66
Gabriela Santos Alves 67

RESUMO:
A proposta deste artigo é refletir sobre o protagonismo da mulher negra presente na
narrativa seriada americana de ficção Insecure (2016), em sua temporada 1. O foco da
reflexão, além das protagonistas da série, se constituirá na análise da inserção de trilha
sonora, composta majoritariamente por rappers, compositoras e cantoras negras no
seriado americano. O estudo foi realizado através de análises das protagonistas negras
Issa Dee (Issa Rae) e Molly Carter (Yvonne Orji) e suas principais ações dramáticas em
cada episódio e tem como foco a análise de música e trilha sonora, que são
majoritariamente compostas ou cantadas por mulheres negras. Nessas inserções de
trilhas sonoras, nota-se que a música é utilizada para narrar o episódio, para expressar
sentimentos e pensamentos e está em permanente diálogo com as ações dramáticas das
personagens. O quadro teórico base desta pesquisa é a vertente do feminismo negro nas
correntes norte-americana e brasileira e a metodologia utilizada consiste em análise
fílmica-sonora.
PALAVRAS-CHAVE: Insecure; trilha sonora; feminismo negro.
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Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Pós doutora em Comunicação e Cultura
(Eco/UFRJ). Orientadora da iniciação científica. Realizadora audiovisual. E-mail: gabriela.alves@ufes.br
9º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA
16 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 | CURITIBA – PR
www.cinemaemperspectiva.com

87

88

O PAPEL NARRATIVO DA MÚSICA PARA GAMES: UMA ANÁLISE DA TRILHA
SONORA DE SHADOW OF THE COLOSSUS
Vitor Collodetti Resende 68

RESUMO:
Este trabalho analisa o jogo eletrônico Shadow of the Colossus (2005) no aspecto sonoro,
ou seja, a ambientação, sound effects, e a música. Será levado em consideração seu papel
narrativo e de reforço e contraste com a jornada de Wander, o herói protagonista do jogo
que busca a ressurreição de sua amada (Mono) cuja morte é subentendida ao início do
jogo, além de marcada pelo uso do Réquiem, ou seja, uma composição musical que é
atribuída ao enterro ou morte. As 42 músicas que compõem a trilha do jogo serão listadas
e analisadas junto às cenas com finalidade explicativa, e também será enfatizado o uso
do silêncio como elemento musical na história que trabalha em conjunto com os sound
effects. Como aporte referencial será utilizado o artigo “The Tragedy of Betrayal: How the
Design of Ico and Shadow of The Colossus elicits emotion” além de entrevistas, livros e
artigos sobre o game em questão. Também será utilizado material bibliográfico sobre
som no audiovisual como a produção de Michel Chion e Eugênio Matos que abrangem as
funcionalidades do áudio para cinema.
PALAVRAS-CHAVE: Shadow of the colossus; Narrativa; Música;
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SESSÕES DO PRO TOOLS COMO DOCUMENTOS DO PROCESSO CRIATIVO
SONORO: UM ESTUDO DE CASO
Rodrigo Carreiro69
RESUMO:
Este artigo pretende analisar o processo criativo da construção sonora de um filme,
tomando como objeto central de estudo as sessões de edição e mixagem de som
organizadas no Pro Tools. As sessões do principal software de pós-produção sonora
utilizado na indústria do audiovisual reúnem todos os arquivos sonoros do filme, e
registram todas as decisões técnicas e estéticas tomadas pelos profissionais durante as
fases de edição e mixagem. Como estudo de caso, analisaremos as sessões de Pro Tools
do falso found footage de horror Inquérito Policial Nº 0521/09 (2011), verificando se a
estilística sonora do filme é compatível com o modelo estético adotado pela maioria dos
lançamentos ligados ao subgênero. Desejamos, ainda, verificar em que medida sessões
de Pro Tools funcionam como documentos de processos que permitam rastrear as
decisões criativas relacionadas à banda sonora de um filme.
PALAVRAS-CHAVE: Pro Tools; found footage; critica genética; processo criativo; estudos
do som.
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A FUNÇÃO DA TRILHA MUSICAL PREEXISTENTE NA “TETRALOGIA” DA MORTE,
DE GUS VAN SANT
Marcus Vinicius Marvila das Neves70

RESUMO:
Intenta-se investigar como o cineasta americano Gus Van Sant, em parceira como o sound
designer Leslie Shatz, se propõe ao uso da trilha musical preexistente na “Tetralogia da
morte”, composta pelos filmes Gerry (2002), Elefante (2003), Últimos dias (2005) e
Paranoid Park (2008). A utilização do termo “tetralogia" é proposta justamente por
identificarmos uma concatenação entre as obras a partir do uso da trilha musical
preexistente, a saber, apenas os três primeiros filmes citados compõem o que
mercadologicamente é conhecido como Trilogia da Morte. Para demonstrar essa
engrenagem e os agrupamentos de gêneros musicais que vão se formando para
representar desde características dos personagens espelhadas às técnicas musicais das
obras até citações de outros diretores/compositores para representações dramáticas se
recorrerá a Godsall (2019) e Ramsay Adams, Dave Hnatiuk e David Weiss (2017) para as
questões acerca da música preexistente e da supervisão musical e a Altman et al. (2000)
como metodologia inicial para análise da disposição dessas músicas no tempo fílmico.

PALAVRAS-CHAVE: Gus Van Sant; sound design; trilha musical preexistente.
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O DESENHO DE SOM DE LESLIE SHATZ: UMA ANÁLISE DE GERRY, DE GUS VAN
SANT
Gabriela de Azevedo Sampaio 71

RESUMO:
O sound design ou desenho de som vem ganhando mais destaque nas obras audiovisuais,
possibilitado pelo avanço da tecnologia e do pensamento moderno. A trilha sonora de
filmes, que neste texto entende-se por som direto, diálogo, efeitos especiais e músicas,
podem ser pensadas para ampliar os aspectos criativos da construção de uma obra
audiovisual. Este artigo se trata de uma análise do sound design de Leslie Shatz no filme
Gerry (2002) de Gus Van Sant para compreender as etapas do processo de criação sonora
do filme, tendo como base literaturas sobre o tema e os contextos nele inseridos. No
capítulo introdutório é apresentada uma breve discussão sobre sound design e
Soundscape. O segundo capítulo trata de uma curta biografia do diretor de Gerry e sua
influência Beatnik. Logo após há um aprofundamento sobre sound design e Leslie Shatz,
sound designer de Gerry. O quarto capítulo traz uma discussão sobre paisagem sonora e
composição musical, seguido de apontamentos sobre o minimalismo e as músicas préexistentes no filme. Esta pesquisa foi realizada através de uma decupagem sonora do
filme com a análise prática do desenho de som de Gerry (2002). A análise da construção
do sound design pode ser uma ferramenta bastante eficaz para a compreensão do
processo de criação sonora de qualquer filme.
PALAVRAS-CHAVE: sound design; minimalismo, paisagem sonora.
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SEEING SOUND, OU A MÚSICA VISUAL DE MARY ELLEN BUTE
Vitor Droppa Wadowski Fonseca 72

RESUMO:
Entre 1934 a 1953, a cineasta estadunidense Mary Ellen Bute realizou treze filmes
abstratos precedidos por uma mesma nota introdutória: “Música, além de agradar o
ouvido, traz algo para o olho. O filme a seguir foi concebido por uma artista moderna para
criar sensações através do olho como a música cria sensações através do ouvido” (BUTE,
1934). Sob tais premissas, essa série de trabalhos audiovisuais intitulados Seeing Sound,
segundo Bute (s.d., p.2), “mais do que uma interpretação visual da música, continham os
elementos de uma composição inter-relacionada”, baseada na interdependência dos
componentes audíveis e visíveis que lhe davam forma. Configuravam o que ela, Norman
McLaren, Oskar Fischinger e outros cineastas atuantes no Cinema Underground norteamericano designavam de Música Visual. Limitando-se aos curtas-metragens abstratos
que compõem a série Seeing Sound, a presente comunicação projeta uma investigação
em torno dos processos de criação de Bute empregados para conectar som e imagem em
sua Música Visual. Pretende, assim, compreender este conceito a partir das reflexões da
cineasta expressas em seus textos, entrevistas, documentos de processo e obras
audiovisuais, articulando uma análise crítica ancorada na Teoria de Cineastas (PENAFRIA
et. al, 2017,2020).
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Abstrato; Música Visual; Processos de Criação.
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CHIPS, OSCILADORES E TONS: CHIPTUNES
Gabriel Costa Madeira73
Marcus Vinícius Marvila das Neves74

RESUMO:
Este trabalho é um recorte histórico acerca das possibilidades e arquiteturas de
sonorização para videogames em suas quatro primeiras gerações, intimamente ligadas à
música eletrônica. O esforço é concentrado em determinar as tecnologias utilizadas para
a implementação sonora, em efeitos sonoros e música, bem como seus usos. Os chips
eletrônicos são o foco central desta exposição que usa de exemplos para determinar os
processos criativos que eram possíveis. O trabalho é uma plataforma de auxílio ao
compositor interessado na estética do chiptunes, que é ligado ao conceito de música
interativa. A bibliografia, numa metodologia de contraste consigo mesma, compara os
autores no levantamento de dados históricos e demonstra os processos tradicionais da
música eletrônica. Considerando a necessidade de mais estudos, tratando de uma mídia,
interativa, ainda nos seus estágios iniciais enquanto forma de arte, o intuito é promover
espaço de atuação e circulação para o compositor interessado.
PALAVRAS-CHAVE: Chips eletrônicos; música eletrônica; videogame.
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SIMPÓSIO 5

RESUMOS
(pela ordem de apresentação nas sessões)
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IDENTIDADE, MEMÓRIA, CINEMA E HISTÓRIA: UM ESTUDO SOBRE “PARIS IS
BURNING” (1990)
Edson Ferreira Lopes Junior 75
Zeloi Aparecida Martins 76

RESUMO:
A proposta de pesquisa situa-se no campo das relações entre cinema, história, memória
e identidade a partir do estudo do filme-documentário, “Paris is Burning” (1990), dirigido
e escrito por Jennie Livingston. A obra fílmica foi produzida em diferentes fases da década
de 1980, onde somos apresentados ao mundo dos ball-rooms, produzidos pela
comunidade LGBTQIA+, preta e latina, na cidade de Nova Iorque. O problema de pesquisa
se configura na seguinte questão: Quais as possibilidades de vislumbrar o cinema como
um entendimento histórico? Como ocorre a construção de identidade e
representatividade dentro do documentário? Para responde-la, o embasamento teórico
metodológico que fundamenta a pesquisa será pautado nos autores: Robert Rosenstone,
Manuela Penafria, Tomaz Tadeu da Silva, Peter Burke e outros.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade; cinema; história.
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A MÁQUINA DE FAZER GENOCIDAS: MEMÓRIA E TESTEMUNHO EM “O CASO DO
HOMEM ERRADO”
Carlos Alberto Mendonça Filho77

RESUMO:
Tendo como base os conceitos de memória e testemunho e em diálogo com os autores
Seligman-Silva (2000; 2003; 2005), Rancière (2009), De Duve (2009), Nascimento (1978)
e Mbembe (2018), no que se refere à ‘memória do mal’ e à inscrição do testemunho em
linguagens artísticas, analisarei de forma crítica o documentário “O Caso do Homem
Errado” (2017), percebendo como a narrativa é articulada no sentido de esgarçamento
da forma estilística e representacional sobre a memória do genocídio contra a população
negra brasileira. Ademais, o estudo se propõe a pensar os conceitos de representação e
memória a partir da ética da arte, explorando os vínculos entre memória, testemunho e
processos artísticos dentro do documentário brasileiro contemporâneo. O filme discorre
sobre o assassinato de Júlio César de Melo Pinto, um homem negro, pela Brigada Militar
de Porto Alegre em 1987. São trazidos testemunhos e depoimentos de familiares,
pesquisadores e jornalistas, na tentativa de rememorar o caso e retirá-lo do
esquecimento, de recriá-lo imageticamente e de denunciar a morte sistemática de jovens
negros periféricos, seja física ou simbólica, engendrada pelo Estado brasileiro e suas
instituições.
PALAVRAS-CHAVE: memória e testemunho; documentário brasileiro contemporâneo; O
Caso do Homem Errado.
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OLGA FUTEMMA: DA AUTOBIOGRAFIA AO FILME-ENSAIO
Hanna Esperança 78

RESUMO:
A partir da apresentação da filmografia de Olga Futemma, curta-metragista brasileira que
atuou entre as décadas de 1970 e 1980, proponho um artigo que examine os traços
ensaísticos e autobiográficos de suas obras, sobretudo em Retratos de Hideko (1981) e
Hia sá sá - hai yah (1986), dois filmes que abordam o conflito geracional entre imigrantes
de japoneses no Brasil e seus descendentes. Sendo ela mesma descendente de imigrantes
japoneses, Futemma, como muitos outros cineastas que vivenciaram uma realidade entre
culturas, utiliza de elementos próprios do filme-ensaio e da autobiografia para discutir o
constante processo de construção e desconstrução da sua identidade como nissei, como
o uso do tempo anacrônico para a narrativa, a voz over em primeira pessoa, a criação de
um outro “eu” para representá-la, a narração poética que não tem interesse em
solucionar os dilemas propostos, a variedade de materiais visuais e sonoros, as
performances, etc. Para tanto, utilizaremos os textos de Theodor Adorno (2003), Henri
Gervaiseau (2015), Igor Krstic (2019) e Gabriel Tonelo (2017), entre outros, para auxiliar
na análise desses elementos dentro das obras de Futemma.
PALAVRAS-CHAVE: cinema brasileiro; documentário autobiográfico; filme-ensaio.
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MULHERES, TRÂNSITOS E PERTENCIMENTO: ANÁLISE DE UMA GEOGRAFIA DAS
CIDADES (2019), DE DAY RODRIGUES
Karolyne Mendes Gomes79
Gabriela Alves80
RESUMO:
Este artigo tem por objetivo analisar as estratégias técnicas, estéticas e de ressignificação
da ação feminina nos espaços urbanos das cidades brasileiras, apoiando-se no quadro
teórico da teoria feminista contemporânea e tendo como objeto de estudo e de análise
o documentário Uma geografia das desigualdades (2019), de Day Rodrigues, com
realização da Oxfam Brasil. A obra aborda como as delimitações de território dos grandes
centros urbanos refletem e reforçam cada vez mais a exclusão social. Nesse cenário, as
mulheres negras e não negras se encontram vulneráveis e em situação de exclusão,
principalmente quando transitam nos espaços urbanos, em que seus corpos deixam de
serem seus para serem coletivos, para o deleite do olhar do outro. A metodologia
utilizada será a da análise fílmica e visa-se, também, expor a ação do cinema enquanto
ferramenta de debate sobre questões de gênero.
PALAVRAS-CHAVE: cidade; documentário; teoria feminista.

79

Mestranda em Comunicação e Territorialidades, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). E-mail:
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REPRESENTAÇÃO E AUTORIA FEMININAS EM “TENTEI”, DE LAÍS MELO
Ana Pellegrini Costa81

RESUMO:
O trabalho proposto visa realizar a análise fílmica da obra “Tentei” (2017), dirigida por
Laís Melo, e que foi vencedora dos prêmios de melhor curta-metragem, melhor fotografia
e melhor atriz no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2017. A abordagem se dará
a partir das proposições de análise fílmica de Manuela Penafria (2009), compreendendo
uma metodologia composta de duas etapas: 1) decomposição da obra; e 2) relações entre
os elementos decompostos. Além disso, a apreciação objetiva estabelecer paralelos entre
o conteúdo fílmico e questões relacionadas às teorias feministas do cinema, perpassando
os conceitos de representação e autorias femininas trazidos por autoras como Laura
Mulvey (1983), Ana Catarina Pereira (2016), Karla Holanda (2017) e Ella Shohat (2006).
Por conseguinte, a escolha do curta- metragem a ser estudado se dá a partir de uma
compreensão crítica do cinema, entendendo a diretora Laís Melo como uma significativa
construtora de sentido, ao realizar uma obra que coloca a mulher em primeiro plano,
destacando sua subjetividade, seus conflitos, forças e contradições.
PALAVRAS-CHAVE: Autoria feminina; Representação feminina no cinema; Cinema
Paranaense.

81

Mestranda do Programa de Pós-Graduação /Mestrado Acadêmico em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV) da
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IDENTIDADE DA MULHER DESCENDENTE DE IMIGRANTES ITALIANOS NO SUL DO
BRASIL REPRESENTADA NO CINEMA: A PERSONAGEM PIERINA NO ENREDO DE O
QUATRILHO
Juliano Godoi Moreira82
Rafael José Bona83

RESUMO:
Considerado um dos filmes responsáveis pela retomada do cinema nacional, O quatrilho
(1995, Fábio Barreto), indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira de 1996,
narra a história de uma troca de casais ocorrida no Rio Grande do Sul, no início do século
XX. Pierina (Glória Pires) é uma das personagens principais do filme que representa uma
mulher com características marcantes no que diz respeito a sua composição. Nesse
contexto, o trabalho tem por objetivo analisar a personagem Pierina, de O quatrilho, e
promover uma reflexão sobre a representação da mulher descendente de imigrantes
italianos no sul do Brasil por meio do cinema nacional. A pesquisa se classifica como
documental, de abordagem qualitativa e utiliza a técnica de análise fílmica. Como
principal resultado é possível verificar que Pierina representa um estereótipo de mulher
para a época e, mesmo com pouca voz na sociedade, apresenta um caráter forte e não se
submete de forma passiva aos fatos ocorridos na narrativa.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; mulher; imigração italiana.
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A SUBVERSÃO PRESENTE NA CONSTRUÇÃO DA PROTAGONISTA ADA MCGRATH
EM O PIANO, DE JANE CAMPION84
Lívia Salvatti Zanuni 85

RESUMO:
Considerando a trajetória de Jane Campion, uma das sete mulheres que foram indicadas
ao Oscar de Melhor Direção e a única cineasta mulher a receber a Palma de Ouro do
Festival de Cinema de Cannes, esta pesquisa toma como objeto de análise a obra O Piano
(1993), roteirizada e dirigida por Jane Campion. O foco da pesquisa será o modo como
Campion constrói sua protagonista principal, Ada Mcgrath, ou seja, de que maneira a
criação de uma personagem feminina a partir do olhar de uma roteirista e diretora
constitui a subversão de Ada. A análise será realizada a partir de três aspectos principais
que sinalizam a resistência desta personagem: a relação da Ada com o ambiente, a
relação da Ada com as demais personagens e a relação da Ada com ela mesma. Como
diálogo teórico, esta pesquisa, estará embasada em algumas definições da Ann Kaplan
(1995) e do David Bordwell (2008).
PALAVRAS-CHAVE: Subversão; Ada McGrath; Análise Fílmica.

84

Artigo de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob a orientação da Profa. Dra. Juslaine Abreu Nogueira.
Graduanda do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Curitiba
II/FAP. E-mail: livia.zanuni@gmail.com
85

9º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA
16 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 | CURITIBA – PR
www.cinemaemperspectiva.com

101

102

CORPORIFICAÇÕES MASCULINAS DE BORDA, EM FOCO O MENINO E O VENTO
DE CHRISTENSEN
Ricardo Di Carlo Ferreira86

RESUMO:
Este artigo analisa o constructo da imagem atoral de intérpretes que operam no
provimento de concretude imagética no campo cinemático manifestando masculinidades
de borda em suas corporalidades, de modo a rastrear as possíveis reminiscências
compositivas dessas obragens na história da arte. Tomo por objeto de análise uma
imagem icônica do filme O menino e o vento (1967) de Carlos Hugo Christensen, em que
os atores Ênio Gonçalves e Luiz Fernando Ianelli figuram abraçados intimamente, tal
imagem representa o clímax fílmico, chegando a ser mostrada na capa do longametragem. Assim, faço uso da metodologia de cruzamento de imagens de Etienne Samain
(2012), em diálogo com operadores teóricos de gênero, em que analiso duas imagens
homoafetivas da Antiguidade; os resultados aventam corporificações símiles às do filme.
PALAVRAS-CHAVE: Corporificações masculinas de borda; O menino e o vento;
Cruzamento de imagens.
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“PEÇO PERDÃO E DESFAÇO EM MIM”: O CORPO-IMAGEM PERFORMATIVO E A
MASCULINIDADE NÃO-HEGEMÔNICA
Julia Gasparoto 87

RESUMO:
Trabalho formulado a partir da teoria de que as imagens projetadas no material
audiovisual que consumimos influenciam na construção subjetiva de gênero e
sexualidade. No ensaio-videoperformativo “Peço perdão e desfaço em mim (2021)”88,
questiono a formação de um drag king a partir de fragmentações e a reorganização de
imagens em vídeo para construir um corpo-imagem idealizado, que só pode existir no
suporte digital. Investigo, através do diálogo com a masculinidade não-hegemônica,
sobre a existência de um corpo ideal, branco, cis e hétero e o que corpos que não se
encaixam nesse padrão reinvindicam e produzem como consequência deste desencaixe.
Numa tentativa de suspensão da minha essência enquanto performance assumida –
através do próprio ato performativo –, investigo este corpo que se monta e desmonta
para entrar e sair de frestas onde ele não é permitido. O vídeo tem imagens de arquivo
do meu corpo montado e desmontado, projetado e sobreposto em um segundo vídeo
onde mãos rasgam e deformam o fundo, criando uma instabilidade que entra em conflito
com o áudio e as novas composições que se formam ao seu redor.
PALAVRAS-CHAVE: Performance de gênero; Drag king; Modos de existência.
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CUÍRLOMBOS POSSÍVEIS: A CONSTRUÇÃO DE TERRITORIALIDADES NARRATIVAS
POR CORPOS TRANS EM “IAUARAETÊ” DE XAN MARÇALL
Leandro Stoffels89

RESUMO:
O objetivo desse trabalho é analisar o curta-metragem “Iauaraetê” (2020) dirigido pela
artista travesti Xan Marçall, tentando mapear questões levantadas pela obra em relação
às territorialidades narrativas, decolonialidades e a produção visual. Entendemos o
cinema como um território de imagens, e buscamos compreender os processos de
(des/re)territorialização promovidos pelo gesto cinematográfico dessa diretora. Aqui nos
inspiramos nas provocações de Dodi Leal (2020)*, que convida a pensar a presença de
corpos trans nas artes a partir da noção de “espacialidade travesti”, enquanto uma
reconfiguração dos espaços físicos e psíquicos cisnormativos. A autora defende que essa
reconfiguração é capaz de produzir o que ela chama de “habitats de gênero”, espaços
físicos e/ou subjetivos onde as regras de funcionamento do cistema colonial e patriarcal
podem ser colocadas em questão. O texto se divide em três partes: apresentação do vídeo
e da artista; debates sobre territórios, especialmente pensando a ideia de
queerlombo/cuírlombo (NASCIMENTO, 2018)**; e por fim, uma reflexão sobre o gesto de
olhar fixamente para a câmera, presente no filme, e como esse gesto se conecta a outras
cinematográficas brasileiras que também buscam afirmar um posicionamento decolonial.
PALAVRAS-CHAVE: travesti; Iauaraetê; territorialidades.

*LEAL, Dodi Tavares Borges. Espacialidade travesti: habitat de gênero e práticas topográficas de
corpos trans nas artes da cena brasileira. Urdimento, Florianópolis, v. 2, n. 38, ago./set. 2020.
**NASCIMENTO, Tatiana. Da palavra queerlombo ao cuíerlombo da palavra. 12 mar. 2018.
Disponível em: <https://palavrapreta.wordpress.com/2018/03/12/cuierlombismo/>. Acesso em
30 mai. 2021
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NARRATIVAS AUDIOVISUAIS E CIDADANIA: UMA ANÁLISE DE “LGBT SEM TERRA:
O AMOR FAZ REVOLUÇÃO”
Elson Faxina90
Kalytha Daniele Fernandes91
Mariana Pallú Martins 92

RESUMO:
O Grupo de Pesquisa Narrativas Audiovisuais e Cidadania da UFPR realiza pesquisa
científica por meio da análise de produções audiovisuais brasileiras. O principal enfoque
da pesquisa é a observação e estudo da representação de cidadania exibida em cada obra
examinada. Sendo assim, aspectos como a estrutura narrativa, o lugar social do
enunciante, a representação dos sujeitos protagonista, coadjuvante e antagonista, e a
avaliação imagética e sonora da obra, são observados em profundidade. A análise dos
vídeos é realizada a partir do recorte de movimentos sociais e preza por identificar a
forma de representação desses grupos com base em uma ótica do jornalismo, das
relações públicas e da publicidade e propaganda. Dentre as obras examinadas, está o
documentário “LGBT Sem Terra: o amor faz revolução”, produzido pela Brigada de
Audiovisual Eduardo Coutinho, do MST. O vídeo trata da presença da diversidade de
sexualidade e gênero, das suas vivências dentro do movimento e de como isso se
relaciona com os valores da luta pela terra. Dessa forma, a produção é marcada pela
interpolação de movimentos sociais de campo, raça, gênero e sexualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativa Audiovisual; Cidadania; LGBT.
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O ARCO IRIS DE UNIVERSO: UM ESTUDO SOBRE A REPRESENTATIVIDADE LGBT+
NOS DESENHOS ANIMADOS
Carolina Cadinelli Mauler 93
Cláudia Regina Lahni 94

RESUMO:
Os produtos audiovisuais podem servir como meio de expressão de minorias e como
ferramenta de educação das maiorias. Um exemplo é a animação Steven Universo, que
utiliza ferramentas narrativas e estéticas comuns às séries animadas para desconstruir
padrões de gênero e sexualidade, trazendo mulheres e LGBTs para um campo de
naturalidade e de relevância narrativa. Neste trabalho, analisamos Steven Universo para
entender como isso é feito, abordando relações de gênero, sexualidade, direito à
comunicação e comunicação para a cidadania como escopo de percepção das relações de
poder sobre as quais a sociedade contemporânea se apoia. A partir disso, analisamos
como as relações de gênero e as identidades diversas são abordadas através do discurso
verbal, narrativo e estético da série. Refletimos sobre a representatividade inicialmente
olhando para o enredo geral da série e, depois, aprofundando a análise em momentos
importantes para as protagonistas e em fenômenos propostos dentro do universo de
Steven. Esse trabalho é uma reflexão sobre a Comunicação para a Cidadania, dirigida a
fortalecer a presença das mulheres LBT na comunicação e na sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero e Sexualidade; Desenhos Animados; Representatividade na
Mídia.
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“MANHÃS DE SETEMBRO”: AFETOS POSSÍVEIS, FAMÍLIAS VISÍVEIS
Tiago Roberto Ramos 95

RESUMO:
As narrativas audiovisuais exercem importante papel na constituição de saberes e
representações acerca do mundo em que vivemos. “Manhãs de setembro”, lançada em
junho de 2021 pelo serviço de streaming Amazon Prime Vídeo, é uma série brasileira de
drama. A história retrata os desafios vividos por Cassandra, uma mulher transexual
surpreendida ao descobrir que tem um filho, concebido antes da sua transição. A série
retrata os impactos dessa descoberta na vida da personagem, no modo como orienta suas
relações afetivo-amorosas e nos seus (re)arranjos familiares. Os dispositivos narrativos
do seriado produzem potentes contraposições ao modelo patriarcal de família,
hegemônico no mundo ocidental. Fundamentados nas reflexões sobre narrativas seriadas
(JOST, 2012), relações pessoais (ROSENEIL, 2006) e arranjos familiares e parentalidades
queer (ZAMBRANO, 2008); o presente trabalho analisará as representações familiares em
“Manhãs de setembro”. Entendemos que a narrativa da série mobiliza processos de
legitimação e reconhecimento de certas identidades sociais e de suas subjetividades.
Metodologicamente, a análise se guia pelo protocolo da Análise de Imagem em
Movimento (ROSE, 2002).
PALAVRAS-CHAVE: Séries; Representações; Família Queer.
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FEMINISMO E DECOLONIALIDADE NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO COLETIVO
MUJERES CREANDO
Jéssica Faria Ribeiro96
RESUMO:
A produção de vídeo em movimentos sociais e coletivos têm um importante papel como
prática comunicativa e de ativismo ao conseguir transmitir mensagens que muitas vezes
não encontrariam lugar na mídia tradicional. Essas estratégias contribuem para que
muitas mulheres na América Latina ocupem espaços que são historicamente reservados
a grupos privilegiados por estarem dentro das normas de gênero, raça e classe e ajudam
a construir uma narrativa crítica de demanda por direitos. Nesse sentido, o presente
trabalho discute a produção audiovisual do coletivo feminista boliviano Mujeres Creando
e tem como objetivo analisar o curta-metragem Úteros Ilegales, que aborda questões
sobre aborto e violência de gênero. A metodologia utilizada é a análise crítica da
narrativa, que investiga as intenções e valores do narrador e possibilita a interpretação
da negociação de sentidos. Por meio dela, serão analisadas como aparecem as questões
de gênero, pensando principalmente em uma perspectiva decolonial, que articula críticas
e alternativas à modernidade ocidental, recupera o legado de mulheres invisibilizadas na
América Latina e evidencia as interseccionalidades.
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; narrativa; decolonial.
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MÁS E MAIS: ARQUÉTIPOS E RUPTURAS ENTRE AS VILÃS DAS TELENOVELAS DO
HORÁRIO NOBRE NA REDE GLOBO (1980-2018)
Beatriz Martins de Castro 97
Valquíria Michela John 98

RESUMO:
Desde 2018, o projeto “REPRESENTATIVIDADE X REPRESENTAÇÃO: análise longitudinal da
construção de personagens femininas nas telenovelas da Rede Globo numa perspectiva
interseccional” tem mapeado heroínas e vilãs nas tramas da emissora. Inicialmente,
angariamos todas as telenovelas das 21h exibidas entre 1980 e 2018 – bem como as suas
protagonistas. Então, analisamos os resultados via Análise de Conteúdo (AC). Finalmente,
passamos à análise qualitativa, unindo à AC a Análise de Imagens em Movimento.
Baseamo-nos, também, nas proposições de Martín-Barbero e Oroz quanto ao gênero
melodramático que funda essas narrativas – buscando por continuidades e rupturas – e
na discussão dessa última autora sobre arquétipos femininos no melodrama. Quanto às
vilãs, notou-se: de um total de 56, todas se enquadram no arquétipo “Má/Prostituta”.
Não obstante, algumas delas quebram outros modelos relacionados àquilo que,
arquetipicamente, determinadas posições familiares deveriam indicar. Em 10 casos, o
arquétipo “Mãe” é subvertido por personagens controladoras. Em outros dois casos, o
arquétipo “Irmã” é transformado por vilãs que não apoiam as heroínas.
PALAVRAS-CHAVE: Representação; Gênero; Telenovela.
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ELAS DOMINAM E ELES COSTURAM: “AS CONSEQUÊNCIAS DO FEMINISMO” DE
ALICE GUY BLACHÉ
Maritza Muniz dos Santos 99

RESUMO:
O trabalho discutirá o filme de Alice Guy Blaché “As consequências do feminismo” (1906).
Blaché foi apagada da história cinematográfica e por isso, a proposta é resgatar uma obra
que debateu abertamente sobre o feminismo no início do século XX, período este, que
passava pela construção da primeira onda feminista, onde mulheres insatisfeitas com
seus estados de submissão, questionam seus postos e direitos de fala. Assim, é proposto
um resgate histórico e análise fílmica, apresentando as possibilidades expostas no filme
de uma sociedade onde as mulheres ocupariam os lugares de dominância masculina.
Busca-se refletir também acerca do que esse filme teria representado tanto para o
cenário cinematográfico da época, quanto o fato da tônica que fazia frente aos conceitos
pré-estabelecidos e os papéis sociais atribuídos às mulheres, naquele contexto. Para
explorar os pontos levantados, considerar-se-á os estudos de Joan Scott sobre as
diferenças dos conceitos de gênero, com suas relações culturais e sociais. Manuela
Penafria, enfatizando a análise fílmica pautada na temática. Outros/as autores/as como
Rosana Kamita e Ana Catarina Pereira também fazem parte da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Alice Guy Blaché; feminismo; gênero.
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ESTRATÉGIA DE VALÊNCIA EMOCIONAL NA RECEPÇÃO E PRODUÇÃO DE
SENTIDO EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS SOB A PERSPECTIVA DA
NEUROCIÊNCIA DO CONSUMO
Letícia Salem Herrmann Lima 100
Isabella Carolina Santos Franco101

RESUMO:
A publicidade trabalha emocionalmente na produção de sentido visando ocupar lugar
privilegiado na mente dos consumidores. Diante da competitividade informacional, a
pesquisa de mercado tem papel fundamental em processos receptivos favorecendo
resultados mais assertivos. Embora métodos tradicionais de pesquisa contribuam
significativamente na testagem de campanhas, possuem limitações na aferição receptiva
das mensagens e a neurociência do consumo vem corroborar como alternativa de
pesquisa, investigando disparos biológicos e inconscientes no sistema comunicacional. O
presente estudo investiga a valência emocional e a compreensão da motivação dos
disparos do público, com base na neurociência do consumo, utilizando técnica de
associação implícita para avaliar o processo. Parte-se do pressuposto da produção de
sentidos a partir de percepções criadas pela montagem sequencial da storytelling
alterando a mensagem. O estudo empírico foi realizado na campanha “Every name’s a
story” da Starbucks, que retrata a aceitação social de mudança de gênero como tema
principal da narrativa em um comercial de branding, em que a marca ocupa papel
secundário à própria mensagem da defesa da causa.
PALAVRAS-CHAVE: Neurociência do Consumo; Emoções; Produção de Sentido.
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FACETAS FEMININAS E AS (IM)POSSIBILIDADES DA FICÇÃO CIENTÍFICA: UMA
ANÁLISE DAS PERSONAGENS NO FILME EXCITAÇÃO (1976)
Carolina de Oliveira Silva102

RESUMO:
Este artigo tem como objetivo analisar as personagens femininas no filme Excitação
(1976) de Jean Garrett, levando em consideração aspectos do filme erótico – gênero
importante da cinematografia brasileira na produção da Boca (SP) e que é amplamente
revisitado, principalmente no que concerne às representações femininas (Gamo; Melo,
2018). O cotejo entre a ficção científica e o horror (Cánepa, 2012), revelam inúmeras
possibilidades, não só em torno de gêneros tão rarefeitos no Brasil – como a ficção
científica – mas em diálogo com o feminismo brasileiro, gestado na ditadura militar (Sarti,
2004) e discutido, muitas vezes, entre quatro paredes. A hipótese é de que Helena (Kate
Hansen), a mulher com problemas psicológicos atacada por eletrodomésticos, Arlete
(Betty Saddy) a vizinha que tem um caso com o marido da amiga, Lu (Zilda Mayo) a jovem
rebelde, Joana (Liana Duval) a empregada doméstica e Elza (Patricia Bolkan) a secretária
– em maioria representantes da classe média brasileira, são personagens capazes de
promover negociações em torno do conceito de agência (Mahmood, 2019), revelando
nuances importantes para as relações de poder na sociedade brasileira da década de
1970.
PALAVRAS-CHAVE: personagens femininas; ficção científica; cinema brasileiro; agência.
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BLACK MIRROR E A EXPERIÊNCIA QUEER NOS VIDEOGAMES
Bruno Ribeiro 103

RESUMO:
Cada vez mais realistas, os videogames permitem que os jogadores se coloquem no lugar
dos personagens controlados, vivenciando situações que seriam impossíveis de se
imaginar fora dos jogos. Intitulado Striking Vipers (2019), o primeiro episódio da quinta
temporada da narrativa seriada Black Mirror trata dessa temática, apresentando um
futuro distópico em que uma avançada tecnologia de realidade virtual proporciona aos
jogadores a possibilidade de compartilhar das mesmas sensações físicas que seus
avatares. O que acontece quando os protagonistas subvertem a proposta inicial do
videogame para explorar a sexualidade através dos corpos desses avatares? Com base na
proposta pós-pornográfica comentada por Laura Milano (2014), este artigo pretende
analisar o espisódio Striking Vipers em aproximação aos estudos queer, investigando as
imbricações entre a experimentação de sexualidades desviantes no contexto dos jogos
digitais.
PALAVRAS-CHAVE: Black Mirror; teoria queer; videogame.
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CONSUMINDO TELENOVELAS EM STREAMING: NARRATIVAS PURAMENTE
TELEVISIVAS EM ESPAÇOS DIGITAIS
Matheus Rocha da Silva 104
RESUMO:
As telenovelas ainda são um produto audiovisual de grande consumo no Brasil. Um fato
que chama a atenção, nesse sentido, é a sua adesão por meio de plataformas digitais,
como os serviços de streaming. Apesar de já existirem plataformas recheadas de
produções do gênero em questão, sejam nacionais ou internacionais, outras vêm
chegando ao Brasil visando esse tipo de formato para conquistar novos assinantes. Dessa
forma, o presente estudo irá focar em observar e reconhecer os modelos de consumo
desse tipo de conteúdo, verificando aspectos gerais de audiência e também sobre a
recepção do público, que, de alguma maneira, passa a ser mais ativo em suas decisões e
escolhas no campo virtual. Para isso, será necessário a investigação de referências e
dados concretos, além do aporte teórico de Balogh (2002), Lopes (2011) e Sadek (2008).
Com esses questionamentos, a pesquisa buscará compreender como esses fenômenos
contribuem para novas possibilidades artísticas e profissionais no mercado audiovisual.
PALAVRAS-CHAVE: Telenovelas; Streaming; Público.
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REFLEXÕES SOBRE AS TEORIAS DAS ARTES DO VÍDEO APLICADAS À LINGUAGEM
DO VIDEOGAME: PONTES E APROXIMAÇÕES
Waldir Segundo 105

RESUMO:
De que modos podemos pensar as aproximações entre os universos estéticos dos
videogames e da arte contemporânea, em especial as artes do vídeo? Busca-se aqui
estabelecer um diálogo entre o que Philippe Dubois denomina de “estado-vídeo” (a
imagem videográfica pensando e questionando as outras imagens e seus circuitos) e
certas especificidades dos jogos eletrônicos. Para isso, a análise se dará em duas frentes:
de um lado, com base na teoria dos jogos, investigar o caráter lúdico e metalinguístico
presente na relação que algumas videoartes dos anos 1970 (Three Transitions, The
Reflecting Pool) estabelecem com o espectador, aproximando-o de um jogador; do outro,
pensar nas apropriações que alguns desenvolvedores de videogames fazem de questões
presentes na arte contemporânea e nas teorias das artes do vídeo, incorporando-as no
processo criativo e na concepção visual dos videogames – em especial a ideia de
“contaminação” proposta por Christine Melo (2008). Também serão abordados autores
que discutem o diálogo entre os games e as heranças das modalidades tradicionais de
arte, lançando um novo olhar sobre essas conexões, muitas vezes ignoradas e
subestimadas.
PALAVRAS-CHAVE: Videogame; artes do vídeo; estado-vídeo.
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ESTRATÉGIA TRANSMÍDIA: OS MUNDOS POSSÍVEIS NA SEMIOSFERA DO
TESSERATO
Rodrigo dos Santos Estorillio106

RESUMO:
A estrutura de obra aberta (ECO, 1976) em 3° grau (PLAZA, 2003) propõe uma autoria
compartilhada em rede como um espaço lúdico-midiático a explorar narrativas
contemporâneas intercambiáveis na semiosfera dos mundos possíveis (RYAN, 2019),
dialogando significantes e significados que se desdobram em significação, conforme a
abertura de obra proporcionada pela estrutura (níveis de tessituras e de fruição) e grau
de interatividade (ubiquidade, affordance e automação). Na era digital, a convergência
midiática transforma a linguagem audiovisual em uma malha multidimensional de lógica
complexa (narrativa, lúdica, semiótica e functoral) com estratégias híbridas de
comunicação artística através de processos de criação. A roteirização de O cubo de
Metatron: na semiosfera do tesserato de minha autoria revela a formatação de um mapa
narrativo que se desdobra em percursos não lineares a serem descobertos pelo interator
e hipercontextualidade, característica da multitrama que perspectiva pontos de vista
conflitantes típicos dos puzzle films e dos mind-games que versam conteúdo ontológico
em tratamento epistemológico através da interatividade dos efeitos no dispositivo e
recursos no aparato.
PALAVRAS-CHAVE: Transmídia; Mundos Possíveis; Semiosfera.
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TECNOLOGIAS PARA A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL SOLITÁRIA EM 2021
Kelvin Cigognini 107

RESUMO:
Dubois (2004) identifica noções das estéticas do vídeo e do filme, entretanto o avanço
tecnológico que pode ser observado na contemporaneidade nos entrega no mesmo
equipamento, comumente associado a produção do vídeo, a capacidade de produzir
audiovisual com características antes atribuídas apenas à câmera de cinema com película.
O smartphone dispõe de recursos que entregam um vídeo de qualidade, mas para além
disso o mesmo dispositivo é capaz de controlar de forma remota outras tecnologias como
câmeras mirrorless, gimbals, iluminadores, entre outros. Na condição em que apenas um
sujeito pode controlar o set inteiro de filmagem, a produção de audiovisual narrativo com
características antes pertencentes somente ao filme, torna-se algo viável. Há um
encontro entre a noção de cineasta compreendida por Aumont (2004) e a dissolução da
mesma na compreensão de Silveirinha (2000) sobre a vocação narcisista do vídeo
solitário. O presente estudo lança olhares sobre 3 produções práticas acadêmicas e como
tecnologias contemporâneas podem contribuir para realizações similares às
experimentadas pelos autores Spolidoro (2013), Molina (2014) e Gongora (2016).
PALAVRAS-CHAVE: Audiovisual; Solitário; Digital.
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CORPOS-PRESENÇA E MANIFESTO NAS TESSITURAS DO VIDEOCLIPE
Rodrigo Oliva 108

RESUMO:
Este trabalho discute o potencial da promoção de debates sociais que saltam da
linguagem do videoclipe. A partir de um estudo cuja problematização se estabelece sobre
o componente estético das produções audiovisuais contemporâneas. Esta abordagem se
atém ao conceito de produção de presença e embala algumas categorizações sobre a
potência de manifestos, cuja a expressão se dá a partir da performance e das
representações do corpo. O componente teórico que opera a dimensão deste estudo foca
os escritos de Hans Ulrich Gumbrecth, tecendo camadas de interações com textos
expressivos em debates sobre as políticas e expressões do corpo. Diante desta
problemática, apresenta-se uma análise do videoclipe AmarElo, do cantor brasileiro
Emicida e aponta para uma perspectiva de “multi" composição de corpos-presença, cujas
marcas evidenciadas no videoclipe alinham para um debate amplo sobre o componente
social que, em variadas expressões estéticas, vem sendo estrategicamente promovidos
nas plataformas das mídias digitais atualmente.
PALAVRAS-CHAVE: videoclipe; manifesto; estética.
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OS TRÂNSITOS TECNOESTÉTICOS MULTIMIDIÁTICOS: UMA REFLEXÃO SOBRE
VIDEOCLIPE E LYRIC VIDEO
Thaiane de Toledo109

RESUMO:
O videoclipe se popularizou a partir de 1980 e foi integrado aos trabalhos musicais em
um projeto estético abrangente. Dentre as produções de videoclipe, o lyric video se
destaca por ser uma produção que evidencia a palavra da canção entoada no vídeo. Ao
levantar reflexões acerca das relações entre o vídeo e a palavra escrita mostrou-se
necessário compreender os trânsitos tecnoestéticos entre as produções videográficas
que evidenciam a palavra. Neste sentido, torna-se relevante indagar: de que forma o
videoclipe se transforma a partir de suas relações com a palavra? Para tanto, busca-se
investigar historicamente os processos estéticos do videoclipe bem como apresentar o
lyric video enquanto um segmento videoclíptico que enfatiza a palavra e, por fim,
evidenciar os trânsitos tecnoestéticos entre os lyric videos e as produções videográficas
como clipoemas, obras que exploram o uso da palavra em seu meio. A pesquisa se mostra
de caráter qualitativo e seu embasamento teórico concentra-se em Arlindo Machado,
Thiago Soares, Décio Pignatari e Denise Guimarães nas instâncias do videoclipe, Michele
Kapp Trevisan, Laura McLaren e Carlos Dias Araújo, para os estudos de lyric video.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos de Vídeo; Videoclipe; Lyric Video.
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APROXIMAÇÕES ENTRE O DOCUMENTÁRIO POÉTICO E A MÚSICA VISUAL: UMA
PROPOSTA NÃO-HIERÁRQUICA PARA O FAZER CINEMATOGRÁFICO
Daniel Rojas da Silva 110

RESUMO:
Imagem e som podem coexistir em igualdade numa obra audiovisual? Partimos dessa
questão para um olhar centrado nos conceitos de modo poético documental e da música
visual, correlacionando tais termos, suas aproximações e intersecções a fim de indicar
uma possível forma para a prática audiovisual. Para tal realizamos análise comparativa
entre os dois gêneros artísticos apresentados a partir de suas teorias e suas
especificidades, juntamente com um olhar analítico sobre as obras: ‘Koyaannisqatsi’
(1982) de Godfrey Reggio e ‘Lumière II’ de Robert Henke, aproximando-as da proposta
emergente em análise prévia. Trazemos Bill Nichols e Ana Lesnovski para pensarmos o
documentário poético, suas características, e para contextualizar algumas possíveis
formas desse modo e sua contextualização. Referente à música visual, Antenor Corrêa e
Henrique Pinto vem trazer um olhar amplo sobre tal gênero, suas abordagens e suas
formas de existência. A pesquisa pretende associar duas diferentes formas de fazer
artístico com o intuito não somente de sugerir uma forma de fazer audiovisual mas
também instigando a observar os gêneros e formas de fazer arte não como processos
fechados em si mas como mutáveis.
PALAVRAS-CHAVE: música visual; documentário poético; audiovisual.
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COMO CRIAR UM IDOL: UMA ANÁLISE DA CONSOLIDAÇÃO DA TRINDADE INDÚSTRIA, ÍDOLO E FÃ NO K-POP
Juliano Pasqualini111
Mariana Maringolli112

RESUMO:
O presente artigo tem o intuito de analisar como se consolida a relação entre indústria,
ídolo e fã na criação de uma imagem idolatrável do gênero K-Pop. Neste sentido, será
feito um estudo sobre as relações da mídia e de seus conteúdos audiovisuais e como elas
se posicionam no mercado sul-coreano e influenciam na construção da imagem de ídolo.
Para isso, será usado como base teorias de Henry Jenkins (2019), Michael Fuhr (2015),
Richard Schickel (1985), entre outros. Assim, será estudado também as pontes criadas
entre cultura, meios midiáticos e expectativas individuais dos fãs para com a persona
ideal de artista. As mídias convergentes e narrativas audiovisuais emaranham o real e a
idealização dos fãs, ao universo cinematográfico construído ao redor dos idols através de
suas discografias. Com a onipresença dos meios digitais e da hipermidiatização da vida
dos idols, a linha que separa a indústria, a persona artística e os fãs se mostra cada vez
mais tênue e relativa, abrindo portas para novas narrativas e estéticas.
PALAVRAS-CHAVE: K-pop; Idol; Indústria; convergência midiática.
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CONVERGÊNCIAS NO PERCURSO AUTORAL DE AGNÈS VARDA
Silvane Maltaca113

RESUMO:
A presente investigação se constitui em um recorte de uma pesquisa em construção que
tem como foco refletir sobre convergências e produção de sentidos no processo de
criação da cineasta franco-belga Agnès Varda. O estudo se concentra na análise das duas
obras de caráter autobiográfico: “Varda por Agnès (2019) e “As Praias de Agnès” (2008).
A partir de fragmentos de declarações de Varda nestas obras, tratadas aqui como
documentos audiovisuais, podem ser evidenciados percursos de convergências do
processo de criação, registros de uma manifestação artística em ação. Ao discutir
imagens, palavras, gestos, entre outros aspectos, podemos fazer uso de uma perspectiva
metodológica que evidencia as tessituras dos processos de criação como um todo. São
vestígios deixados por Varda ao explicitar generosamente o seu fazer criador (Cecilia
Sales, 1998), e ao qual propomos, a partir deles, analisar a construção de nexos entre
filmes e videoinstalações de Agnès Varda, observando recorrências, memórias,
cotidianidades e acasos que identificam o percurso autoral da artista.
PALAVRAS-CHAVE: convergências; processo de criação; produção de sentidos.
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O PERCURSO DE O REMORSO VIVO DOS PALCOS ÀS TELAS E AS ESPECIFICIDADES
DO ACOMPANHAMENTO SONORO NO PRIMEIRO CINEMA (1867-1909)
Danielle Crepaldi Carvalho114
Juliana Coelho de Mello Menezes 115
Luíza Beatriz Amorim Melo Alvim116

RESUMO:
Esta comunicação discute os usos dos sons no primeiro cinema a partir de um estudo de
caso: a adaptação cinematográfica do “drama fantástico-lírico” O Remorso Vivo (1867),
de Furtado Coelho e Joaquim Serra, filmada pela Photo-Cinematographia Brasileira
(1909); exibida, no Rio de Janeiro, com acompanhamento musical de Arthur Napoleão,
autor da música original da peça teatral. Buscamos recuperar a fortuna crítica da peça e
do filme, no intuito de explicitar as continuidades existentes entre o teatro e o primeiro
cinema. Destacamos especialmente a questão dos usos dos sons neste cinema – temática
ainda pouco estudada, dadas as muitas dificuldades inerentes ao levantamento de dados
a este respeito –, e o papel desempenhado por Arthur Napoleão no âmbito musical
carioca de então. Trata-se de uma pesquisa documental inclinada aos estudos interartes,
que se situa na interface das historiografias do cinema, do teatro e da música,
mobilizando, sobretudo, fontes primárias oriundas da imprensa contemporânea.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema e outras artes; Arthur Napoleão; estudos interartes.
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AS ORIGENS DO ATOR AUTOR CLINT EASTWOOD NO ANOS 50 E ANOS 60: OS
PRIMEIROS FILMES E ENTREVISTAS
Mauro Baptista117
RESUMO:
A comunicação tem como objetivo mapear e pesquisar os primeiros trabalhos de Clint
Eastwood como ator nos anos 50 e 60 e mostrar o processo criativo de construção de um
ator, diretor e autor. Para isso, vamos utilizar material de arquivo audiovisual localizado
na internet, com as primeiras aparições de Eastwood como ator em filmes de baixo
orçamento, episódios do seriado para televisão western Rawhide onde trabalhou durante
anos, filmes de Eastwood pouco estudados dos anos sessenta a famosa trilogia de filmes
de western spaguetti dirigida por Sérgio Leone, que lançaram o ator, diretor e produtor
ao estrelato. Esse material, junto com a leitura de biografias e textos sobre Eastwood,
será analisado para estudar seu processo criativo e seu método de trabalho, como ator e
diretor, na linha de estudos dos processos de criação artística, como estudados por Cecilia
Almeida Salles, a partir da década de noventa, e assim refletir sobre a arte da
interpretação e direção no cinema e no audiovisual,.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema de autor; direção de atores; criação artística.
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FILMES IMAGINÁRIOS – O CINEMA LETRISTA DOS ANOS 1970-80
Fábio Raddi Uchôa118

RESUMO:
Entre suas propostas estéticas, o movimento letrista propunha a ideia de um cinema
cinzelante (Isou; Lemaître), que unia projeção audiovisual e encenações in loco, incluindo
a abolição da própria tela e a transformação do cotidiano dos espectadores. Esse tipo de
cinema terá especial continuidade na obra de Maurice Lemaître, partindo de Le film est
déjà commencé (1951) e avançando aos anos 2000. O objetivo dessa fala é questionar
algumas das continuidades/resistências do cinema letrista nos anos 1970-80, tomando
por foco o grupo de curtas-metragens Filmes imaginários (Films imaginaires, 1974-1985)
de Lemaître. Apesar das transformações, em relação à fase inicial do grupo, período já
debatido por F. Devaux e K. Cabañas, notam-se continuidades quanto às assincronias
audiovisuais, a reutilização de extratos de filmes via found footage (N. Brenez,
P.Chodorov), a ênfase a um cinéma hors cadre (C. Lebrat), bem como o uso da sala como
espaço de transformação (Fábio Uchôa).
PALAVRAS-CHAVE: Letrismo; Vanguarda cinematográfica; Maurice Lemaître.
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ASSERÇÕES E SUBJETIVIDADES: REALIDADES FOTOGRÁFICAS EM ANDARILHO DE
CAO GUIMARÃES
Tiago Alvarez 119

RESUMO:
Cao Guimarães é fotógrafo, documentarista e artista plástico. Desde o final dos anos 80,
com exibição de suas obras em diversos museus e galerias, Guimarães procura incorporar
dispositivos narrativos em seus trabalhos, se destacando pela forma de concepção e
exposição de suas imagens. Conectado diretamente à arte contemporânea e com o uso
de novas tecnologias, sua produção se evidencia pela busca de hibridismos. Na produção
cinematográfica, suas obras se destacam por um intenso processo de representação a
partir do real, como também pelo uso contínuo de artifícios de criação, transitando entre
o cinema e as artes plásticas. Neste artigo, pretende-se analisar e desvelar as asserções e
subjetividades contidas na fotografia cinematográfica de Andarilho (2006), filme pelo
qual Guimarães se debruça na construção quase infinita do espaço e do tempo.
PALAVRAS-CHAVE: fotografia cinematográfica; dispositivos; subjetividades.
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DIÁLOGOS PARALELOS ENTRE WOODY ALLEN E INGMAR BERGMAN A PARTIR
DA FOTOGRAFIA DE SVEN NYKVIST
Alexandre Silva Wolf 120

RESUMO:
Em muitos dos filmes de Woody Allen podemos encontrar diversos diálogos com as obras
de Ingmar Bergman. Uma análise mais profunda do cineasta americano, a partir dos
pontos de contato com Bergman, permite que encontremos características de seu
trabalho que vão desde a criação de intertextos até a utilização de elementos técnicos
em diálogo, formando a sua própria poética. Bergman manteve, em quase toda a sua
filmografia, o fotógrafo Sven Nykvist como um parceiro nas suas produções. De seus 70
filmes, 23 são com a participação de Nykvist, destacando a Trilogia do Silêncio (Através
do Espelho – 1961, Luz de Inverno – 1963 e O Silêncio – 1963), Persona – 1966, Gritos e
Sussurros - 1972 e Fanny e Alexander – 1982. A partir dos filmes citados, podemos
encontrar algumas características do uso da fotografia cinematográfica, determinando
algumas características do trabalho da dupla sueca. Allen trabalhou com Nykvist em
quatro oportunidades, A Outra – 1988, Contos de Nova York (ep. "Oedipus Wreck") –
1989, Crimes e Pecados – 1989 e Celebridades – 1998. Novamente encontramos
características do trabalho desses dois profissionais. A partir de analise comparativa
podemos perceber diálogos paralelos entre os dois diretores o que pode demonstrar uma
aproximação além da simples homenagem.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Dialogismo; Cinematografia.
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DISCURSO PALIMPSESTO:
ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA EM MANIFESTO, DE JULIAN ROSEFELDT
Valdir Heitkoeter de Melo Junior 121

RESUMO:
O artigo propõe um estudo a partir da obra audiovisual Manifesto (2015) do artista e
diretor Julian Rosefeldt, criado primeiramente como videoinstalação e mais tarde
disponibilizado no formato longa-metragem. Pretende-se como problemática analisar os
elementos textuais e visuais a fim de compará-los ao conceito de palimpsesto, uma vez
que Manifesto é resultado de um recorte e colagem textual de mais de sessenta
manifestos de diferentes vanguardas artísticas que resultaram no roteiro desta obra. O
objetivo principal é perscrutar os conceitos operatórios adotados por Rosefeldt que
encontram na adaptação cinematográfica uma possibilidade poética e de processo
criativo contemporâneo. A pesquisa se divide metodologicamente em três momentos:
análise fílmica com ênfase no texto, amparando-se no livro A Análise do Filme de Jacques
Aumont e Michel Marie, mais especificamente o capítulo “O filme como texto’’; O estudo
do conceito de palimpsesto a partir do livro Palimpsestos: a literatura de segunda mão
de Gérard Genette; Por fim, uma discussão sobre a adaptação cinematográfica a partir
dos dados levantados nas duas primeiras partes, recorrendo a autores e autoras como
Robert Stam, Linda Hutcheon e Julie Sanders.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Videoinstalação; Manifesto;
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O (RE) NASCIMENTO DE VÊNUS:
TRANSMÍDIA E RELEITURAS DE UM ÍCONE
Helio Ricardo Sauthier122

RESUMO:
O estudo propõe uma análise das transcriações contemporâneas de um dos ícones do
Renascimento, O Nascimento de Vênus (1483), obra pictórica de Sandro Boticelli, a partir
da suas (re) leituras no cinema, na moda, em videoclipes e na publicidade. Para subsidiar
a análise, lançarei mão da noção de imaginário (Jean-Jacques Wunenburger, 2007), da
noção de interconicidade nos estudos discursivos (Jean-Jacques Courtine, 2013), do
conceito da cultura da convergência (Henry Jenkins, 2009) e dos processos e poéticas da
transmídia (Lucia Santaella, 2018), para investigar e refletir sobre o desdobramento da
produção narrativa de uma mídia a outra deste ícone da pintura renascentista. Esperase, com este estudo, contribuir para a discussão a respeito da pluralidade que compõe os
produtos resultantes da realidade transmídia.

PALAVRAS-CHAVE: Transmídia; Interconicidade; Convergências midiáticas.
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A ENCENAÇÃO DO SUICÍDIO EM DUAS OBRAS NO CINEMA DE ATRAÇÕES E NO
CINEMA DE FLUXO
Iury Peres Malucelli123

RESUMO:
Este trabalho averigua os desdobramentos estéticos na representação do ato do suicídio
em obras de dois momentos do cinema: no dito “cinema de atrações”, com o filme
L’affaire Dreyfus (1899, Georges Méliès), e no denominado cinema de fluxo, com o filme
Bom Trabalho (1999, Claire Denis). Sendo o suicídio um fenômeno humano que é
representado há milênios no decorrer da história das imagens, vale resgatarmos as
diversas formas com que o ato ganha visibilidade na arte cinematográfica, a fim de
identificarmos algumas das elaborações visuais deste ato que, a partir do século XIX,
alastram-se para diferentes suportes imagéticos, incluído nestes o dispositivo fílmico.
Trava-se o diálogo, para tal, com a iconografia do suicídio que se construiu na História da
Arte, através do suporte metodológico que Etienne Samain denomina “cruzamento de
imagens” (2012). Seriam as imagens da morte voluntária, nestas duas obras fílmicas,
passíveis de serem “escavadas”, a fim de que encontremos nelas memórias de gestos e
formas de imagens passadas? Seriam estas descobertas como que “chaves” para novos
entendimentos destas representações? Estas perguntas movem as indagações e
reflexões desta pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Representação do Suicídio; Encenação; Iconografia; Primeiro Cinema;
Cinema de Fluxo.
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QUANDO A PEDAGOGIA DA UBIQUIDADE FAZ UM CORPO VÍDEO[DANÇAR]:
PROCESSO DE [TRANS]CRIAÇÃO DE SPECTRAL (2020)
Cristiane Wosniak 124
Helen de Aguiar125
Juliana Virtuoso126

RESUMO:
Esta comunicação se propõe a refletir sobre a interdisciplinaridade que envolve pesquisa
e criação em dança a partir de alguns pressupostos da pedagogia da ubiquidade. A
discussão é ancorada em um corpus audiovisual disponível em plataforma digital:
Spectral (2020127. A obra videodançante resulta da transcriação ou tradução
intersemiótica para a tela, a partir de uma coreografia pensada para a presença cênica
tridimensional. Na passagem de um medium para outro o sistema de códigos se altera
em virtude da matriz audiovisual sobreposta à dança. Para refletir sobre a presença
necessária dos dispositivos ubíquos na atualidade e que interferem nos processos de
educação nas artes do corpo, assim como nos processos de criação em dança com
mediação tecnológica, trazemos para esta pesquisa os conceitos de ubiquidade, tradução
e transcriação. Os dois tipos de linguagens ou signagens aqui presentes, permitem que
entendamos as configurações e formas do universo da Educação, das Artes e das
Comunicações em suas estruturas de significação e em convergência intermidiática.
PALAVRAS-CHAVE: videodança; transcriação; audiovisualidade contemporânea.
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PROCESSOS CRIATIVOS EM VIDEODANÇA: UM EXERCÍCIO REFLEXIVO DE CRÍTICA
DE PROCESSO A PARTIR DA CRIAÇÃO DA VIDEODANÇA ÂNSIA
Daniele Sena Durães 128

RESUMO:
O presente trabalho reflete um desejo de aprofundar minha poética – enquanto
videoartista – e igualmente meus estudos reflexivos a respeito de processos criativos nas
artes do vídeo, sobretudo sobre na signagem videodança. Para tal intento, trago como
objeto de estudo a videodança Ânsia 129 - uma videodança de minha autoria – bem como
alguns de seus documentos de processo para dialogar juntamente com as teorias de
crítica de processos propostas por Cecília de Almeida Salles e realizar o exercício crítico
reflexivo sobre o próprio processo criativo, onde assumo papel de propositora, diretora,
e intérprete criadora que se coloca em relação com um coletivo de artistas de linguagens
diversas, mas também envolvidos com as signagens da dança e do audiovisual. Saliento
que esse estudo trata-se de um exercício de reflexão teórica pós prática de processo
criativo, por esse motivo ancoro-me fortemente nas teorias de Cecília Salles – Crítica de
Processos -, Christine Mello – Extremidades do Vídeo – e Cláudia Rosiny – videodança.

PALAVRAS-CHAVE: Artes do vídeo; Crítica de processos; Videodança.
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CINEMA EXPANDIDO E ANÁLISE FÍLMICA
Theo Tanus Salvadori 130

RESUMO:
A presente comunicação aborda a teoria do cinema expandido do autor Gene Youngblood
(1970), estudando-a em torno da ideia de análise fílmica, de modo a pontuar as diferenças
entre essa teoria e os parâmetros usualmente utilizados em uma análise. Nesse sentido,
levando-se em conta o método usual de decomposição e reconstrução de um filme para
se produzir uma interpretação analítica a seu respeito - conforme é preconizado por
Vanoye e Goliot-Lété (1994) - percorreremos os conceitos levantados por Youngblood
(1970) para demonstrar que a análise fílmica, dentro da perspectiva do cinema expandido
e sua linguagem híbrida e experimental, precisa contemplar a criação do espectador por
meio de sua participação ativa no filme junto ao cineasta, evitando de ser distante e
passivo. Por isso, mais do que decifrar as chaves objetivas, é importante criar uma
interpretação que se valha das potências sinestésicas da obra, por meio de seu fluxo,
forças e energias. Pois, na visão da teoria de Youngblood (1970), o espectador precisa
criar um sentido pessoal ao que assiste segundo a exigência do próprio realizador
cinematográfico, ou seja, é-lhe solicitada uma criação interpretativa.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Expandido; Análise Fílmica, Criação Interpretativa.
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AUDIOVISUALIDADES EXPANDIDAS E PÓS-HUMANO CONVERGÊNCIAS E
EMBATES
Edemar Miqueta131
RESUMO
O espectador já não pode mais ser entendido como um ser passivo diante de um objeto
Rancière (2012). A atual relação entre arte e cinema está fortemente marcada pela ideia
de que o dispositivo cinema vem sofrendo modificações e assim como o dispositivo
sofremos transformações pessoais que nos permitem o diálogo e a abertura de caminhos
para os processos de hibridização entre diferentes mídias trazendo à tona a expressão
“audiovisual expandido” (BAMBOZZI; PORTUGAL, 2019). No caminho das convergências,
Katia Maciel (2009) apresenta o conceito de Transcinemas. Hoje a arte transmidiática
atualiza a imersão no que tange à sensorialidade e à provocação de novos pensamentos
(JENKINS, 2009). O objetivo deste trabalho é de tentar compreender esse espectador
emancipado e de como a hibridização converge as mídias e tecnologias ultrapassando
fronteiras, e quais são essas novas possibilidades de criação, recepção e percepção das
imagens e ainda como isso tudo nos coloca diante da semiose do pós-humano
(SANTAELLA, 2003).
PALAVRAS-CHAVE: Hibridização; Multimidiático; Transmidiático.
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JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009.
MACIEL, Kátia (org.). Transcinemas. 1. ed. Rio de Janeiro: Contra-Capa, 2009.
RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.
SANTAELLA, Lúcia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. 1a ed.
São Paulo: Paulus, 2003.
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“RACKEARAM O INSTAGRAM DO MAC DA USP”: GUSTAVO VON HA E A
PRODUÇÃO CRIATIVA MEMÉTICA
Breno da Silva Carvalho132
Raquel Assunção Oliveira133
RESUMO:
O artigo dedica-se às produções do videoartista brasileiro Gustavo von Ha, quando
concebidas para o Instagram do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São
Paulo (MAC USP) e veiculadas na plataforma a partir de abril de 2021. Com criações
calcadas na glitch art e na cultura dos memes, o realizador apropria-se de referenciais
correntes do campo imagético, midiático e artístico, a fim de desenvolver conteúdos
específicos para a rede social da instituição (https://www.instagram.com/mac_usp/) –
propostas
estas
similares
as
exibidas
em
seu
perfil
pessoal
(https://www.instagram.com/von_ha/). Deste modo, a presente reflexão visa debater as
(re)configurações da produção criativa em vídeo na condição de conteúdo para canal
digital em cenário de convergência midiática, tendo as tecnologias da comunicação como
mediadoras do processo de apreciação artística. Os parâmetros metodológicos do artigo
são a etnografia digital e a memética. Como resultado analítico, identificam-se revisões
nas (de)limitações para a percepção artística, uma vez que novas linguagens são ofertadas
como legítimas para o público, atiçando seu olhar e estilhaçando suas convicções.
PALAVRAS-CHAVE: Gustavo von Ha; arte digital; memética.
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PROJETO CINEMA NO MARAJÓ E AS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS EM BREVES E
MELGAÇO
Denise Machado Cardoso134
Alessandro Ricardo Campos135
Márcio Silva da Cruz136
Felipe Bandeira Netto137

RESUMO:
O projeto Cinema no Marajó é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa VISAGEM, realizado
em duas cidades do arquipélago do Marajó: Melgaço e Breves. O objetivo do projeto é a
aproximação da população ribeirinha destas duas cidades, e redondezas, com o Cinema
e a Fotografia através de uma Mostra de Documentários e de Oficinas de Fotografia
Mobile e de Introdução ao Audiovisual. Buscamos fomentar a produção audiovisual,
principalmente entre jovens e professores/as, de modo que possam descobrir novas
oportunidades e usos da produção fílmica e compreender outros contextos das
realidades que os circundam. Incentivamos a criação de uma tradição de exibição,
produção e interesse pelo tema a partir de uma Antropologia Pública. Intencionamos a
realização de práticas colaborativas com diferentes áreas de conhecimento, mantendo
contato permanente com estas comunidades através das redes sociais, criando um
repositório no site oficial do projeto onde constam as produções audiovisuais destas
cidades marajoaras. Contribuímos, portanto, para o mútuo aperfeiçoamento técnico
aliado, aos debates sobre questões estéticas e discussões éticas referentes ao fazer e ao
compartilhar o audiovisual.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Marajó; Celulares.
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A CINESICA DA CINE-TRANSE
Camila Dutervil138

RESUMO:
O presente ensaio propõe investigar a “ciné-transe” presente na obra de Jean Rouch e
Maya Deren, e a convergência entre a dança e o corpo mediado pela tecnologia
cinematográfica. Maya Deren, no confronto da pesquisa coreográfica capturava os
desejos de dança, de corpos e movimentos em ritmo, e criava uma simbiose entre o corpo
mecânico e o corpo físico. Para Jean Rouch é importante “entrar” no que está filmando,
filmar improvisando um balé no qual a câmera se torna tão viva quanto as pessoas que
estão sendo filmadas. Segundo Rouch o realizador deve também ser o operador de
câmera aquele que pode saber quando, onde e como filmar. Filmar com a camera na mão
necessita, da parte do pesquisador cineasta, a aquisição de técnicas corporais que lhe
permitam gravar durante longos períodos sem cansaço, de se movimentar no meio
observado sem incomodar as pessoas filmadas, de dominar o ritmo de seus
deslocamentos. Na Universidade Nanterre-Paris X, Rouch concebeu o curso "Técnicas
corporais de filmagem à mão, para ajudar os futuros cineastas a controlar a respiração,
estabilidade e resistência, misturando técnicas da yoga, da dança espanhola, artes
marciais e da mímica. O resultado é um conjunto de técnicas corporais que visam
desenvolver a imaginação visual do cineasta e promover a sua disponibilidade para
enfrentar os imprevistos da ação filmada permitindo a produção de planos fixos estáveis
e planos em movimento de alta fluidez.
PALAVRAS-CHAVE: ciné-transe; corpo; técnica; Maya Deren; Jean Rouch.
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TRAÇOS BRECHTIANOS EM ANTÍGONA DE STRAUB/HUILLET
Lucas Gonçalves Rangel139

RESUMO:
Esta apresentação terá entre seus objetivos refletir sobre o filme "Antígona (1992)" de
Jean Marie Straub e Daniel Huillet, a partir de possíveis afinidades com Teatro Épico de
Bertold Brecht. O cinema da dupla de diretores é reconhecido pelo rigor estético e pela
relação com a dramaturgia de Brecht: em Antígona, por exemplo é latente o estilo
brechtiano de atuação. Porém, existiria, para além da atuação e do texto, técnicas
especificas da linguagem cinematográfica que intensificariam o efeito de estranhamento
no filme? Norteado pela análise fílmica tal como em Manuela Penafria e Jacques Aumont
serão levantadas as técnicas cinematográficas que foram usadas pelos diretores no longametragem. Essas técnicas por sua vez serão avaliadas, a partir de textos teóricos de
Bertold Brecht, Victor Chklovsky e outros pensadores, quanto a construção do efeito de
estranhamento. A pesquisa, na qual essa fala se insere, tem como finalidade contribuir
para o debate sobre os atravessamentos entre teatro e cinema e principalmente sobre
como o cinema pode se inspirar no Teatro Épico afim de intensificar uma postura crítica
por parte da plateia.

PALAVRAS-CHAVE: Teatro Épico; Straub-Huillet; Estranhamento.
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A LUZ COMO PERSONAGEM EM MABOROSHI NO HIKARI (A LUZ DA ILUSÃO), DE
HIROKAZU KORE-EDA
Juliana Luiza Choma140
Demian Garcia141

RESUMO:
Maboroshi no Hikari (1995) é o primeiro filme de ficção de Hirokazu Kore-eda. Foi
baseado em um romance de Teru Miyamoto e teve como inspiração a convivência do
diretor com a viúva de um oficial de governo que cometeu suicídio, história retratada
anos antes em seu documentário However... (1991). No longa-metragem ficcional, a viúva
Yumiko busca compreender o suicídio de seu marido, Ikuo, fascinado por luzes reveladas
a ele nos trilhos do trem e que o levaram à morte. Tendo como base os trabalhos de
Donald Richie, Keiko McDonald e William LaFleur, o presente estudo tem como objetivo
identificar as escolhas realizadas por Kore-eda para representar a luz na diegese do filme
como mais um personagem da trama, que tenta atrair Yumiko para o mesmo destino de
seu ex-marido. Para isso, parte-se da hipótese de que o diretor busca tornar o espectador
testemunha ativa dessa luz ilusória que é capaz de atrair seres humanos para a morte.
PALAVRAS-CHAVE: Maboroshi no Hikari; Luz da Ilusão; Hirokazu Kore-eda.
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Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Bolsista da CAPES-proc. BEX 1149/15-6. E-mail:
demiangarcia@gmail.com

9º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA
16 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 | CURITIBA – PR
www.cinemaemperspectiva.com

140

141

SIMPÓSIO 7

RESUMOS

9º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA
16 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 | CURITIBA – PR
www.cinemaemperspectiva.com

141

142

SAÚDE MENTAL NA PERSPECTIVA DO DOCUMENTÁRIO EM NOME DA RAZÃO:
UMA HISTÓRIA NÃO CONTADA
India Mara Aparecida Dalavia de Souza Holleben142
Julia Von Holleben143

RESUMO:
O objetivo central do texto é trazer à discussão o curta metragem de Helvécio Ratton, de
1979, Em nome da Razão que denunciou o cotidiano do Hospital Colônia, situado em
Barbacena em Minas Gerais, retratando a tragédia vivida por milhares de internos do
hospital. O documentário Em nome da razão, tornou-se um marco de luta e de
repercussão pública sobre a necessidade de uma urgente reforma psiquiátrica no Brasil.
Daí o artigo abordar brevemente a história da saúde mental e da reforma psiquiátrica em
nosso país, como também, procura inquirir em que medida, políticas públicas que
contribuam para a diminuição das violações de direitos dessa parcela da população têm
sido garantidas em nosso momento presente. O livro e o documentário de Daniela Arbex
Holocausto Brasileiro bem como o livro, Porões da Loucura, de Hiran Firmino serão
utilizados como referenciais no texto.
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; reforma psiquiatra; políticas públicas.
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ESTUDO SOBRE O FILME DOCUDRAMA: “NISE: O CORAÇÃO DA LOUCURA”
Cristhian Joe Kuhnen 144
Zeloi Aparecida Martins145

RESUMO:
A proposta de pesquisa situa-se no campo das relações entre cinema, história e arte, a
partir do estudo da obra fílmica “Nise: O coração da loucura”, dirigida e escrita por
Roberto Berliner, lançada em 2016, e tem como um dos seus objetivos contar a história
de Nise da Silveira, uma psiquiatra que nos anos 1950, contraria os tratamentos
convencionais de esquizofrenia da época, como: a lobotomia e o eletrochoque, o que a
levou a ser isolada por seus colegas médicos. A partir de então, ela assume o setor de
terapia ocupacional do hospital psiquiátrico no qual trabalhava, e inicia um trabalho
clínico com tratamentos e métodos mais humanizados. Incentivando os pacientes a
expressarem seus sentimentos pela arte, em especial pela pintura. A fundamentação
teórica metodológica para análise e discussão no que diz respeito a história, ao cinema, e
arte, está pautada nos autores: Marc Ferro, Robert A. Rosenstone, Gilles Deleuze, Peter
Burke entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; História; Nise da Silveira.
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A OBRA “PARASITA” (2019) E O CONTRASTE HISTÓRICO SOCIOCULTURAL
Beatriz Marinho Tuletzki146
Zeloi Aparecida Martins147

RESUMO:
A proposta de pesquisa tem como perspectiva estudar a relação entre história, cinema e
cultura a partir da obra fílmica “Parasita”, 2019, dirigida por Bong Joon-ho, onde são
retratados dois paralelos, classes baixas e altas da sociedade. O principal foco são duas
famílias, os Kim, que vivem abaixo da linha convencional da pobreza Sul coreana, e do
outro lado, os Park, representando o nível maior das classes, criando situações de
contraste, relações, e interação entre ambas, principalmente, a partir do momento em
que uma se insere na vida da outra. O objetivo da pesquisa, é analisar, na obra fílmica, as
diferentes formas de relação humana, conforme o meio em que estão inseridos, além do
contraste e heranças sociais, e de sua forma de representação no cinema, das influências
históricas e culturais de uma sociedade, e de como temos essa percepção, através de
elementos e movimentos visuais. A fundamentação teórica metodológica para análise e
discussão no que diz respeito a história, ao cinema, e a cultura pautada nos autores: Marc
Ferro, Robert A. Rosenstone, Peter Burke entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; História; “Parasite”.

146

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR- Campus
Curitiba II - Faculdade de Artes do Paraná - FAP. E-mail: beatrizmarinhotuletzki@gmail.com
147 Orientadora.
9º SEMINÁRIO NACIONAL CINEMA EM PERSPECTIVA
16 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 | CURITIBA – PR
www.cinemaemperspectiva.com

144

145

O FILME HISTÓRICO COMO UM MODO DE PENSAMENTO HISTÓRICO:
POSSIBILIDADES DE ANÁLISE A PARTIR DA OBRA ROBERT ROSENSTONE
Zeloi Aparecida Martins148

RESUMO:
A pesquisa proposta com o título “Filme histórico como um modo de pensamento
histórico: possibilidades de análise a partir da obra Robert Rosenstone”, nasce de
inquietações decorrentes da temática filmes históricos enquanto pensamento histórico.
Dentre essas inquietações tem-se que as imagens são traços que expressam uma
experiência histórica perceptivo-sensorial e remetem aos processos cognitivos, de
memória, representações mentais e visuais. Com essa afirmação, e dando continuidade
as discussões que já vem sendo desenvolvidas sobre o tema “história e memória em obras
fílmicas”, bem como o tema do “filme histórico”, surge a questão problema desta
pesquisa que tem a pretensão de analisar as visibilidades e invisibilidade no filme
histórico, como modo de pensamento histórico, na perspectiva teórica de Robert
Rosenstone. A pesquisa, quanto a sua natureza, é de caráter qualitativo, cujo as fontes
de informação são, em primeiro lugar, a bibliografia da área de história, cinema, memória,
filme histórico, em segundo lugar documentos históricos que podem dar apoio para a
análise fílmica. Outra fonte de informação e coleta de dados relevante são os próprios
filmes que serão trabalhados. Serão selecionadas obras fílmicas, que de acordo com
objetivos da pesquisa permitam discutir a concepção de filme histórico, a partir das
visibilidades ou invisibilidades na obra fílmica, elementos que constituem a linguagem
fílmica, imagens, som e cores, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: História; Filme Histórico; Visibilidades e Invisibilidades.
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A NOÇÃO DE “ESPECTADOR” NO QUE SE REFERE AO LUGAR OCUPADO POR
QUEM OLHA UMA OBRA FÍLMICA- UMA REFLEXÃO FOUCAULTIANA
Nara Corrêa Vargas149
Stela Maris da Silva150

RESUMO:
O texto a ser apresentado visa discutir a noção de espectador, utilizada por Michel
Foucault, no que se refere a obra artística, desde a Modernidade. Foucault mostrou a
experiência do modo de vida cínico, na experiência da arte moderna, no que chamou de
jogo parresiástico entre o artista, o espectador e a obra, colocando a vida do espectador
à prova da verdade, como escândalo, transformando o seu éthos. O “espectador” é um
ponto de referência diante de uma obra, ocupando um lugar que pode ou não de
modificar. A pesquisa de natureza teórico qualitativa envolverá a análise do jogo
parresiástico que ocorre numa obra de fílmica mostrando o espectador, que sai do lugar
estável em que se encontra, criando as condições para uma crítica do presente e sua
possível alteração com o “outro olhar”.
PALAVRAS-CHAVE: Espectador; Cinema; Parresía Cínica.
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CINEMA E EDUCAÇÃO: REFLEXÕES ACERCA DA VELHICE E APOSENTADORIA EM
DUAS PRODUÇÕES FÍLMICAS NACIONAIS

Hellen Tamara de Souza Ribeiro151
Mayara Aparecida do Espírito Santo152
Divania Luiza Rodrigues153
Wanessa Gorri de Oliveira154

RESUMO:
Neste texto, objetivamos refletir acerca da imagem do idoso no período de aposentadoria
em duas produções fílmicas nacionais: Chuvas de Verão (1978) e Central do Brasil (1998).
Dentre os objetivos específicos, buscamos estudar a velhice e a historicidade da
aposentadoria; observar alguns aspectos criativos das obras cinematográficas; decompor
as cenas e caracterizar os personagens principais dos filmes, enfatizando pontos de
análise com a bibliografia estudada. A investigação, amparada na metodologia de análise
de conteúdo, percorreu a análise interna e externa dos filmes (PENAFRIA, 2009). Essas
obras cinematográficas foram apresentadas e debatidas no projeto de extensão “Cine
Educação: olhares para formação docente”. Este projeto - vinculado ao Colegiado de
Pedagogia, da Universidade Estadual do Paraná, Campus de Campo Mourão - objetiva
exibir e debater filmes e temas educacionais com a comunidade interna e externa. As
duas obras, embora com vieses diferentes, representam os desafios de envelhecer no
Brasil. Acreditamos que o cinema, como uma forma de Arte, sensibiliza-nos e educa-nos
para pensar a velhice não como um “segredo vergonhoso” (BEAUVOIR, 1990), mas como
condição humana.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Velhice; Aposentadoria.
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RELAÇÕES DIALÓGICAS ENTRE O DOCUMENTÁRIO “ALVORADA” E O DISCURSO
DA MÍDIA HEGEMÔNICA SOBRE DILMA ROUSSEFF
Wagner de Alcântara Aragão155

RESUMO:
Este trabalho realiza uma análise dialógica do discurso manifesto pelo documentário
“Alvorada”, das diretoras Anna Muylaert e Lô Politi (Brasil, 2021). O documentário expõe,
de dentro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da Repúblicas, o
cotidiano naquele ambiente, no período que antecedeu o impeachment de Dilma
Rousseff. A premissa, sustentada por declarações à imprensa das próprias diretoras, é a
de que o filme apresenta um perfil comportamental da então presidenta bem diferente
daquele forjado pela mídia hegemônica. A partir da concepção de linguagem engendrada
pelos estudos do Círculo de Bakhtin, este trabalho tem o objetivo de identificar as
relações dialógicas entre a narrativa de “Alvorada” e a construída, naquele período, pelo
noticiário dos grandes veículos de mídia.
PALAVRAS-CHAVE: Alvorada; documentário; análise dialógica do discurso; Dilma
Rousseff; mídia hegemônica.
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MADAME SATÃ E O PAGADOR DE PROMESSAS: FOTOGRAFIA FÍLMICA E O
ESPECTADOR
Manoelle Fuzaro Gullo156
Salete Machado Sirino157

RESUMO:
Em um filme, cabe a direção de fotografia a responsabilidade de materializar as ideias de
um roteiro em imagens, a partir do conceito estético definido pela direção fílmica. A
escolha da iluminação, dos planos, da angulação e do movimento da câmera objetivam
tanto a construção do discurso fílmico quanto a compreensão deste por parte do
espectador. Contudo, aquém das questões técnicas, é necessário também levar em conta
a participação desse espectador como parte da construção dos sentidos fílmicos de
acordo com seus próprios conhecimentos. Buscando elucidar como detalhes da fotografia
agregam informações a obra, além de referência bibliográficas sobre o tema, são
analisados brevemente os filmes O pagador de promessas e Madame Satã a partir de um
contato mais superficial e comparando como o conhecimento da autora sobre fotografia
interfere em sua interpretação sobre as escolhas de câmera e luz permitindo que ela
participe mais “ativamente” da narrativa. As reflexões acerca das diferentes camadas de
informações que podem estar contidas em um plano de um filme e como o leitor pode
inferir em conteúdo mais abstratos dependendo de seu próprio entendimento sobre as
escolhas técnicas do que aparece em quadro, ressaltam a importância de se saber ler uma
imagem.
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia fílmica; Narrativa cinematográfica; Cinema Brasileiro.
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CINEMA COMO ENSINO DE LITERATURA, LITERATURA COMO ENSINO DE
CINEMA: PERSPECTIVAS SOBRE LETRAMENTO AUDIOVISUAL
Kleber Kurowsky158

RESUMO:
A noção de que o cinema é um excelente suporte no ensino de literatura já é lugar comum
em discussões pedagógicas, entretanto, essa abordagem envolve uma série de desafios
implícitos que correm o risco de passar despercebidos. O mais elementar destes desafios
surge do fato de que o uso do cinema necessita, em algum nível, de conhecimentos
teóricos e estruturais da montagem cinematográfica, que acabam deixando de ser
comunicadas aos discentes; o cinema, no contexto da sala de aula, corre o risco de ser
utilizado como um meio para um fim, não como uma arte em si própria. Isso acaba
corroborando com a considerável dificuldade que discentes de vários níveis de ensino
sentem ao interpretar um filme. São necessárias estratégias, portanto, que colaborem
com os processos de letramento audiovisual dos discentes. Com esta comunicação, nos
propomos a expor, com base no projeto Literatura em Cena realizado no campus de
Paranaguá da UNESPAR, algumas perspectivas e abordagens sobre o uso do cinema
brasileiro para ensino de literatura brasileira, mas também o uso da literatura brasileira
como método para ensino da linguagem visual do cinema.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; ensino; literatura.
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DIÁLOGOS E ATRAVESSAMENTOS: CINEMA, EDUCAÇÃO E LITERATURA
Stefano Lopes159

RESUMO:
Se hoje em dia os mais populares dispositivos móveis têm a capacidade de filmar imagens,
os alunos são também potenciais autores de seus próprios materiais audiovisuais. Logo,
também escrevem com imagens e sons, apropriando-se desse novo código linguístico
(muitas vezes, tanto quanto ou até mais que os próprios docentes, resistentes) de modo
que o vídeo funciona exatamente como uma caneta. A partir desse pressuposto,
entendendo audiovisual também enquanto literatura (linguagem verbal e não-verbal),
esta pesquisa aproxima a experiência cinematográfica da experiência literária, dando a
ver o caráter estético de ambas e, portanto, também ético e político, revelador de um
tempo e de uma visão e perspectiva do mundo diante da proposição inerente de um gesto
crítico de se pôr diante de uma obra e refletir sobre ela. Trata-se de uma tentativa inicial
de aprofundar o debate acerca da leitura audiovisual, privilegiando teorizações de fruição
literária (entendidas, aqui, enquanto audiovisuais) para um potencial trabalho com o
cinema enquanto texto.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Educação; Literatura.
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REFLEXÕES SOBRE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA E
LITERATURA BRASILEIRA, NO ESPAÇO ESCOLAR, A PARTIR DA PRODUÇÃO DE
DOCUMENTÁRIOS

Miriam Galvan Pereira 160
Solange Straub Stecz161

RESUMO:
Este trabalho tem como foco a possibilidade de alunos do Ensino Médio, 3.ºs anos, no
Colégio estadual Santa Rosa, no Bairro Cajuru, Curitiba/PR, trabalharem com a produção
de documentários, na disciplina de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira. Serão
apresentadas obras clássicas e contemporâneas, para que identifiquem temas a serem
trabalhados e inseridos no seu cotidiano. Ao lê-las possa, através de seu entendimento,
inseri-las em seu cotidiano através da criação de seus próprios documentários na região
em que vivem. Os alunos serão apresentados às etapas de uma produção
cinematográfica, assim como aos processos de produção documental. Para esses
momentos serão organizadas atividades como seminários e oficinas, colaborando para o
aprofundamento teórico destes. Os alunos serão convidados a pensar sobre como
conhecem e entendem a avaliação na disciplina de Língua Portuguesa/Literatura
Brasileira. Após, apresentados à possibilidade de se fazer essa avaliação baseando-se nos
conhecimentos que adquirirem no decorrer das aulas programadas, encerrando com a
produção de um documentário, onde poderão colocar suas experiências com o
conhecimento adquirido, individual ou coletivamente.
PALAVRAS-CHAVE: Documentário; Literatura Brasileira; Avaliação.
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REFLEXÕES SOBRE O FILME TURMA DA MÔNICA – LAÇOS E A EDUCAÇÃO
Bruna José Fontoura162
Rodrigo Uliano163

RESUMO:
O cinema tem sido utilizado nos mais diferentes níveis educacionais e tem contribuído
para discussões e considerações sobre os mais variados temas e contextos que são
representados nas suas narrativas em movimento. Foi dentro desse cenário que surgiu
este estudo que tem como objetivo promover reflexões sobre o a utilização do filme
brasileiro Turma da Mônica – Laços (2019, Daniel Rezende). A pesquisa se classifica como
documental e descritiva, de abordagem qualitativa e que utiliza a técnica de análise de
conteúdo, a partir da seleção de elementos que produzem sentidos para a educação de
estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental. O filme, objeto de estudo, é uma
adaptação em live-action dos quadrinhos da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa.
Nossa pretensão com a pesquisa é que essa possa promover discussões e colaborar nas
aulas do ensino fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: cinema; educação; Turma da Mônica.
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MEU MUNDO MINHA JANELA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL
Adriana Carla Dalazen Cichocki164
Solange Stecz165
RESUMO:
Neste relato apresentamos reflexões sobre a produção audiovisual realizada pelos alunos
do Centro Juvenil de Artes Plásticas dentro do projeto “Meu Mundo Minha Janela –
coordenado pela professora Solange Stecz do Programa de Pós-graduação em Artes da
Unespar – campus de Curitiba II/FAP. Tratamos como a produção audiovisual pode ser
uma ferramenta pedagógica de grande potencial para a construção do conhecimento, em
especial no desenvolvimento do protagonismo juvenil, considerando- se a complexidade
do momento histórico em que vivemos e seus processos de construção de subjetividades
decorrentes dos novos modos de ler, ver, pensar e aprender, impostos pela pandemia do
novo coronavírus. Nessa direção e baseando-se nos elementos da linguagem audiovisual,
crianças e adolescentes produziram vídeos com o propósito de compartilhar cenas do
cotidiano durante o distanciamento social. Os vídeos são retratos sob óticas de crianças
e adolescentes que vivenciam desde o ano passado os efeitos de um mundo pandêmico.
E como referência teórica, trabalhamos com autores que nos ajudaram a transitar por
diferentes campos do conhecimento e saberes como Jorge Larrossa, Pierre Lévi e Alain
Bergala.
PALAVRAS-CHAVE: Audiovisual; Protagonismo; Educação.
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AÇÕES EDUCATIVAS NO FESTIVAL DE CINEMA DA LAPA NA PANDEMIA
Dorotéia Werner da Silva166
Salete Machado Sirino167

RESUMO:
A 13a edição do Festival de Cinema da Lapa foi realizada em 2020 com profundas
adaptações para seguir as determinações sanitárias devido a pandemia do Covid-19. Para
tanto o festival foi concebido em modelo híbrido. O festival inseriu em sua programação
desde 2012 ações educativas realizadas, presencialmente sendo 10 Oficinas de Cinema
para alunos das Escolas Estaduais e Municipais na Lapa e região, 4 Seminários de
Formação para Professores. As ações educativas foram realizadas no modo online e
incluíram o Seminário Arte e Educação voltado aos professores da Rede de Ensino do
Paraná, Masterclass, gravações de podcasts e o concurso de vídeo no celular, o
‘‘Celulapa’’, voltado à estudantes de todo o país. Pretende-se apresentar o alcance e o
resultado das reflexões da versão online das ações educativas no Festival de Cinema da
Lapa, destacando a participação dos professores e as novas possibilidades trazidas pelo
meio virtual, as quais ampliam o alcance e reflexões sobre cinema e educação.
PALAVRAS-CHAVE: Audiovisual; Educação; Festival.
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UM ESTUDO SOBRE OS ASPECTOS DE CRIAÇÃO E DE PRODUÇÃO DE FIGURINO
NOS FILMES A TÍMIDA LUZ DE VELA DAS ÚLTIMAS ESPERANÇAS E CURITIBA
ZERO GRAU
Tania Maria dos Santos168
RESUMO:
Nesse artigo, pretende-se apresentar análises do figurino de duas produções
cinematográficas brasileiras contemporâneas: A tímida luz de vela das últimas esperanças
(2012) e Curitiba zero grau (2010). O primeiro, rodado em película S16mm, sem verbas
oriundas de leis de incentivo à cultura, e o segundo, também filmado em película S16mm,
com recursos viabilizados por meio da seleção na categoria de longa- metragem, do
prêmio estadual de Cinema e Vídeo do Paraná. Assim, demonstra-se, também, reflexões
sobre a implicação de questões orçamentárias disponíveis para a materialização do
figurino em cinema, a fim de elucidar em que medida, a disponibilização – ou não – de
recursos financeiros para a produção de figurino interfere no processo de criação das
roupas e adereços necessários para as vivências ficcionais das personagens em cena.
Metodologicamente, vale dizer que as análises dos figurinos dos filmes A tímida luz de
velas das últimas esperanças (2012) e Curitiba zero grau (2010) constituíram da
apresentação de um memorial artístico-crítico-descritivo sobre a experiência da
figurinista – autora deste artigo –, no processo de criação e de produção dos figurinos dos
filmes em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Figurino; Cinema brasileiro; Processos criativos.
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A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COMO MEDIAÇÃO DA OBRA CINEMATOGRÁFICA
Odair Rodrigues dos Santos Junior 169

RESUMO:
A organização de um set no espaço escolar exige uma coordenação em que a linguagem
verbal não é única portadora de conteúdo, significados e formulações para os problemas
específicos de cada projeto a ser filmado. As técnicas artísticas da produção audiovisual
demandam o uso de diferentes processos cognitivos envolvendo a corporeidade, algo
muitas vezes pouco compreendido na instituição escolar. O processo para elaborar
estratégias de uma pedagogia que tenha o corpo como ponto de partida e chegada passa,
inevitavelmente, pela consciência de si como sujeito corpóreo com múltiplas relações
dialógicas nos espaços sociais. Ao incluir a produção audiovisual como uma das
alternativas de mediação, acrescento nessa equação o corpo como sujeito mediador. O
corpo aqui não é tratado como algo apartado da mente, como autômato à espera de
comandos, mas como corpo/mente atravessado por afetos, dialogismo e a concretude
do mundo.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema e educação; mediação; metodologia de ensino.
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EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL NO MEIO ESCOLAR: CINECLUBES
Roberta Jorge da Silva Wisnievski 170
Solange Straube Stecz171

RESUMO:
Este artigo trata de uma análise da relevância de experiências audiovisuais no meio
escolar em atividades de cineclubes, com destaque no uso de ferramentas tecnológicas
como suporte nas produções audiovisuais, bem como a aplicabilidade de cineclubes em
escolas paranaenses que ocorreram dentro do Programa Mais Educação e Novo Mais
Educação promovidos pelo Ministério da Educação – MEC. A experiência de trabalho foi
demonstrada por meio de entrevista realizada com a professora Ruthnéia Rodrigues, que
aplicou atividades de cineclubes no Colégio Estadual Gottlieb Mueller, em Curitiba/PR. O
audiovisual contempla a utilização de diversas ferramentas tecnológicas, bem como a
inserção dos/as estudantes no mundo da cultura digital, apontado no documento
normativo do país Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como competência geral a ser
atingida, de modo que estudantes sejam capazes de compreender e utilizar em sua vida
as tecnologias, de maneira crítica e significativa. Assim, o estudo do cinema na escola
torna-se relevante na medida em que estudantes passam a ter o contato com a linguagem
audiovisual, com elementos cinematográficos, com a sensibilização e reflexão acerca da
sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Audiovisual; Cineclubes; Programa Mais Educação; Tecnologia.
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CONSTRUINDO OLHARES - MANUAL AUDIOVISUAL PARA PROFESSORES
Iveraldo Carlos Machado Junior 172
Marcos Camargo 173

RESUMO:
Em função do ágil desenvolvimento tecnológico, e por consequência do acesso a câmeras
e dispositivos conectados, o consumo e a produção de conteúdo audiovisual entre jovens
tornou-se habitual, e cria para a escola o desafio de auxiliar na integração com essa
realidade. Construindo Olhares: Manual audiovisual para professores é um projeto que
visa auxiliar docentes que desejam utilizar o potencial do audiovisual em processos de
ensino-aprendizagem. O objetivo é produzir uma cartilha que contenha a relevância do
audiovisual em nosso contexto atual, um panorama simplificado de linguagem
audiovisual, e dinâmicas e proposições criativas para a inserção do audiovisual na
educação. A pesquisa pode ser classificada como bibliográfica de caráter teórico-prático,
em conjunto com pesquisa de campo, cujo método tem como fio condutor o referencial
teórico de autores como Alain Bergala e Cezar Migliorin, que discutem a temática Cinema
e Educação, Paulo Freire, com suas reflexões sobre Educação, e uma base bibliográfica
sobre linguagem cinematográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema e Educação; manual audiovisual; escola.
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ESTUDO SOBRE PROCESSO EXPERIMENTAL COM EDUCADORES: O TRABALHO
PEDAGÓGICO COM CINEMA E AUDIOVISUAL
Márcia Regina Galvan Campos174
RESUMO:
A presente pesquisa propõe a elaboração, a implementação e o estudo de processo
experimental, com educadores, no que se refere ao desenvolvimento de trabalho
pedagógico com o cinema e o audiovisual, a partir da produção de pequenos
filmes/audiovisuais, após a aproximação, o envolvimento e a sensibilização das etapas de
uma produção cinematográfica/audiovisual. Inspiro-me na proposta lançada na obra “A
Hipótese-cinema”, de Alain Bergala, publicada em 2008, que trata do cinema como
experiência de criação. No que diz respeito à mensuração dos dados, objetivo mapear os
conhecimentos iniciais, dos professores, sobre criações e produções audiovisuais, a partir
de uma atividade inicial de produção, bem como, ao final do processo, nova produção,
comparando-as, mapeando e analisando as descobertas e os ganhos obtidos.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Formação de professores; Conhecimento estético.
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O CINEMA DE ANIMAÇÃO E A TAXONOMIA DE BLOOM COMO FORMA PARA
INSERÇÃO DO AUDIOVISUAL NO CONTEXTO ESCOLAR
Marcia Maria Alves 175

RESUMO:
O uso de recursos audiovisuais se tornou comum e exigência nas práticas pedagógicas em
todos os níveis de aprendizagem mas, ainda existem muitas dúvidas sobre sua posição
nas salas de aula, o que gera uma atuação apenas lúdica e coadjuvante desse material.
Neste contexto, este artigo propõe o estudo do cinema de animação brasileiro como eixo
para a integração interdisciplinar e investiga sua inserção no currículo escolar. Para isso,
estuda os currículos, a Taxonomia de Bloom Revisada (BLOOM, 1956; Anderson et al.,
2001), as potencialidades do cinema de animação na educação e a animação nacional que
a cada dia ganha mais espaço com séries, curtas e longas. Como resultado obteve-se uma
proposta de estrutura para escolha e planejamento do cinema de animação no ambiente
escolar fundamentada na Taxonomia de Bloom, levando em conta seus diversos níveis:
da compreensão de um conteúdo até a formação do senso crítico e reflexivo, e um
exemplo de aplicação. Podendo ser utilizada para outras obras audiovisuais e para o
cinema. Por fim, este estudo pode auxiliar professores em suas práticas multimídia,
formar audiência para a produção nacional e contribuir com a disseminação da cultura.
PALAVRAS-CHAVE: Animação; Taxonomia de Bloom; currículo.
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NÃO É NADA DISSO: CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A VINHETA DA
ATLÂNTIDA CINEMATOGRÁFICA
Larissa Acosta Canavarros176
Pablo Borges Paz177
Leonardo Esteves178
RESUMO:
Com o intuito de prestar “indiscutíveis serviços para a grandeza nacional” (FENELON;
AZEVEDO, 1941 apud BARRO, 2007, p. 99), a Atlântida Cinematográfica é fundada em
1941, transformando-se no palco das chanchadas - comédias musicais brasileiras,
majoritariamente de cunho carnavalesco. Através de uma análise exploratória, a pesquisa
busca investigar a origem e os significados semiológicos contidos na vinheta da
produtora, tomando como partida a interpretação de Dias (1993). Partimos do seguinte
dado: trata-se de uma apropriação. A imagem é um excerto de material demonstrativo
do projeto sócio-arquitetônico nazifascista orquestrado por Adolf Hitler e o arquiteto
Albert Speer acerca da renovação de Berlim, intitulado “Welthauptstadt Germania”. Em
tal proposta, pretendemos discorrer sobre uma abordagem destoante das práticas
recorrentes de apropriação paródica tornadas paradigmáticas pela produtora, conforme
apontadas por Vieira (1983) e Augusto (1989).
PALAVRAS-CHAVE: Cinema brasileiro; Atlântida cinematográfica; chanchadas.
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JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE: UMA DISCUSSÃO SOBRE UM PERSONAGEM
BRASILEIRO
André Ferreira Diniz179
RESUMO:
O projeto de pesquisa tem como objetivo estabelecer um recorte na filmografia de uma
dos autores do movimento Cinema Novo, Joaquim Pedro de Andrade. Dentre as suas 14
obras é escolhido um recorte pensando na construção de um protagonista formulado
pela ideia da santidade e do pecado, “a possibilidade de redenção pelo excesso de
pecado” assim como dito pelo próprio Joaquim Pedro de Andrade em uma entrevista,
quanto à construção de uma representação de uma brasilidade em sua cinematografia.
Dessa maneira entendendo como uma recorrência estilística em suas obras a
protagonista com uma posição de anti-herói: O Padre e a Moça (1966); Macunaíma
(1969); Guerra Conjugal (1975); O Homem do Pau-Brasil (1982); e “O imponderável Bento
contra o Crioulo Voador” (1986).
PALAVRAS-CHAVE: Joaquim Pedro; estilo; modernismo.
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O FILME “BACURAU” (2019): A VISÃO ESTRANGEIRA E RESGATE DA MEMÓRIA
CANGACEIRA
Sara Maciel Rodrigues180
Zeloi Ap. Martins181
RESUMO:
A proposta de pesquisa situa-se no campo das relações entre cinema, cultura e memória,
a partir do estudo da obra fílmica “Bacurau”, 2019, dirigido por Kleber Mendonça Filho e
Juliano Dornelles. O filme se passa em um futuro próximo, em que os habitantes de uma
pequena cidade do interior de Pernambuco, chamada Bacurau, vivem suas rotinas, até
que eventos que abalam a estrutura sossegada do lugar começam a acontecer. O objeto
da pesquisa é analisar na obra fílmica, que se passa no Brasil, a sua correlação entre
abandono cultural e a visão estrangeira sobre o país. “Bacurau”, questiona como esta
diferença pode desprezar uma cultura ou alguém, já que, obviamente, é mais desejável
se aproximar daquele que esbanja poder ou é considerado mais bonito esteticamente.
Assim como esse desprezo pode causar esquecimento ou abandono, como o caso da
cidade retratada, que literalmente sumiu do mapa. A fundamentação teórica para a
análise será embasada inicialmente em: Marc Ferro, Robert A. Rosenstone, Jacques Le
Goff.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Cultura; Esquecimento.
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ENTRE CRENÇA E DÚVIDA - A PAIXÃO DE CRISTO POR VALÊNCIO XAVIER
Fernanda de Jesus Tavares Souza182

RESUMO:
A religiosidade católica e seus signos aparecem com frequência na obra do escritor,
diretor e produtor Valêncio Xavier. O memento mori, iminência da morte, faz de suas
personagens literárias e audiovisuais personas vacilantes, em dúvida e em deboche, que
firmam um pé na pequenez das esquinas mundanas da noite, ao passo que rogam
copiosamente e com inabalável fé quando da alvorada. No filme em média-metragem
“Nascimento, Vida, Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo” (1996) é a montagem
imagética quem expressa a dualidade. O caricato personagem Inri Cristo conta a história
do Homem-Deus com a devida seriedade que lhe cabe, enquanto as “gentes de Curitiba”
ocupam a cidade, a marcação temporal-espacial, e a narrativa divina. Neste artigo iremos
procurar no exercício da edição e montagem audiovisual a dualidade da crença e dúvida
de Valêncio Xavier, seu olhar sobre o divino anônimo e as imagens da fé.
PALAVRAS-CHAVE: Valêncio Xavier; montagem; Paixão de Cristo.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE UM FILME EM CLAVE BAIXA: A MATURAÇÃO DO
PROJETO ESTÉTICO DE DAVID NEVES EM MUITO PRAZER (1979)
Gabriel Philippini Ferreira Borges da Silva183

RESUMO:
Um dos principais críticos-cineastas envolvidos na formulação do Cinema Novo Brasileiro,
David Neves é muitas vezes lembrado por sua atuação na constituição do projeto
ideológico do movimento. Porém, atuando em diversas áreas, da crítica à política,
passando pela diplomacia e, por fim, à direção de filmes, Neves constituiu uma vida
dedicada às tarefas do cinema também para além das reuniões do Cinema Novo.
Especialmente a partir de 1966 com a direção de Mauro, Humberto, destacamos como
Neves consolidou um projeto estético individual, unindo as vontades já expostas em suas
críticas ao corpo-a-corpo com a realização de cinema em um estilo marcado pelo apreço
ao aparente rascunho, o registro de pequenas impressões do cotidiano e a constituição
de verdadeiras crônicas cinematográficas. A partir, então, da leitura e análise dos atos
teóricos do autor e à luz da abordagem proposta pela Teoria de Cineastas, buscaremos,
neste trabalho, conduzir a análise fílmica de algumas das cenas de Muito Prazer (1979),
primeiro filme da fase mais perene da filmografia de Neves, relacionando as ideias e
vontades expostas em seus textos ao estilo manifestado em seus filmes.
PALAVRAS-CHAVE: David Neves; Cinema Brasileiro; Estilo Cinematográfico.
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O USO DO CINEMA BRASILEIRO NA EDUCAÇÃO: AS CONTRIBUIÇÕES DE PAULO
GUSTAVO E A TRILOGIA MINHA MÃE É UMA PEÇA
Luciano Vitor Dias Liberato 184

RESUMO:
O uso do cinema na escola passa por um primeiro desafio: o que pode ser exibido? Por
mais que estejamos conectados globalmente em uma sociedade da internet das coisas,
ainda possuímos o uso do cinema na sala de aula de maneira arcaica. Ao transpormos
esta barreira para a ótica do cinema brasileiro, esbarramos nas temáticas da favela
escancarado a violência, sobre abusos, tratados através da esfera sexual e dos temas
polarizadores como sexualidade, religiosidade, entre outros. Neste sentido, este trabalho
busca realizar uma discussão acerca do legado de Paulo Gustavo através da trilogia dos
filmes Minha Mãe é uma peça, na qual são possíveis seu uso na Educação como grande
contribuinte de temáticas delicadas ao espaço escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema brasileiro; Paulo Gustavo; Minha mãe é uma peça.
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