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APRESENTAÇÃO

O I Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens é um evento organizado pelos alunos do 
Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens (PPGACL) da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. O evento acontece entre os dias 26 e 28 de novembro de 2014, no Instituto de Artes e Design (IAD).

O encontro  é uma tentativa de criar um espaço de partilha de trabalhos científicos e de propostas artísticas, 
com o objetivo de contemplar os hibridismos e os cruzamentos poéticos que caracterizam o cenário 
artístico contemporâneo. Desse modo, busca promover o diálogo de pesquisadores  e de artistas de áreas 
como cinema, artes visuais, moda, fotografia, música, arte e tecnologia, numa perspectiva interdisciplinar.

O I Seminário conta com mesas-redondas, grupos de trabalho, exposição de propostas artísticas, exibições 
de vídeos e performances musicais.

Comissão Organizadora
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PROGRAMAÇÃO GERAL

26.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09h | Credenciamento
Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

09h30 | Abertura
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

ProfªDrª  Maria Lucia Bueno Ramos (UFJF)

10h | Conferência de abertura
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação:  Profª Drª Maria Lucia Bueno Ramos (UFJF)

Memória, Identidade e Paisagem - os deslocamentos de Marcelo Moscheta
Marcelo Moscheta

14h | Mesa redonda: Fotografia e arte contemporânea
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Ricardo De Cristófaro (UFJF)

Fotografia e arte contemporânea: entre teorias e discursos
Prof. Dr. Ivair Reinaldim (IUPERJ-UCAM)

Fotografia de busca
Pedro David 

16h | Lançamento de livro
Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

Lançamento do livro “Fase Catarse”, de Pedro David, com a presença do autor.

16h30 | Sessões de Comunicação

Eixo Temático Arte, Moda: História e Cultura
Sala 212 | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Moda e processos de subjetivação
Coordenação: Profª Drª Elizabeth Murilio (UFJF)

Desvio, moda e grifes na periferia: interseções entre Howard Becker, Diana Crane e o funk ostentação
Ana Lúcia Pitta (UFJF)

Moda e resistência: uma interseção possível
Deyse Pinto (UFJF)
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Vestuário e criação de si:  montagens camp em RuPaul’s Drag Race
Rodrigo Souza (UFJF)   

GT Artes visuais em diálogos
Coordenação: Profª Drª Elizabeth Murilio  (UFJF)
  
A cozinha futurista: a gastronomia como experiência estética
Anna Flávia Silva de Souza (UFJF)

Rubem Valentim e os símbolos das religiões afro-brasileiras 
Daniele Cristina Liberato de Oliveira (UERJ)
Roberta Paula Ferreira Aleixo (UERJ)

A forma que fala do seu tempo: Achille Perilli no acervo do MAMM
Luciane Ferreira Costa (UFJF)

Cultura Material no Bloco Chave de Ouro
Giuliana Caetano Pimentel (UFRJ)

Eixo Temático Cinema e Audiovisual
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Cinema, Política e Sociedade
Coordenação: Henrique Kopke, Pedro Carcereri, Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis (UFJF)

A presença do outsider no cinema contemporâneo francês
Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis (UFJF)

Eugenio Centenaro Kerrigan: entre um cinema possível e um cinema de improviso
Ingrid Hannah Salame da Silva (UNICAMP)

Sweet Transvestite: uma análise do personagem ficcional e dos elementos queer e camp em The Rocky 
Horror Picture Show
João Gabriel Xavier Marques (UFJF)

As interações entre o corpo e a arte cinematográfica
Heitor Benjamin (UENF)

A história como liberdade: Rossellini e Croce
Pedro Henrique Ferreira (UFJF)

Eixo Temático Artes Visuais, Música e Tecnologia
Sala Maestro Francisco Valle | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Arte e Tecnologia: Contextos
Coordenação: Prof. Dr. Ricardo De Cristófaro (UFJF)
 
Oficina de música: experiência de pesquisadores e mestrandos em um centro de atenção psicossocial
Dionasson Altivo Marques (UFJF)
Marcelo da Silva Alves (UFJF)
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A transa cósmica: Arte, Psicanálise e Criação
Diego Rezende (UFJF)

Analisando a Gamificação e Artificação no contexto de exibição do FILE a partir de duas obras expostas
Elisiana Frizzoni Candian (UFJF)

O jogo da arte e a arte dos games: 14 games no MoMA
Vivian Horta (UFRJ)

Notas sobre o processo de criação em arte e tecnologia
Carmem Mattos (UFJF)

18h30 | Abertura da I Exposição SPACL
Instituto de Artes e Design | UFJF

Projeto Cartas da Corte
Bruna Gonçalves Sousa

Sem Crédito
David de Azevedo Miranda

Declinação Magnética
Gustavo Machado

Só Meu
Luísa Barbosa
Rômulo Rosa

Corpos Públicos
Tania Ribeiro Aleixo

Poesia Vestível Para a Beleza
Tania Ribeiro Aleixo

27.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10h | Sessões de Comunicação

Eixo Temático Cinema e Audiovisual
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Narrativas Audiovisuais
Coordenação: Prof. Dr. Luís Alberto Rocha Melo (UFJF)

Puzzle-films no cinema de gênero fanstástico
Pedro Carcereri (UFJF)

Os Seguidores de Brian: a sátira religiosa na obra cinematográfica de Monty Python
Gustavo Claudiano Martins (UFJF)
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A participação do design de produção na constituição de personagens ícones: um estudo das séries 
Monk e House
Rita Ribeiro (UEMG)
Iara Zorzal (UEMG)

Os personagens e atores digitais no cinema: entre a arte, a subjetividade e a veracidade
Jordane Trindade (UFJF)

Quem está aí? O lugar a dúvida em Moscou, de Eduardo Coutinho
Álvaro Dyogo Pereira (UFJF)

14h | Mesa redonda: Cinema brasileiro contemporâneo
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Profª Drª Alessandra Brum (UFJF)

Afetos, Relações e Encontros
Prof. Dr. Denilson Lopes (UFRJ)

O processo de criação em primeira pessoa
Clarissa Campolina

16h | Lançamento de livro
Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

Lançamento do livro “Por que design é linguagem?”, de Frederico Braida e Vera Lúcia Nojima, com a 
presença dos autores.

16h30 | Sessões de Comunicação

Eixo Temático Arte, Moda: História e Cultura
Sala 212 | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Arte e instituições
Coordenação: Profª Drª Maria Lucia Bueno (UFJF)

Abstração no Pós-guerra: intenções, atitudes e mapeamento
Cláudia Botelho (UFES)

Autoridade Artística em Debate: As Disputas entre Críticos de Arte e Curadores de Exposições na Arte 
Contemporânea
Guilherme Marcondes dos Santos (UFRJ)

A 19ª Bienal de São Paulo (1987) e as condições para uma curadoria autoral no campo da arte brasileiro
Tálisson Melo (UFJF)

Estabelecidos e independentes: reconhecimento simbólico e êxito de mercado na música popular 
brasileira contemporânea
Virgínia Rodrigues Strack (UFJF)
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GT Arte e história
Coordenação: Profª Drª Maria Lucia Bueno (UFJF)
 
Notas sobre a tradução da cidade ideal de Francesco di Giorgio Martini a partir de seus tratados
Lorraine Pinheiro Mendes (UFJF)

A Cultura Memorialística no Brasil Oitocentista
Mariana Guimarães Chaves (UFJF)

As Mulheres Fatais no Acervo do Museu D. João VI: Cleópatra um estudo de caso
Thamis Malena Marciano Caria (UFJF)

Eixo Temático Cinema e Audiovisual
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Cinema e Intermidialidade
Coordenação: Prof. Dr. Luís Alberto Rocha Melo (UFJF)

O real-mais-que-real e as ficções do real na produção de Cao Guimarães
André Leal (UFRJ)

Arte, Religião e Resiliência: algumas notas acerca dos negro spirituals
Thiago Moreira (UFJF)

Cotidianidade, sensorialidade e fluidez: pontos comuns entre as séries fotográficas de Moyra Davey e a 
estética do fluxo
Marianna Pedrini Bernabé (UFES)

A representação de Katherina e Bianca Minola de A megera domada de Shakespeare em 10 coisas que 
eu odeio em você e A megera domada
Luciana Neves Mendes (UFRJ)

Entre sons e imagens: grãos de memória em Paranoid Park, de Gus Van Sant
Gabriela Santos Alves (UFRJ)
Marcus Vinicius Marvila das Neves (UFES)

Eixo Temático Artes Visuais, Música e Tecnologia
Sala Maestro Francisco Valle | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Cultura Digital e Processos Criativos
Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Fenerich (UFJF)

Questões de Identidade, Sexualidade e Música Eletrônica
Tiago Rubini (UFJF)

Corpos, subjetividades e novas tecnologias: do espaço cotidiano ao cancional 
Juliano Nogueira de Almeida (CEFET/MG)



16 I Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

Relações de multissensorialidade nos processos criativos e no pensamento composicional de Kaija 
Saariaho
Camila Durães Zerbinatti (UDESC)

Babilônia digital? Uma análise do impacto estético das novas tecnologias digitais de gravação e 
distribuição de música no Brasil
André Peralta Grillo (UFJF)

Christian Marclay e Oval: comparação da sonoridade de mídias quebradas quanto o seu grão, segundo P. 
Schaeffer
Robert Anthony do Amaral Oliveira (UFJF)

18h30 | Propostas Artísticas
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

Performances musicais

Apresentação da peça Música Gerativa - 9 
Guilherme Lunhani

Recital de Flauta Solo
Thais Fernandes Santos

Curtas-metragens

Conte-me um segredo
Rodrigo Souza

Alice
Thaiz Araujo Freitas

A dor fica
Thiago de Andrade Morandi

21h | Programação Cultural
Café Muzik. Rua Espírito Santo, 1081

28.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14h | Mesa redonda: Tecnologias sem ponta na música brasileira
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Fenerich (UFJF)

Geopolítica dos bailes através de transformações do calibre de massa em três bases sucessivas do funk 
carioca: Volt Mix, Tamborzão e Beatbox, 1992–2012
Prof. Dr. Carlos Palombini (UFMG)

Experimentalismo sem ponta
Lílian Campesato 
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16h30 | Sessões de Comunicação

Eixo Temático Arte, Moda: História e Cultura
Sala 212 | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Arte e teoria
Coordenação: Profª Drª Rosane Preciosa (UFJF)
 
Diálogos Improváveis de um Objeto de Afeto
Manlio M. Speranzini (USP)

Diariamente: instruções e fabulações possíveis 
Letícia Bertagna (UFRGS)

Um pensamento teórico sobre a colagem no contemporâneo
Natalie Araujo Lima (PUC/RJ)

Imobilidade Mortal e o Instantâneo Moderno
Márcia Carnaval de Oliveira (UFRJ)
   
GT Moda, gênero e artes visuais
Coordenação: Profª Drª Rosane Preciosa (UFJF)
  
Entre a ilustração e a moda:  resistência não verbal feminina no século XIX
Joviana Fernandes Marques (UFJF)

O guarda-roupa de Tarsila
Carolina Casarin (UFRJ)

O que querem as ‘periguetes’?  A relação entre moda, sociabilidade e pós-feminismo
Fernanda Bonizol (UFJF)

Eixo Temático Cinema e Audiovisual
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Cinema, Política e Sociedade 
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Puccini (UFJF)

Aruanda e Vidas Secas no processo de ensino e aprendizagem
Guilherme Gravina Pereira (UFJF)

A prova do doce: uma proposta para pensar o cinema na escola a partir da pedagogia do fragmento
Maria Leopoldina Pereira (UFRJ)

GT Cinema e Intermidialidade
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Puccini (UFJF)

O som nas projeções anteriores à Primeira Guerra
André Villa (UFPA)
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Animação e design: um contexto histórico de desenvolvimento da técnica e tecnologia nos primórdios 
do cinema de animação
Cristiane Fariah (UEMG)

GT Narrativas Audiovisuais
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Puccini (UFJF)

Corporeidades no extracampo: análise do filme “A Falta que me faz”
Diego Barata Zanotti Ongaro (UFJF)

O Homem pós-orgânico em Be Right Back
Larissa Albertti Ramos de Freitas (CEFET/MG)
Luciana Campos de Faria (CEFET/MG)
Tereza Cristina Brandão Godói Godinho (CEFET/MG)

Eixo Temático Artes Visuais, Música e Tecnologia
Sala Maestro Francisco Valle | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

GT Análise Musical e Composição Assistida por Computador (CAC)
Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Fenerich (UFJF)

Ruído: música e teoria matemática da informação
Thiago de Almeida Menini (UFJF)

Música nova: ruído e a estética da informação infinita
Christian Benvenuti (UFPR)

Investigação de dois algoritmos musicais: um input lógico e sistemas de retroalimentação sonora 
Guilherme Martins Lunhani (UFJF)

Música Móvel: processo criativo de produção de código aberto para aplicativos musicais com interfaces 
gráficas “touch screen” para dispositivos Android
Bruno Rohde (UFBA)
Cristiano Figueiró (UFBA) 
Guilherme Rafael Soares (UFJF)

“Musescore”: estudo de caso de um software livre e sua interface colaborativa web para notação 
partitural
Guilherme Rafael Soares (UFJF)
 

21h | Festa de Encerramento
Maquinaria. Rua São Mateus, 522. São Mateus
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CONFERÊNCIA E MESAS-REDONDAS
RESUMOS

26.11.2014

Conferência de abertura
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação:  Profª Drª Maria Lucia Bueno Ramos (UFJF)

Memória, Identidade e Paisagem - os deslocamentos de Marcelo Moscheta
Marcelo Moscheta

Moscheta é um artista-viajante que, desde o início da sua carreira artística, no ano 2000, tem realizado 
instalações, desenhos e fotografias que nascem de seus deslocamentos por lugares remotos, onde vai 
juntando objetos que provêm da natureza e que ele reproduz por meio do desenho e da fotografia. Suas 
obras tentam localizar esses elementos geograficamente, sejam as localizações reais ou ficcionais. 
Essa experiência de viajar e conviver em ambientes agrestes despertou seu interesse em retratar, por 
meio de suas obras, a memória de um lugar, elaborando um procedimento de classificação similar ao 
arqueológico. 
Entretanto, ainda quando suas instalações incorporam e combinam a coleta de elementos com o desenho, 
a fotografia e a informação registrada, não existe nele um interesse de transformar a experiência em uma 
viagem de exploração científica, mas, sim, de questionar, por meio da arte, as fronteiras do território, da 
geografia e da física. Um fio condutor na obra de Moscheta é a grande fascinação que tem pela natureza, 
assim como a sua disposição aberta à viagem e à experiência da paisagem. 
Sua prática pode ser classificada como uma mistura de observação científica e ficcional, land art e práticas 
orientadas pelo lugar.
Nesta palestra o artista discursa sobre seu percurso artístico, seus processos de criação e a relações 
estabalecidas dentro de sua produção, no ateliê e em seus deslocamentos por lugares inóspitos como o 
Deserto do Atacama, os pampas uruguaios e o Pólo Norte.

Mesa redonda: Fotografia e arte contemporânea
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Ricardo De Cristófaro (UFJF)

Fotografia e arte contemporânea: entre teorias e discursos
Prof. Dr. Ivair Reinaldim (IUPERJ-UCAM)

Em A partilha do sensível, Jacques Rancière afirma “A fotografia não se constituiu como arte em razão 
de sua natureza técnica. O discurso sobre a originalidade da fotografia como ‘arte indicial’ é um discurso 
bastante recente, que pertence menos à história da fotografia que à reviravolta da arte pós-moderna”. A 
partir desse comentário, a comunicação procurará analisar algumas características dos discursos referentes 
ao estatuto e à condição da fotografia na arte contemporânea.

Fotografia de busca
Pedro David

Na palestra Fotografia de busca o artista visual / fotógrafo Pedro David mostra parte de seus trabalhos 
desenvolvidos nos últimos 10 anos, em uma conversa descontraída onde aborda desde as motivações 
pessoais para realizar cada trabalho, como também as estratégias para sua produção, conceitos abordados, 
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cntextualização no ambiente da arte contemporânea, e finalização, onde abre seu processo criativo ao 
descrever os passos desde o campo, passando pela edição de imagens até a publicação livvros e montagem 
de exposições.

27.11.2014

Mesa redonda: Cinema brasileiro contemporâneo
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Profª Drª Alessandra Brum (UFJF)

Afetos, Relações e Encontros
Prof. Dr. Denilson Lopes (UFRJ)

O que pode um pode um afeto? O que uma pode uma relação? O que pode um encontro? A partir dessas 
três questões apontaremos ao mais novos desdobramento de meu atual projeto de pesquisa que mapeia 
o cinema contemporâneo brasileiro mas na expectativas que suas discussões discusões possam ir além do 
cinema ao pensar como podemos estar juntos através da arte, como a festa e a orgia possam voltar a ser 
modos de vida. Procuramos sugerir um diálogo entre teoria e os estudos queer para falarmos de filmes de 
Leonardo Mouramateus, Petra Costa, Marcelo Caetano, Karim Aïnouz, entre outros.

O processo de criação em primeira pessoa
Clarissa Campolina

A realizadora Clarissa Campolina expõe seu olhar sobre a criação de filmes e instalações. Partindo de 
sua própria experiência, ela demonstra os diferentes caminhos que podem ser traçados no processo de 
realização de um trabalho audiovisual. A intenção é revelar um trajeto errante, múltiplo, que varia a cada 
projeto e a cada encontro. 

28.11.2014

Mesa redonda: Cinema brasileiro contemporâneo
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Fenerich (UFJF)

Geopolítica dos bailes através de transformações do calibre de massa em três bases sucessivas do funk 
carioca: Volt Mix, Tamborzão e Beatbox, 1992–2012
Prof. Dr. Carlos Palombini (UFMG)

Analisa três bases características de três décadas sucessivas do funk carioca e identifica sincronismos 
entre o cerceamento dos espaços dos bailes e reduções dos calibres de massa das bases no campo das 
alturas. O Volt Mix se caracteriza pela ocupação equilibrada da tessitura por três linhas distribuídas 
espaçadamente no campo das alturas, do extremo grave ao extremo agudo, costuradas pela voltagem. O 
Tamborzão comprime essas linhas no espaço compreendido entre o extremo grave e o médio agudo. No 
Beatbox as três linhas estão comprimidas no médio, em sobreposição à faixa da fala. Essas transformações 
se explicitam a cada virada de década e coincidem, a primeira, com a supressão dos bailes ditos de asfalto 
em clubes de subúrbio (ao final dos anos 1990), e a segunda (ao final da primeira década dos anos 2000), 
com as supressão dos próprios bailes ditos de comunidade ou de favela.
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Experimentalismo sem ponta
Lílian Campesato

O adjetivo experimental carrega muitos significados e ideologias, especialmente quando atribuído 
a qualquer qualificação do termo música. É um conceito que assume papéis diferentes, por vezes 
contraditórios, e se reflete num dos paradoxos trazidos pela modernidade: o desejo pelo novo e, ao 
mesmo tempo, uma nostalgia pela intuição.
É notável a consolidação de uma cena experimental na música brasileira nas últimas décadas. Entendo 
que essa produção se localiza num espaço indefinido, na intersecção entre coisas distintas, entre pontas: 
entre os extremos da tecnologia, unindo high e low tech; oscilando entre ocupar um lugar institucional 
(especialmente o acadêmico) e se contrapor a ele; colocando-se como música, mas recorrendo 
frequentemente a outras formas artísticas performáticas e audiovisuais. A partir dessa discussão irei 
apresentar e comentar produções  nacionais recentes em que esse espaço indefinido se mostra presente.
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EIXO TEMÁTICO
ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA

RESUMOS

26.11.2014
GT Moda e processos de subjetivação
Sala 212 | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Profª Drª Elizabeth Murilio (UFJF)

Desvio, moda e grifes na periferia: interseções entre Howard Becker, Diana Crane e o funk ostentação 
Ana Lucia Pitta (UFJF)

A ostentação, como tal vertente do funk costuma ser caracterizada, surgiu em São Paulo, em 2011, e se 
caracteriza pela referência constante a roupas de grife, carros importados e bebidas caras. Essa vertente do 
funk apresenta um sincretismo exacerbado, mesclando às batidas do hip-hop samplers de outras canções 
nacionais e estrangeiras, referências a roupas, carros e bebidas de luxo, tudo isso a partir de uma estética 
que ainda se refere às periferias brasileiras. 
As músicas disseminaram expressões como “nave”, carro importado, “plaquê”, montante de cédulas de 
dinheiro, “portar” verbo que significa vestir, e “kit”, que é um conjunto de boné, camiseta, e óculos da 
mesma grife. Dentre as marcas exaltadas pelo funk ostentação, as internacionais são preponderantes. As 
roupas são das grifes Christian Audigier, Oakley, Louis Vuitton, Nike, Tommy Hilfiguer, Lacoste, Adidas, 
dentre outras. Os nomes dessas marcas, assim como acontecia nos primeiros bailes cariocas com as letras 
e os nomes das canções estrangeiras, são abrasileirados e, portanto, cantados em meio às gírias surgidas 
nas periferias. 
Em verdade, abordar a questão do funk ostentação: jovens, sobretudo negros, de regiões periféricas, 
cantando roupas de grife que até pouco tempo atrás não eram citadas nos estilos musicais tradicionalmente 
“marginais”, como o funk, traz à tona, simultaneamente, a questão do desvio a normas pré-estabelecidas 
e a capacidade da moda em apresentar-se como importante modo de contestação, consciente ou não, de 
estruturas vigentes. 
Howard Becker (2009) questiona a origem de regras pré-estabelecidas que invariavelmente, terminam por 
beneficiar determinado grupo e excluir, conferir o rótulo de outsider a outro em um agrupamento social. 
De maneira semelhante Diana Crane (2006), ao debruçar-se sobre a questão das vestimentas femininas 
como importante meio de resistência, interessa-se pelos processos que envolvem o surgimento de certos 
ditames e a prática do desvio a tais regras.
As asserções apresentadas ao longo desses dois estudos ultrapassam os casos específicos e, para além 
do uso de maconha ou daquelas que ousavam vestir calças quando isso ainda era proibido por lei, por 
exemplo, Becker (2009) e Crane (2006) terminam por abarcar questões mais amplas, relativas ao modus 
operandi da rotulação daqueles que, de maneira consciente ou não, rompiam ou transgrediam as normas. 
Acreditamos que o funk ostentação configura-se como um interessante meio pelo qual certas noções pré-
estabelecidas são contestadas, sobretudo a partir da moda, daí a intenção do presente trabalho: buscar 
conexões entre a ostentação e os estudos de Becker (2009) e Crane (2006).



24 I Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

Moda e resistência: uma interseção possível
Deyse Pinto de Almeida (UFJF)

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão a respeito da moda, entendendo esta 
como uma manifestação social que vai muito além de uma demonstração de futilidade e oportunidade 
para volumosos ganhos econômicos, como defendem algumas teorias de caráter marxista. Fruto sim, 
da evolução das sociedades capitalistas urbanas, a indumentária representa muito mais do que um 
instrumento para a diferenciação dos indivíduos no contexto sócio- econômico. Em um plano em que 
a individualidade reina sobre as intenções coletivas, as roupas trabalham auxiliando a construção de 
personalidades e na afirmação de desejos e anseios pessoais; uma construção cultural popular urbana.
Assim, a representação através do vestuário torna-se um dos aspectos essenciais no processo de 
individualização e afirmação social. A maneira como cada um se veste é influenciada diretamente pelo 
meio em que se vive e as aspirações que cada indivíduo possui. Conforme abordado por Diana Crane 
(2006), as roupas são pensadas para serem utilizadas em espaços públicos, as pessoas se vestem para 
serem vistas pelos outros e não para si mesmo. Ao escolherem certas peças para compor sua forma de 
vestir, os membros de um determinado grupo pretendem se fazerem notados, afirmando sua existência 
e marcando sua posição ideológica. Comunicando-se através das roupas, os integrantes de específicos 
grupos sociais acabam revelando suas preferências e criticando aquilo que não concordam no meio em 
que vivem.
A partir destas colocações, conseguimos perceber o caráter transgressor das roupas, que acabam por fazer 
parte de uma espécie de jogo de interesses culturais, sendo fundamentais para a criação de uma nova 
experiência, onde novas criações podem ser observadas. A resistência em aceitar passivamente aquilo 
que lhe é obrigatório, pode ser observada em diversos universos sociais, inclusive na maneira de vestir. 
Gilles Lipovetsky (1989) destaca que a moda é um dos espaços sociais em que os indivíduos conseguem 
exercer sua liberdade e sua maneira crítica de enxergar o mundo. Para o sociólogo, a moda é resultado 
do desejo de afirmação de uma personalidade que cada ser possui. Desta maneira, a moda pode ser 
compreendida como um suporte para a criação da identidade social do indivíduo.

Vestuário e criação de si: montagens camp em Ru Paul’s Drag Race
Rodrigo Souza (UFJF)

Desde o texto de Sontag em 1964, muito foi “definido” sobre o camp - mas as tentativas de definí-lo têm 
se mostrado, no mínimo, frustrantes, assim como as de localizar suas origens. De modo geral, o camp já 
foi abordado como sensibilidade, estilo, comportamento, gosto, estética, dentre outros, sendo, portanto, 
exagerado e ambíguo na sua própria definição.
Esse artigo tem como proposta abordar a sensibilidade camp num contexto contemporâneo no qual o 
aparato sensorial do indivíduo esta supersaturado de “estímulos-contraditórios-moduladores-excessivos”. 
Contudo, se em um primeiro momento essas sensações poderiam criar formas singulares de subjetividade, 
elas acabam por se enquadrar em referências identitárias modernas. Assim, a hipótese desenvolvida é a 
de que frente à esse panorama, a estética camp poderia ser abordada como uma postura de resistência.
A ideia para este trabalho surgiu ao assistir um programa de televisão chamado RuPaul’s Drag Race, 
exibido pela emissora Logo, nos Estados Unidos, que consiste em uma competição entre drag queens com 
o objetivo de escolher a próxima drag superstar. O programa mostra todo o processo de construção da 
personagem pelos intérpretes, que passa pela confecção do figurino, pela escolha da maquiagem e das 
perucas, denominado de montagem.
Entendemos que as roupas são um modo de comunicação simbólica, que lidam com signos não verbais 
e diferentemente da linguagem escrita, podem atuar de modo subversivo, mesmo que o receptor 
daquela mensagem não esteja inteiramente consciente dela (Crane, 2009). O comportamento não-verbal, 
transmitido por gestos, olhares, escolhas de roupas, se apresenta, então, como um meio poderoso de 
transmitir signos sociais, identitários e, principalmente, políticos. Ao observarmos minorias sexuais e 
raciais, essa ideia do vestuário como resistência fica bastante clara (Crane, 2009)
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Assim, proponho fazer uma intercessão entre a sensibilidade camp tal como abordam Sontag (1984) e 
Denilson Lopes (2002) e a montagem das drag queens, mas não por motivos explicativos ou reducionistas. 
Acredito que tal aproximação pode ser útil para falar dessa criação de si por meio do travestimento, de uma 
existência estética assumida como artifício, que resiste a capturas identitárias. Para isso, serão abordadas 
três montagens de drag queens no programa de televisão RuPaul’s Drag Race.

GT Artes visuais em diálogos
Sala 212 | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Profª Drª Elizabeth Murilio (UFJF)

A cozinha futurista: a gastronomia como experiência estética
Anna Flávia Silva de Souza (UFJF)

Conforme a estética relacional de Nicolas Bourriaud (Bourriaud, 2009), uma das características da arte 
na atualidade é o intenso diálogo que esta estabelece com outros domínios simbólicos e outras práticas 
materiais e culturais. Para o autor hoje, a comunicação encerra as relações entre as pessoas dentro de 
espaços de controle que decompõem o vínculo social em elementos distintos. A atividade artística por 
sua vez, tenta efetuar ligações modestas, abrir algumas passagens obstruídas, por em contato níveis de 
realidades apartados. (Bourriaud, 2009, p.11)
A arte contemporânea constrói campos férteis de diálogos entre as diferentes formas através das quais o 
homem se expressa. Nessa aproximação com outros domínios materiais e simbólicos através de processos 
de reflexão, a arte estabelece ligações com a gastronomia, uma vez que o processo cultural de processar 
a comida é elemento constituído de atitudes ligadas ao pensamento e aos usos, costumes, protocolos, 
condutas e situações humanas, sendo também espaço de sociabilidade.
Esse estudo baseia nos horizontes abertos pela atitude dos futuristas, onde podemos perceber um 
encaminhamento da gastronomia ao encontro da arte, pois estabelece o preparo e o consumo da comida 
para além da mera saciedade do corpo, indo em direção ao conceito de “alimentação da alma”, elevando 
a culinária ao mesmo patamar pertencente à arte. Através dos futuristas, vemos a necessidade em buscar 
uma nova tendência na culinária, afastando-a cada vez mais do ato básico da subsistência, e tornar possível 
a invenção de novos pratos que trariam a alegria e o entusiasmo no comer, coisa que não acreditavam 
mais acontecer com alimentos da dieta cotidiana, aos quais já se estaria habituado. Eles também se 
portam como mediadores de uma experiência, criando percursos através da criação culinária que levará o 
comensal a experimentações diversas, propondo uma relação sensorial completa, onde haja a interação 
entre público e obra.
Dessa forma, assim como na pintura, na escultura ou na arquitetura, ela se torna proporcionadora de uma 
“experiência”, onde todos os cinco sentidos são explorados para proporcionar o máximo de prazer.

Rubem Valentim e os símbolos das religiões afro-brasileiras
Daniele Cristina Liberato de Oliveira (UERJ)
Roberta Paula Ferreira Aleixo (UERJ)

A presente pesquisa trata da influência das religiões afro-brasileiras no trabalho do artista plástico 
Rubem Valentim, desde a década de 1940, quando Valentim estudou os símbolos dos orixás realizados 
na Bahia, no início de sua carreira, e a partir da década de 1960, quando este entrou em contato com a 
umbanda durante suas visitas aos terreiros nos subúrbios cariocas. Além disso, pode-se destacar o contato 
de Valentim com os museus etnográficos na Europa e de como a cultura negra ancestral foi importante 
para configuração e para a formação de uma identidade em seu trabalho. Após o seu contato com as 
riscaduras da umbanda em que é constituída de símbolos, Valentim repensa e escreve, tomando como 
base suas experiências, uma escrita que trata da formação da cultura brasileira tendo como principio o 
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negro, o índio e o europeu, aproximando-se, assim, da formação do culto umbandístico que concentra 
de alguma forma as três matrizes da cultura brasileira, já que a partir do meado de 1960, os símbolos 
passaram a ser identificados como representativos dos orixás da cultura afro-brasileira. O que parece 
notório que, portanto, em sua obra, Valentim, incorpora elementos que fazem referência aos orixás da 
religiosidade africana, que traz além desta presença estética, a presença desta religiosidade muitas vezes 
desde o processo de criação de artista. E este é um fator significativo levando em conta que estas obras 
não pertencem aos objetos religiosos que são criados com fins de uso – tendo, portanto, uma função 
ritualística – dentro da religiosidade africana e afrodescendente. Estas são, de fato, obras que discutem a 
relação da influência africana na cultura brasileira, mas que não são objetos funcionais, são obras de artes, 
de origem estética. Portanto, é objetivo desta pesquisa compreender a relação do trabalho de Rubem 
Valentim com os símbolos estéticos de sua obra e a religiosidade do artista, tal qual um elemento pode 
influenciar no outro, assim como dos aspectos da cultura afro-brasileira.

A forma que fala do seu tempo: Achille Perilli no acervo do MAMM
Luciane Ferreira Costa (UFJF)

O objetivo principal desta comunicação é apresentar as obras de Achille Perilli (1927-) presentes no 
MAMM e discutir a sua importância nesta coleção. Perilli é um artista romano que teve contato com 
Murilo Mendes (1901-1975), durante a sua estadia na Itália no período de 1957-1975. Murilo Mendes, 
natural de Juiz de Fora, viveu por 18 anos em Roma, onde lecionou e atuou como poeta, ensaísta e crítico 
de arte. Murilo tinha 56 anos quando se transferiu para a Itália, onde viveu até o fim de sua vida, vindo 
a falecer em Portugal em 1976. Sua coleção de artes plásticas hoje se encontra no MAMM (Museu de 
Arte Moderna Murilo Mendes, em Juiz de Fora). O acervo apresenta atualmente, além da coleção de 
arte brasileira, obras de diversos artistas italianos pertencentes ao movimento ‘abstracionismo concreto’ 
italiano, estimulados pelo Construtivismo russo. Por que Achille Perilli? A importância deste artista está, 
além da pintura e da escultura, no fato de ter sido ele o fundador do Gruppo Forma1 em 1947. Este 
grupo fortificou a ‘nova’ proposta da arte abstrata italiana em um momento em que a Itália procurava, de 
alguma forma, recompor o tecido cultural que a guerra havia desagregado, decomposto, interrompido. 
O acervo do MAMM conta com vinte e cinco artistas italianos. Entre os que atuaram como pintores e 
escultores destacamos: Achille Perilli; Piero Dorazio (1927-2005); Giulio Turcato (1912-1995); Aldo Calò 
(1910- 1983); Cosimo Carlucci (1919-1987); Nino Franchina (1912-1987); Marcolino Gandino (1936-2012). 
Estes artistas são de relevância no cenário artístico italiano de reconhecimento internacional. O momento 
no qual atuaram foi entre os anos de 1940-1960, alguns foram mais além chegando a ter contato efetivo 
com a arte contemporânea. Achille Perilli é atuante ainda hoje com 87 anos. Ele participou da 5ª Bienal 
de São Paulo em 1959, possui obras no acervo do MACRO (Museu de Arte Contemporânea de Roma), no 
MoMA (Museu de Arte Moderna) em Nova Iorque, e no MAMM em Juiz de Fora. Sua obra se reafirma 
no abandono total de qualquer referência ao real, a forma alcança a compreensão lógico-estrutural ou 
mesmo ilógico-estrutural, sendo ela tomada como ato de pura espacialização. A presença desses artistas 
no MAMM faz parte de um acervo de relevância para a história da arte, para a cidade de Juiz de Fora, para 
o Brasil. Um acervo que ainda está sendo estudado sistematicamente pelo meio acadêmico.

A cultura material no bloco Chave de Ouro
Giuliana Caetano Pimentel (UFRJ)

Este trabalho visa buscar elementos de materialidade no desfile do “Bloco Chave de Ouro”, no carnaval 
carioca das décadas de 1960 e 1970. A partir de uma análise dos conceitos sobre a cultura material no que 
diz respeito à intencionalidade, forma e um grupo de pessoas cooperando na produção de algo, analisando 
uma festa, neste caso, carnavalesca, a partir da identificação da produção de um objeto, ou suas utilizações 
ao longo dos anos. Há de ser levado em consideração que as vertentes para uma melhor análise de como 
uma festa se propaga, neste caso uma festa com caráter contestatório, devem ser enquadradas nestes 
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conceitos de produção de cultura material, para uma melhor compreensão do que foi produzido. Este 
trabalho também tem por objetivo a identificação destes conceitos na estrutura e reprodução dos desfiles 
deste caso particular da história do carnaval de rua do Rio de Janeiro, duramente reprimido pela polícia 
no período do regimento militar brasileiro. Trata-se, então, de uma análise da produção de cultura deste 
bloco do subúrbio carioca: os materiais utilizados na produção das fantasias, cartazes e instrumentos 
utilizados pelos participantes, assim como seu principal objeto, o caixão, levando em consideração uma 
maior facilidade na fuga da polícia, a produção a partir de funcionalidade, custos de produção, alteração 
do uso de um objeto a partir de uma simbologia e sugerindo nova significação e o caráter contestatório 
deste bloco frente ao Regime Militar Brasileiro. A partir da aplicação dos conceitos, arquivos jornalísticos 
e depoimentos, este trabalho visa também identificar e elaborar, através da cultura material, a ideologia 
inerente a esses participantes, as possíveis causas da proibição deste bloco de rua e sua repressão durante 
os anos de Chumbo, para que, estabelecendo um quadro comparativo entre os desfiles durante a Ditadura 
e a atualidade, as mudanças na expressividade do bloco nos dias atuais, e a redução do contingente, 
seja relatada, percebendo então, as diversas maneiras de apresentação da cultura material atrelada a 
interesses diversos.

27.11.2014
GT Arte e instituições
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Coordenação: Profª Drª Maria Lucia Bueno (UFJF)

Abstração no pós-guerra: intenções, atitudes e mapeamento
Claudia Botelho (UFES)

A abstração no pós-guerra sintetiza inúmeras pesquisas e transformações que ocorreram com a arte no 
decorrer do final do século XIX e primeira metade do século XX. Com intuito de conhecer as produções 
artísticas de tendências abstracionistas realizadas no período do pós-guerra, apresenta-se no decorrer 
desse texto a Arte Abstrata produzida nos dois pontos de referência, Nova York e Europa, e suas confluências 
com a Arte abstracionista Informal/Lírica brasileira.
O foco central desse estudo é revisitar, ou até mesmo, efetuar um resgate histórico de como se efetuou 
no cenário artístico brasileiro as produções de tendência abstracionista informal. Nos anos de 1950, a 
arte abstrata esteve como a principal produção dos artistas brasileiros, todavia, a abstração reconhecida 
pela crítica e aparada pelas instituições, não foi a abstração de caráter subjetivo e expressivo que 
dialogava com as tendências contemporâneas produzidas nos EUA (Expressionismo Abstrato) e na Europa 
(Abstração Informal) naquele momento. A linguagem abstrata que ganhava o cenário brasileiro era aquela 
de tendência geométrica e racional, introduzida por influência do suíço Max Bill, em decorrência de sua 
participação na I Bienal de São Paulo, em 1951.
Essas constatações encaminham algumas reflexões em torno das produções artísticas de tendência 
abstrata informal que se configuraram no Brasil após a década de 1950. Reconhece nessa parcela da 
história da arte brasileira uma lacuna que ainda merece ser estudada e melhor reconhecida. Esses estudos 
se desenvolveram, principalmente, a partir das análises das produções abstracionistas líricas realizadas no 
país naquele período. Entretanto, é de grande relevância compreender a abstração pós-guerra realizada 
em todo cenário mundial.
Nessas discussões, o texto será proposto em diálogo com os recentes estudos a respeito da arte brasileira 
realizado por importantes teóricos nacionais. Tais como: Almerinda da Silva Lopes; Anna Bella Geiger; 
Antônio Bento, Fernando Cocciarale; Ferreira Gullar, Jacob Klintowitz; Jayme Maurício; Maria de Fátima 
Morethy Couto; Mário Barata; Mário Pedrosa, entre outros. No contexto mundial, buscou-se referências 
nos seguintes teóricos: Giulio Carlo Angan; Herschel B. Chipp; Mel Gooding; Paul Wood e seus demais 
colaboradores.
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Autoridade Artística em Debate: As Disputas entre Críticos de Arte e Curadores de Exposições na Arte 
Contemporânea.
Guilherme Marcondes dos Santos (UFRJ)

O advento da Arte Contemporânea trouxe a tentativa de destruir os cânones vigentes na Arte Moderna, com 
isso novos atores sociais e modos de percepção e recepção artísticos nasceram. Há o surgimento de uma 
nova morfologia para o mundo da arte. Neste contexto, há quem defenda que os críticos de arte perderam 
um espaço na esfera de legitimação da arte. Até então os críticos eram percebidos como os principais 
agentes legitimadores da arte, porém com a ascensão da morfologia que dá suporte a Arte Contemporânea, 
os curadores de exposições são hoje encarados como detentores deste poder legitimador. Na dissertação 
de mestrado Arte, Crítica e Curadoria: Diálogos sobre Autoridade e Legitimidade, discuti sociologicamente 
esta mudança. Com atenção especial aos conflitos e consensos que envolvem o exercício da crítica de arte 
e da curadoria de exposições no mundo da arte brasileira hoje. Objetivo com esta proposta, apresentar os 
resultados desta pesquisa, com um foco sobre a questão da autoridade, intentando desvelar o que são a 
crítica e a curadoria debatidos contemporaneamente, assim como explicitar o que está em jogo quando 
se apregoa a morte de uma carreira em prol do exercício de outra.
Neste sentido, este trabalho, que visa trazer um apanhado das questões que discuti em minha dissertação 
de mestrado, parte da hipótese basilar de que o mundo da arte, de forma geral, está passando por um 
processo de transformação. Há o surgimento de uma nova morfologia da esfera da arte. E, tal alteração é 
encarada como sendo responsável por gerar negociações (conflitos e consensos) em busca da consolidação 
de uma nova faceta para a arte.
A referida dissertação não tem um caráter histórico, então, não se buscou através dela construir uma 
história da crítica e nem da curadoria, mas sim compreender - a partir do debate contemporâneo, veiculado 
em jornais, dossiês de revistas acadêmicas, livros, entrevistas por mim realizadas etc. - o que estava em 
jogo quando se matava uma atividade em prol ao reconhecimento e a legitimação de outra.

A 19ª Bienal de São Paulo (1987) e as condições para uma curadoria autoral no campo da arte brasileiro
Tálisson Melo de Souza (UFJF)

A Bienal Internacional de Arte de São Paulo (fundada em 1951), após atravessar um período de crise 
financeira e de legitimidade cultural dentro e fora do país durante o período no qual o país viveu sob 
a ditadura militar, investiu forçar no início da década de 1980 para reestabelecer-se como importante 
componente do campo da arte brasileira, ao expor a produção artística de alguns núcleos emergentes e 
gerar conexões com matrizes do passado recente (as vanguardas modernas), e uma série de repertórios até 
então incomuns ao figurar em contato com a produção atual, compartindo a mesma “vitrine” e o mesmo 
catálogo (como arte “primitiva”, “popular” e baseada em novas tecnologias e estratégias expositivas). Da 
tendência “transnacional” e busca por singularidade que marca a realização das bienais em vários países a 
partir dos anos de 1970, a voga multiculturalista também começa a consolidar seu espaço no campo da arte 
no Brasil, tendo a Bienal como zona de projeção das fronteiras de “mundos da arte” possíveis. Através de 
estudo de caso focado nas exposições organizadas pela Fundação Bienal de São Paulo na primeira metade 
dos anos de 1980 – décima sexta e décima sétima edições, de 1981 e 1983, respectivamente, ambas 
organizadas por Walter Zanini (1925 - 2013), a décima oitava e a décima nona edições, de 1985 e 1987, 
curadas por Sheila Leirner (1948) –, busca-se identificar os caminhos de introdução e desenvolvimento 
dos conceitos de “arte pós-moderna” e “arte global” no diálogo entre a crítica de arte, a curadoria de 
exposições e a própria produção artística, desde a arte postal ao chamado “retorno da pintura”. A análise 
centra-se nas relações entre a dinâmica de realização das exposições tratadas, principalmente no sentido 
da seleção de obras e de sua expografia, com a articulação do papel do curador com a crítica especializada 
nacional e internacional, e as respostas e provocações concretizadas pelos artistas que acompanham o 
debate em torno das condições de sua atividade. Consideramos mais atentamente a tensão e o debate 
decorrente da continuidade da atividade de Sheila Leirner à frente da curadoria da Bienal em 1987, quando 
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as implicações de sua proposta de 1985 já levaram a uma ampla discussão sobre o impacto da proposta 
curatorial de perfil autoral desempenhada por ela na conjuntura.

Estabelecidos e independentes: reconhecimento simbólico e êxito de mercado na música popular 
brasileira contemporânea
Virgínia Strack (UFJF)

Este trabalho tem como objetivo apresentar um mapeamento do mundo da música popular brasileira 
contemporânea, referenciado nas grandes transformações por que passou o mercado de música nacional, 
principalmente a partir dos anos 2000. A música popular brasileira contemporânea corresponde a um 
segmento do mercado, sendo uma designação de uso corrente nesta esfera, utilizada para diferenciar este 
nicho dos demais (samba, pagode, funk, rock brasileiro, axé, rap, forró, entre outros). Neste âmbito ela 
será tratada como um gênero da produção musical popular brasileira, no sentido empregado por Jesus 
Martín-Barbero, enquanto mecanismos “de mediação entre as lógicas do sistema produtivo e do sistema 
de consumo, entre a do formato (produto) e as formas de ler, os usos.” (BARBERO, 1987, p.238/239)
A proposta é apresentar um estudo sobre as trajetórias de artistas e bandas, considerando as especificidades 
do processo de trabalho e inserção no mercado, com o objetivo de investigar como operam os mecanismos 
de legitimação e consagração – econômica e simbólica – no interior desse segmento. Tendo como principal 
referência os artistas e bandas que receberam o nome de “independentes”, nos propusemos investigar um 
período de decisivas transformações levando em conta principalmente o reconhecimento nas dimensões 
simbólica e econômica, que podem se encontrar combinados – os estabelecidos – ou se desenvolver de 
forma separada – reconhecimento simbólico sem sucesso econômico – os independentes. Para alcançar 
tais objetivos a pesquisa buscou atrelar aspectos qualitativos e quantitativos capazes de situar artistas 
numa escala de êxito, com a instrumentalização das teorias e conceitos da sociologia da cultura e da arte.

GT Arte e história
Sala 212 | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Profª Drª Maria Lucia Bueno (UFJF)

Notas sobre a tradução da cidade ideal de Francesco di Giorgio Martini a partir de seus tratados
Lorraine Pinheiro Mendes (UFJF)

Francesco di Giorgio Martini (1438- 1501), arquiteto e tratadista nascido em Siena, é reconhecido pela 
interdisciplinaridade de sua formação e seus trabalhos e atuações em diversas áreas principalmente 
quando se torna arquiteto do ducado de Federico de Montefeltro em Urbino.
Nessa comunicação pretende-se evidenciar sua obra tratadística, mais precisamente a cidade ideal proposta 
em seus “Trattati di architettura ingegneria e arte militare”. Sua città é peculiar e muito particular em sua 
forma, embora as preocupações como localização, proximidade a recursos naturais, higiene e defesa, por 
exemplo, sejam devedoras de Vitrúvio e muito similares às preocupações presentes em outros tratados 
do Renascimento.
A tradução comentada de seu texto é de certa forma uma maneira de ampliar o alcance dessas informações 
por passa-las ao português e os comentários evidentemente contextualizam a cidade ideal de Martini 
dentro de sua própria obra e formação bem como no contexto mais amplo do Renascimento.
O tema da cidade ideal é recorrente e muito próprio do Humanismo, é resultado de uma nova forma 
de conceber o homem em seu meio e de enxergar o espaço urbano como cenário principal onde as 
aspirações filosóficas e artísticas tomam formas palpáveis. A arquitetura deveria estar a serviço do corpo 
político da qual faz parte. E aos arquitetos caberia, ao projetar edifícios, monumentos e a própria cidade, 
de certa maneira também projetar as relações sociais que legitimariam a estrutura urbana. Além disso, 
a arquitetura, assim como a pintura é figurativa, é representativa. A arquitetura não fornece apenas a 
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estrutura, mas contém também um simbolismo implícito em suas formas. As cidades são extremamente 
importantes para o florescimento das mudanças nas artes durante o Renascimento, e a vida urbana, não 
somente as formas que a compõem, passa a ser no século XV um objeto de intenso interesse.

A Cultura Memorialística no Brasil Oitocentista
Mariana Guimarães Chaves (UFJF)

O século XIX pode ser caracterizado como o período da modernidade em que o culto à memória atingiu 
sua maior potencialidade. O solapamento das antigas certezas religiosas e metafísicas contribuiu para a 
emergência de um sentimento de busca e desejo de origens. Tal obsessão das sociedades oitocentistas 
pelas origens e suas fundações míticas vinha atender às necessidades de legitimação dos novos Estados 
Nacionais.
Não deve admirar, pois, o fato de o século XIX coincidir com a expressão máxima da cultura memorialística, 
a apoteose do historicismo, a prática do monumentalismo e o apogeu da estatuamania. Nesse sentido, 
tanto o texto histórico, quanto o monumento e a obra de arte, assumem em comum o papel de veículos 
contra o esquecimento, ou seja, contra a degradação provocada pela matéria do tempo.
Mais do que qualquer outro, o século XIX foi o século da memória, uma vez que se reconheceu a utilidade 
política, social e ideológica do uso de leituras do passado como argumentos legitimadores de interesses 
do presente. Esta necessidade de justificação do processo de enquadramento da memória traduziu-se não 
só em práticas de mote pedagógico, como também na criação de lugares de memória.
Este trabalho tem como objetivo propor uma reflexão acerca do processo de construção de uma memória 
nacional no Brasil oitocentista, através da análise de elementos pictóricos e esculturais valorizados no 
ambiente cortesão e no meio acadêmico. A iconografia oficial, que começa a tomar forma nos anos que 
se seguiram à maioridade de D. Pedro II e ao estabelecimento de uma política mais definida em relação às 
artes, teve como foco principal a pintura de Corte, mais especificamente a retratística e a pintura histórica.
Nossa proposta consiste, antes de tudo, na análise de esquemas de representação aplicados à produção 
artística oitocentista, a partir da escolha consciente de exemplos relevantes e diferenciados. Utilizaremo-
nos de uma abordagem metodológica que Vítor Serrão denomina nova iconologia, ancorada na descrição 
formal e iconográfica, porém enriquecida pela análise comparativa. Assim, entendemos que, resguardadas 
suas devidas especificidades, também o Império brasileiro tomou parte na cultura cívica que mobilizava a 
sociedade em torno do culto à nação, através da proposição de representações do passado que afirmavam 
leituras particulares da história.

As Mulheres Fatais no Acervo do Museu D. João VI: Cleópatra um estudo de caso
Thamis Malena Marciano Caria (UFJF)

A pesquisa pretende investigar as pinturas que compõe o acervo do Museu D. João VI, do Rio de Janeiro e 
que possuem temas relacionados às “mulheres fatais”. O acervo chegou ao Brasil junto à corte portuguesa 
em 1808 e a outra parte veio em 1816 com Joaquim Lebreton (Chefe da missão francesa). Todavia, a 
maior parte deste acervo é oriundo da própria academia/escola com o resultado das diversas atividades 
didáticas, tais como: cópias importantes de obras européias, envio de estudos feitos na Europa pelos 
pensionistas brasileiros e materiais didáticos para uso dos ateliês. 
Atualmente, este conjunto de obras ainda possui um caráter pedagógico para os discentes da universidade 
(EBA), além disso, exercem um papel significativo para as pesquisas de pós-graduação. Desta forma, 
pretende-se analisar dentro deste recorte, pinturas de mulheres fatais (Cópia de Tarquínio e Lucrecia de 
Guido Cagnacci, enviada por Vitor Meireles e a pintura de Lucrécia Socrátes afastando Alcebiades do Vício 
de Pedro Américo) e para o estudo de caso foi escolhido o quadro intitulado “Cleópatra” que no catálogo 
consta ser de autor anônimo e referenciado como uma cópia de uma obra barroca. Esta obra passou a 
integrar a coleção do Museu D. João VI em 1979, provavelmente no ano de sua fundação. Todavia, os 
estudos preliminares verificou-se a possibilidade da obra ser um original do século XVII.
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Neste sentido, a relevância deste projeto se dá por ser uma investigação inédita sobre uma obra que pode 
ser original e de autoria do pintor italiano Bartolomeo Biscaino do século XVII e pelo fato deste projeto 
promover a interdisciplinaridade na História e na Arte. Além disso, envolve questão relativa à visão de 
época sobre a mulher tida como fatal e, sobretudo, a motivação dos pintores e o gosto do público que 
encomendava tais obras.

28.11.2014
GT Arte e teoria
Sala 212 | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Profª Drª Rosane Preciosa (UFJF)

Diálogos Improváveis de um Objeto de Afeto
Manlio M. Speranzini (USP)

A palavra ‘objeto’ deriva de objectus (lat.) e significa ‘obstáculo’, ‘aquilo que está lançado e se apresenta 
diante de nós’, ou ainda, ‘aquilo que é pensado e que está em oposição ao sujeito’ (o ser pensante). O 
objeto é então ‘real’ ou ‘realizável’, possuindo um determinado corpo distinto e íntegro que pode ser 
atestado, se não pela percepção, pela consciência. Dentre os objetos que configuram e participam da vida 
cotidiana, há um tipo de objeto que estabelece com seu possuidor uma relação sensível difícil de aferir e 
avaliar e que desconsidera o valor comercial do objeto, sua época de produção, sua característica física, de 
material, de uso ou mesmo sua função. Resultado de uma linha de produção em série e, exatamente por 
isso, indistinto de outros tantos iguais a ele, o objeto-foco desta pesquisa se distingue dos seus idênticos 
pela intimidade, pela história e pelos afetos que compartilha com o indivíduo, seu possuidor, sendo então 
identificado por Violette Morin como um ‘objeto biográfico’. A pesquisa partiu do incômodo gerado pela 
relação com um objeto dessa ordem e se desenvolveu a partir de perguntas como, por exemplo: O que 
distingue um objeto natural de um objeto fabricado, ou, um objeto funcional de um objeto estético? 
O que significa ‘possuir’ o objeto? Que tipo de lembrança, fantasia e imagem essa relação produz? O 
que esse objeto integrado ao ambiente doméstico demarca: uma presença, uma falta? O tempo altera o 
entusiasmo, o interesse e o prazer estético pelo objeto? Se a característica principal do objeto estudado 
decorre de uma intimidade e de uma emoção, será possível apreender essas impressões para empregá-
las no processo de criação de novos objetos? Para esclarecer o que é de ordem teórica, se recorreu às 
ideias de Jan Mukarovsky (A Essência das Artes Visuais), Violette Morin (O Objeto Biográfico), Donald A. 
Norman (Design Emocional) e Haroldo de Campos (A Arte no Horizonte do Provável). Já, para expor o 
que nessa relação é da ordem do sensível, se empreendeu num primeiro momento um exercício prático 
que fez uso da fotografia, do relato pessoal, da tipográfica e de uma estratégia promotora de alteridades 
que, pela fragmentação, pelo distanciamento e pela ação do acaso, permitiu a composição de imagens 
que ampliaram e turvaram os limites da relação estudada. Num segundo momento, essas imagens de 
alteridade do objeto estudado serviram de matéria para a configuração de uma série de padrões que, 
repetidos, poderiam encobrir qualquer que fosse o objeto em devir.

Diariamente: instruções e fabulações possíveis
Letícia Bertagna (UFRGS)

Através da análise do trabalho de Yoko Ono intitulado Pintura para martelar um prego, busco investigar 
o uso da instrução no contexto da arte, explorar suas relações com a vivência cotidiana e criar algumas 
associações com o meu processo artístico.
Em 1961, a artista japonesa dá a seguinte instrução: martelar um prego todas as manhãs em um espelho, 
vidro, tela, madeira ou metal, amarrando um fio de cabelo caído na mesma manhã em torno do objeto, 
até cobrir a área do suporte previamente escolhido. O prego assume, então, uma dimensão existencial 



32 I Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

e crítica na medida que opera como um instrumento de e para a atenção assim como cria um lugar de 
visibilidade e memória para aquilo que perdemos muitas vezes sem perceber. O trabalho é um convite à 
observação meticulosa e precisa do mínimo.
Em O catador, Manoel de Barros apresenta um homem que recolhe pregos do chão ao longo dos dias. 
Uma vez abandonados, perdem também a sua função e adquirem assim um certo privilégio que, segundo 
o poeta, somente as coisas inúteis possuem. É possível perceber no gesto do catador alguma semelhança 
com o ato que a artista propõe: ambos, ao deslocarem a utilidade do objeto atribuem-lhe uma outra 
qualidade. Atribuir uma outra função ao prego, qualificar um fio de cabelo, elevar o mínimo ao máximo e 
assim criar novos sentidos são estratégias para inverter a ordem das coisas. Como diz Arhur Danto, já não 
está mais em jogo o que é uma obra de arte, mas qual a nossa percepção de algo que vemos como arte.
No desenvolvimento do projeto artístico Agenda de possíveis, abordei diariamente, durante um ano, uma 
pessoa diferente com a seguinte pergunta: se amanhã você tivesse o dia inteiramente livre, o que faria? 
Em seguida, oferecia uma página de agenda instruindo o participante para que escrevesse sua resposta 
no respectivo dia. O objeto em questão é também alvo de uma alteração de usos e valores, assim como a 
noção de autoria e o estatuto da obra de arte são questionados.
O endereçamento de instruções a outras pessoas surge como possibilidade de estimular reflexões sobre a 
sua própria vida e fazê-las participar de um processo criativo. Enquanto a instrução em outros contextos 
pode conter explicitamente o caráter de ensino, com recomendações comportamentais mais normativas, 
no campo da arte ela surge como desvio, operando de forma inversa e assumindo uma qualidade 
subversiva, como comenta o pesquisador Michel Zózimo.
Lygia Clark oferece algumas pistas de um tipo de trabalho artístico que se baseia numa construção 
compartilhada, em que o artista já não é a figura central da prática criadora, assim como o espectador é 
elevado ao posto de participante e co-autor, ou seja, a obra já não é algo facilmente localizável e depende 
desses dois agentes, acontecendo a partir da relação e da comunicação entre eles.

Um pensamento teórico sobre a colagem no contemporâneo
Natalie Araujo Lima (PUC/RJ)

A expressão “campo ampliado”, de Rosalind Krauss, é hoje uma das mais utilizadas quando se aproxima 
algumas produções artísticas de certo pensamento pós-moderno. Pensada inicialmente para as artes 
plásticas, a questão de Krauss foi discutir por que muitos trabalhos de escultura, já nos anos 1970, não 
podiam ser considerados modernistas – ultrapassavam o que se entendia por escultura, arquitetura e até 
paisagem. Três décadas depois, em A Voyage on the North Sea – art in the age of de post-medium condition, 
Krauss soma ao referido debate a recontextualização do termo “medium”: consagrado pelo crítico Clement 
Greenberg, o medium de Krauss, quando em relação com o “campo ampliado”, está deslocado, envolve-se 
de forma mais dinâmica e ambígua com outros mediums. Em vez de ser reduzido a um fazer ultravinculado 
à sua essência material, o medium poderia ser pensado não a partir da especificidade do objeto, mas 
da pluralidade que lhe é intrínseca: “[...] a especificidade dos mediums [...] deve ser compreendida 
como um diferencial autodiferenciado e, portanto, uma camada de convenções nunca simplesmente 
redutíveis à fisicalidade de seu suporte.” Krauss substitui especificidade por diferenciação. Partindo de 
suas reflexões, este trabalho pretende explorar possibilidades contemporâneas para a colagem em níveis 
estético e teórico: 1) como dispositivo artístico praticado na série Melantropics, de Janaina Tschäpe, em 
que a artista promove, em florestas, uma espécie de ocupação na qual a ideia de natureza é abalada pelo 
uso de roupagens de animais mutantes feitas com tecidos sintéticos – compostas de diversos materiais 
distintos e anômalos quando contrapostos, as roupas são em si mesmas colagens que, quando vestidas 
pelos performers, tornam-se, dessa vez, colagem na floresta; 2) como procedimento filosófico ligado a 
alguns conceitos de Gilles Deleuze: dobra (com a radicalização do paradoxo entre continuidade e divisão), 
diferença (com um pensamento fora da semelhança e do reconhecimento) e perspectivismo (em que o 
ponto de vista é a condição sob a qual um eventual sujeito apreende uma variação, e não sob qual uma 
variação é apresentada por um sujeito). Refletir sobre a colagem no contemporâneo é apostar em novos 
possíveis para um procedimento associado à arte moderna, sobretudo ao surrealismo, e à ideia de que 
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fragmentos de diferentes naturezas compõem um novo todo sem, com isso, perderem sua especificidade, 
como afirma Florencia Garramuño no ensaio Frutos estranhos, tomando a instalação Fruto estranho, de 
Nuno Ramos, como um trabalho artístico que já não pode ser associado à colagem por conta da relação 
fluida e contínua que suas partes estabelecem entre si. Combinando os trabalhos de Tschäpe com os 
conceitos deleuzianos, propomos que a colagem ocorre em uma zona de vizinhança inevitável e ainda 
assim produtora de diferença, e que coloca os fragmentos em perspectiva uns com os outros, alterando 
suas naturezas, produzindo duplos e ficções no campo imagético.

Imobilidade Mortal e o Instantâneo Moderno
Márcia Carnaval de Oliveira (UFRJ)

Sigfried Kracauer e Walter Benjamim observaram uma característica peculiar à das imagens tecnológicas: 
cada novo processo implicaria uma visualidade singular que, ao criar formas determinadas, estabeleceria 
não somente os modos de captação, mas as condições daquilo que é tornado visível − e as possibilidades 
de relação com o invisível, inclusive. Ou seja, cada transformação tecnológica da imagem corresponderia 
a um conjunto de novas visualidades capaz de gerar novas apreensões do visível e do invisível, que vão 
dando lugar às formas anteriores, apoiadas no que havia se constituído como tradicional. As expressões 
humanas nos anos iniciais da fotografia, da mesma forma que a organização dos corpos na superfície da 
imagem, contrastam fortemente com o que se denominou posteriormente de “instantâneo moderno”. As
pessoas, os cenários e as situações parecem cuidadosamente organizados, presos numa imobilidade mortal, 
mesmo quando o desenvolvimento técnico da fotografia já permitia certa “naturalidade”. Nas fotografias 
post mortem, em particular, o olhar dos acompanhantes do morto apresenta-se inapropriadamente formal, 
contrastando severamente com a dor da perda que o momento impunha. São imagens diametralmente 
opostas à subjetividade do período, que os historiadores da morte descrevem como uma espécie de transe 
que se aproximava muitas vezes da histeria. As fotografias post mortem que incorporam familiares os 
mostram com um gestual diferente da sensibilidade narrada pelos historiadores, enquanto as pinturas a 
elas contemporâneas parecem narrar mais coerentemente o luto. A pose, sintoma da fotografia no século
XIX, que organizava os corpos, é certamente um dos paradoxos da era do movimento, superada apenas 
com a invenção do cinema nos anos finais do mesmo período. Os leitores dessas imagens na atualidade 
cometem o erro de lê-las como reflexo de uma sociedade que, diante da morte, por sua frequência ou 
proximidade, manteve uma relação formal, fria e despojada de sentimentos. No entanto, a produção da 
fotografia post mortem exigiu esforços dos familiares que acompanhavam o defunto e dos fotógrafos que 
precisavam aproximar a imagem ao ideal de belo, no caso, a ‘bela morte’ romântica. Ocupados com toda a 
ordem de atributos que inspirassem nos leitores um proveito moral, os fotógrafos orientavam os modelos, 
induzindo-os a ocultar momentaneamente o sofrimento do luto. Cientes de que tais imagens manter-
se-iam às gerações seguintes, os familiares ou acompanhantes do morto nas fotografias post mortem 
acreditavam que expressões serenas confeririam dignidade ao evento. O presente artigo resgata o papel 
do fotógrafo como organizador não apenas dos atributos simbólicos que definiriam um novo corpo ao 
sujeito fotografado (organizador dos tempos, cenários, objetos etc.), mas aponta outras características das 
atitudes diante do luto descartadas frequentemente da análise da fotografia post-mortem.

GT Moda, gênero e artes visuais
Sala 212 | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Profª Drª Rosane Preciosa (UFJF)

Entre a ilustração e a moda: Resistência não verbal feminina no século XIX
Joviana Fernandes Marques (UFJF)

O vestuário sempre se configurou como um cenário amplo de discussões sobre gênero e comportamento 
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social. O impacto causado pelo discurso não verbal aplicado às roupas nos apresenta um campo valioso de 
investigação, não apenas dos estilos dominantes de se vestir e pensar, mas também de grupos marginais 
dentro deste processo. A presente comunicação visa abordar a resistência não verbal em vestuários 
do século XIX associada à pratica ilustrativa pautando-se, para tanto, em estudos que abordem o tema 
ao longo da história da moda, ilustração e cultura. Ao analisar o estilo alternativo de vestuário das 
americanas, traçaremos comparações com as posturas das mulheres européias, além de buscarmos um 
paralelo com discussões levantadas por Howard S. Becker em sua investigação a respeito dos outsiders e 
a política de desvio. Tencionamos, desta forma, compreender mais claramente como se deu a resistência 
feminina frente a uma postura vitoriana conservadora, desestabilizando conceitos de gênero no período 
em questão através das transformações de atitudes diante da sociedade vigente. Associado á isso, 
analisaremos com profundo interesse as ilustrações do americano Charles Dana Gibson, cujo trabalho 
contêm nítidas potencialidade para transgressão e mudanças na maneira de se pensar o feminino. Criadas 
para servirem de modelo às mulheres reais, as garotas de Gibson alcançaram tamanha popularidade, 
que ícones e símbolos visuais e de vestuário exibidos por elas tornaram-se centrais para se discutir as 
transformações nas liberdades femininas dos anos tardios do século. Ademais, as ilustrações de mulheres 
criadas pelo artista foram abraçadas por grupos de reformadoras do vestuário ao notarem a capacidade 
de utilização de um ícone tão popular para promover e expandir seus ideais de luta. Intentaremos, por 
fim, articular a análise levantada sobre a produção de imagens do ilustrador à uma mudança nas formas 
de vestir e se comportar das mulheres americanas, norteados pela discussão do feminino e do vestuário 
alternativo, ambos apresentados pelo artista em suas obras.

O guarda-roupa de Tarsila
Carolina Casarin (SENAI/CETIQT)

Nesta comunicação, inserida no eixo temático Arte, moda: história e cultura, subtema Moda: história, 
cultura e sociedade, apresentaremos considerações iniciais da nossa pesquisa, que se dedica ao vestuário 
de Tarsila do Amaral. A partir do traje usado por Tarsila na inauguração de sua primeira exposição 
individual, em 1926, em Paris, pretendemos investigar seu posicionamento artístico, estético e cultural − 
e, ampliando a reflexão, do modernismo brasileiro. 
Ao que tudo indica, o vestido é assinado pelo costureiro parisiense Paul Poiret, dada a estreita relação que 
o casal Tarsila e Oswald de Andrade manteve com sua maison, mas é necessário averiguar sua autoria e 
encontrar outros dados materiais sobre essa roupa, como o tipo de tecido e as cores que o compõem. E 
ainda pretendemos investigar o processo de produção da roupa, de modo a verificar se Tarsila participou 
de sua criação.
Obtidas as informações sobre a produção do traje e seus aspectos formais, está pronto o campo para 
a reflexão sobre a inserção dessa roupa, e de todas as outras de Tarsila, no conjunto de sua produção 
artística, examinando-as como pertencentes a uma estética construída por Tarsila do Amaral.
Para tal viés de análise dos trajes de Tarsila, partindo daquele da vernissage de 1926, é necessário 
compreendê-los em duas perspectivas que se completam. No caso do vestido de sua primeira exposição 
individual, uma perspectiva interpretativa diz respeito ao contexto parisiense de produção e uso do traje, 
quer dizer, a configuração da moda francesa, em especial a de Paris, nos anos 1920 e o papel ocupado 
por Paul Poiret como produtor de moda nesse contexto. A segunda perspectiva pela qual o traje de Tarsila 
precisa ser entendido, se quisermos interpretá-lo como pertencente à produção artística da pintora, 
contextualiza-o no quadro do modernismo brasileiro, situando-o em relação ao que se usava na São Paulo 
de meados da década de 1920, buscando compreender o significado daquele traje para a sociedade 
brasileira, principalmente a paulista, daquela época.
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O que querem as “periguetes”? A relação entre moda, sociabilidade e pós-feminismo
Fernanda Bonizol Ferrari (UFJF)

Discutir pós-feminismo e moda não é falar de tempo, de um recorte temporal que ocupa um lugar na linha 
histórica da moda de modelos e silhuetas. Relacionar pós-feminismo e moda é desorganizar barreiras, 
mitigar conceitos, reler a própria história. É discutir a subjetividade feminina: o corpo e a moda.
Se é associada à efemeridade, é essa “facilidade de mudar” que a torna um verdadeiro dispositivo 
social capaz de refletir as muitas facetas do comportamento humano, apontar mudanças culturais e de 
identidade de gênero.
A construção de conceito social do feminino já apresentou muitos agentes de formação daquilo que 
se esperava das mulheres: o direito, a família, a igreja, a medicina, o mercado de consumo. Cada um 
deles instituiu a mulher padrão de acordo com seus interesses. Até a década de 1960 todo o ideal de 
mulher e feminilidade estava relacionado à dessexualização, a mulher associando-a figura romântica 
da maternidade. Com os movimentos de libertação feminista, esse ideal percorreu o caminho inverso, 
masculinizando-se e abdicando do ideal de estética tipicamente feminina.
Entretanto, a partir dos anos 1980 percebe-se uma mutação nessas atitudes e a busca de novos lugares 
para o feminino. Essa busca estimula a emergência de novas formas de feminilidade, de novas concepções 
de sexualidade, beleza e sedução, inclusive corporais. A figura da mulher pós-feminista caminha para o 
abandono da concepção combativa da figura pública de outrora, avessa à maternidade, enquanto que ser 
mãe também deixou de implicar necessariamente a perda do desejo sexual. Essa nova ideia de mulher 
pós-feminista está diretamente relacionada com a abertura da mulher em relação aos outros, aos novos 
vínculos de sociabilidade que se estabeleceram. A mulher deixa a esfera privada e se expõe ao mundo.
Apesar as mudanças, o pensamento contemporâneo, tanto no que tange a moda quanto os padrões sociais 
de comportamento ainda privilegiarem uma imagem de elegância e discrição. Mantendo as relações de 
poder que ainda formatam as normas decomportamento feminino ainda mantem-se as características 
comportamentais da mulher submissa.
Analisada sob este ponto de vista, a mulher “piruete” é a materialização da mulher pós-feminista: 
desmistificada de sua masculinização; novos padrões de sexualidade e sociabilidade se formam. A 
“piriguete” é a própria mulher do lugar público, com seu corpo construído e exposto, independente de 
classe social. O pós-feminismo vem criando novos mundos e novos ideais. A mulher “piriguete”, alvo de 
preconceito tanto masculino quanto feminino, é um desses novos mundos e precisa ser conhecido e 
debatido.
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A presença do outsider no cinema contemporâneo francês
Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis (UFJF)

Por meio deste trabalho, pretendemos analisar de que maneira os estudos dos teóricos Norbert Elias e 
Howard Becker, acerca dos outsiders, podem dialogar com movimentos cinematográficos contemporâneos 
franceses – cinéma beur e cinéma de banlieue. O termo cinéma beur foi cunhado, pela primeira vez, 
em julho de 1985, em uma edição da revista francesa Cinématographe, para descrever um conjunto de 
filmes produzidos por e sobre beurs, nome dado a segunda geração de imigrantes provenientes da região 
norte da África, conhecida como Magreb (Marrocos, Tunísia e Argélia). Um dos filmes mais importantes 
é Le Thé au Harem d’Archimède (Mehdi Charef, 1985). Já o termo cinéma de banlieue é problematizado 
dez anos depois, em junho de 1995, em uma edição da revista Cahiers du Cinéma, a partir do artigo La 
Haine: Le Banlieue-film existe-t-il?, de Thierry Jousse, para categorizar obras que tenham como foco as 
periferias francesas. Um dos filmes mais importantes é La Haine (Mathieu Kassovitz, 1995). Em comum, no 
entanto, a preocupação com o espaço dado a grupos tradicionalmente apontados como minoritários pela 
sociedade francesa, dando-os centralidade através das produções de tais movimentos. Em razão do legado 
colonialista na região do norte da África, sempre houve uma forte resistência à integração dos árabes no 
país. Ademais, problemas de ordem econômica e de planejamento urbano também afetaram o processo 
integratório. A onda migratória dos anos 1970 acabou coincidindo com a crise do petróleo, gerando, assim, 
um desemprego estrondoso no país, o que afetou, principalmente, os árabes que viviam lá. Além disso, a 
segregação aumentou com a ocupação pelos imigrantes que chegavam das banlieues, projetadas, durante 
o governo do general Charles de Gaulle, para que tal população pudesse ser abrigada. Logo, foi recriado 
ali o modelo geográfico colonial. Nesse contexto, os imigrantes norte-africanos acabam se configurando 
como outsiders. Por serem oriundos de países diferentes, e que muitas vezes possuem conflitos entre 
si, não se organizam como um grupo coeso e unido, capaz de lutar contra o establishment francês por 
direitos e melhores condições de vida, o que muito dialoga com as noções apresentadas por Norbert Elias 
e Howard Becker em suas obras. Dessa forma, o cinema aqui é entendido como um dispositivo utilizado 
para compartilhar referências que sejam comuns acerca de representações da realidade social, podendo 
atuar, assim, para a inclusão social e construção de cidadania. Logo, pretendemos contribuir para um 
debate sobre a possível participação dos meios de comunicação na transformação de relações desiguais, 
o que, certamente, acarreta na busca por uma sociedade democrática.
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Eugenio Centenaro Kerrigan: entre um cinema possível e um cinema de improviso
Ingrid Hannah Salame da Silva (UNICAMP)

Sobretudo a partir dos anos 1970/80, a Nova História passa a se interessar por uma campo extremamente 
mais amplo das manifestações humanas, não somente os documentos escritos de museus, registros 
oficiais. O conceito de documento para ela se distende, se preocupando menos com aquilo que é contado, 
do que com quem produz tais registros.
O meio cinematografico sempre é impregnado de valores sociais, políticos e tem uma extensa capacidade 
de penetração na sociedade justamente por seu amplo e facil acesso. Nesse sentido a Nova História passa 
a olhar para o cinema como documento, não somente como criador de estórias, mas como linguagem 
que se volta para entender o contexto no qual esta inserido, ao mesmo tempo que é capaz de exercer 
influência sobre o ele.
A proposta desse artigo centra-se, portanto, na cobertura realizada pela revista Cinearte (Rio de Janeiro, 
1926-1942) do trabalho do diretor italiano Eugenio Centenaro Kerrigan. Durante a década de 1920 ele 
dirige em diferentes cidades brasileiras (Campinas, São Paulo, Guaranésia e Porto Alegre) cinco filmes 
de ficção – Quando elas querem (1925), Corações em suplício (1926), Sofrer para gozar (1924), Amor 
que redime (1928), Revelação (1929) –, e pelo menos 7 cinejornais, tendo sido elementar na agitação da 
produção nos locais por onde passou, sem deixar de ser uma espécie de cavador, que através de certas 
manobras foi capaz de manter a continuidade de seu trabalho.
Através da biografia e dos filmes de Eugenio Centenaro é possível que resgatemos aspectos importantes 
do quadro social brasileiro, sobretudo no contexto cinematografico, que perduram até os dias atuais. 
Analisar o trabalho dele sob a ótica do periódico carioca certamente revela o embate entre o cinema ideal 
propagado pelo mesmo – aos moldes da estética e da técnica hollywoodianas, fortemente elitista e, por 
vezes, preconceituoso – e o cinema possível feito no Brasil, que continha poucos incentivos financeiros, 
enfrentava dificuldades na compra de películas devido às altas taxas de importação, possuía interferências 
protecionistas reduzidas do Estado, setor de distribuição desarticulado para as realizações do país, e casas 
exibidoras voltadas quase que exclusivamente para os filmes estrangeiros.

Sweet Transvestite: Uma análise do personagem ficcional e dos elementos queer e camp em The Rocky 
Horror Picture Show 
João Gabriel Xavier Marques (UFJF)

Apresenta-se no artigo uma reflexão sobre os elementos Queer e Camp presentes em na obra 
cinematográfica The Rocky Horror Picture Show. Serão explorados os conceitos acima citados, além de 
conduzida uma análise sobre o filme e seus personagens. Isso será feito utilizando ideias e argumentos de 
diferentes autores. Além disso, o texto também vai conter informações sobre o conteúdo cinematográfico 
analisado.
The Rocky Horror Picture Show (em português, “Festival Rocky de Terror”) é um filme do gênero comédia 
musical de horror, dirigida por Jim Sharman a partir da peça de sua autoria “The Rocky Horror Show”, 
escrita junto de Richard O’ Brien, que compôs as 18 canções executadas ao longo da obra musical. O filme, 
distribuído pela 20th Century Fox entrou em cartaz no Reino Unido em 14 de agosto de 1975, exatamente 
dois anos depois da estréia da peça teatral que serviu de inspiração para sua criação.
A produção, que visa oferecer um tributo aos filmes B de ficção científica e de terror que foram feitos da 
década de 1930 até os meados de 1973 (quando a obra foi criada), tais como “Doutor X”, “King Kong”, 
“Flash Gordon”, “A Maldição do Demônio” e “A Noiva de Frankstein” foi filmado em uma propriedade na 
Inglaterra que era famosa por providenciar cenários aos filmes de horror. O filme também critica o modo 
de vida conservador e a aplicação de rótulos, além de defender a liberdade sexual e de gênero, ao longo 
da sua trama.
Este trabalho propõe analisar características cinematográficas presentes na obra e em seus personagens, 
além de discutir a presença da identidade Queer e da estética Camp na trama e protagonistas. Para este 
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fim, serão utilizados conceitos de diferentes autores, além de conteúdo ligado a análise do longa em 
questão.

As interações entre o corpo e a arte cinematográfica
Heitor Benjamim (UENF)

A pesquisa se baseia em investigações sobre as muitas formas de ligação do ator social com a obra 
cinematográfica. Entendendo o gosto cinematográfico como um marcador de diferenças e identidades 
sociais, pretendo, nesta comunicação, apresentar algumas experiências desse diálogo entre humanos e o 
cinema, problematizando as recorrências e contradições do seu consumo. Em específico, utilizarei como 
material de análise as reações corpóreas experimentadas pelos atores sociais no momento de interação 
com o cinema. Entendo, aqui, o espectador cinematográfico como um ator social ativo e produtivo, que 
constantemente está a sentir e transformar a arte e seus desdobramentos, as performances e os seus 
gostos. Estou com isso me afastando de uma sociologia crítica que concebe o gosto cinematográfico 
apenas como um jogo social passivo de dominação e a sua prática restrita a determinantes sociais ocultos. 
O gosto cinematográfico é antes de tudo uma atividade reflexiva, moral, coletiva e corporalizada. A forma 
com que o corpo do espectador reage à experiência cinematográfica será de grande importância para esta 
pesquisa. A fim de captar algumas dessas situações, utilizo como metodologia o recurso audiovisual para 
registar as reações do ator social em momento de interação com o cinema. Na análise dessas imagens, 
levo em consideração toda forma de emoção experimentada pelos espectadores, como momentos de 
alegria ou tristeza. E outro componente muito relevante para esta pesquisa está em analisar a atenção 
despertada pelos espectadores nessas interações. Assim, são levadas em consideração momentos em que 
o espectador utiliza aparelhos celulares ou mesmo interrompe a interação para ir a algum outro local. Esse 
tempo dedicado à atenção ou desatenção do filme visto é transformado em gráficos que são analisados e 
comparados com outros gráficos da pesquisa. São as recorrências e contradições no comparativo desses 
gráficos e as emoções registradas durante a experiência cinematográfica que nos abrem um caminho para 
uma investigação das diferentes formas de ligação do homem e o cinema.

A História como Liberdade: Rossellini e Croce
Pedro Henrique Ferreira (UFJF)

Em 1962, em uma conferência na livraria Einaudi, em Roma, Roberto Rossellini anunciou aos repórteres: 
“Il cinema è morto”. Dali em diante, dedicaria o resto de sua vida à realização de projetos de televisão 
educativa para a emissora italiana RAI (Radiotelevisione Italiana S.P.A.). Em uma enorme quantidade de 
textos, livros, entrevistas e mesas redonda, Roberto Rossellini evocava a necessidade de se refundar as 
bases da educação e pedagogia, e o potencial do meio audiovisual como a ferramenta mais moderna e 
adequada para fazê-lo no decorrer do século XX. Entre L’Età del ferro (1963), uma série televisiva de cinco 
episódios contando a história do ferro e o uso que o homem fez dele através dos séculos, e Il Messia 
(1975), um longametragem televisivo narrando a saga de Jesus Cristo, todas as obras de Roberto Rossellini 
são obras de um caráter histórico. A ideia de história está no cerne do projeto pedagógico e televisivo 
de Rossellini, cujas realizações vieram acompanhadas de uma teorização preliminar, um conjunto de 
prescrições descritos em dois livros e expressos em diversas entrevistas.
A visão de Rossellini do que é a história e qual é o seu papel diante da sociedade, noções que impregnaram 
todo o seu projeto pedagógico, guardam afinidade com as do historiador e filósofo Benedetto Croce: 
a história como conhecimento, o impulso histórico como ação, a história como história da liberdade 
surgindo. Roberto havia entrado em contato com estas ideias durante a sua juventude, quando elas ainda 
estavam em voga no círculo de intelectuais que frequentavam as reuniões de domingo no cenáculo de 
seu pai, Beppino Rossellini, onde promovia debates, declamações, exposições e apresentações musicais. 
Eram ideias produto do liberalismo que mobilizava a burguesia do Risorgimento, da unificação italiana na 
segunda metade do século XIX, e sairia de moda logo após a ascensão do fascismo. Quase quatro décadas 
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depois, Roberto Rossellini as retomaria em seu projeto pedagógico.
Este trabalho tem como intenção realizar esta ponte entre as noções croceanas de história e as obras 
audiovisuais para a televisão da autoria de Roberto Rossellini, como elas aparecerão nas narrativas e nas 
palavras do diretor italiano, como, da teoria da historiografia, elas servirão à criação de imagens.

27.11.2014
GT Narrativas Audiovisuais
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Luís Alberto Rocha Melo (UFJF)

Puzzle-films no cinema de gênero fantástico
Pedro Carcereri (UFJF)

Puzzle-films são filmes que apresentam narrativas com estruturas não-lineares. Seu contexto envolve a 
apresentação de pistas que são usadas para chegar em uma conclusão final. A presença dessas estruturas 
no gênero fantástico dá origem a uma estrutura narrativa interessante, com semelhanças e diferenças 
peculiares. O fantástico pode subverter a estrutura conclusiva do puzzle, como um quebra-cabeças 
montado, através do aspecto da hesitação que é inerente ao gênero fantástico. Para um estudo de caso 
foram escolhidos dois filmes: Abre los Ojos (1997) de Alejandro Amenábar e Yella (2007) de Christian Petzold. 
Esses filmes podem ser citados como representativos dentro da filmografia contemporânea dos países de 
sua realização, Abre los Ojos é espanhol e Yella alemão. Também podem ser citados como representativos 
na carreira de seus respectivos realizadores. Tendo essa concepção em vista, é preciso também realizar 
uma análise levando em conta questões de autoria e cinemas nacionais em reflexão à teoria de gêneros. 
O hiato de dez anos entre as produções deve ser atentado para possíveis diferenças entre o uso das 
questões pesquisadas em suas narrativas. É possível a partir de então encadear uma análise de como o 
puzzle e o fantástico se relacionam dentro de narrativas fílmicas e se as dicotomias estudadas ocorrem 
nas duas ocasiões. Pode-se traçar então alguns objetivos relevantes para o estudo. Os puzzle-films se 
relacionam com o gênero fantástico de maneira exclusiva ou relacional? O gênero fantástico serve como 
efeito subversivo da ordem final do puzzle resolvido, através de características de hesitação, transgressão, 
desvio e estranheza? Essa relação é construtiva ou destrutiva? Esses dois filmes, através de suas narrativas 
puzzle, são capazes de ser usados como exemplo para responder essas questões? Feitas essas perguntas 
partiremos então para a tentativa de responde-las com uma metodologia e uma fundamentação teórica 
já bem consolidada. Nos aproximaremos da questão de gênero através de uma perspectiva semântico/
sintática pragmática. Quanto às questões do fantástico e dos puzzle nos utilizaremos de pesquisas feitas 
no âmbito literário e cinematográfico. Concluindo esse olhar, pretendemos situar um pouco melhor 
como ocorre essa relação entre o puzzle-film e o gênero fantástico, tentando colaborar com as pesquisas 
recentes sobre teoria de gênero. Atentando-se também a relações com teorias de autor e de cinemas 
nacionais, engrandecendo dessa forma a discussão teórico-crítica das pesquisas contemporâneas de 
gênero cinematográfico. 

Os seguidores de Brian: a sátira religiosa na obra cinematográfica de Monty Python
Gustavo Claudiano Martins (UFJF)

O filme “A vida de Brian (Life o Brian)”, lançando em 1979, escrito, produzido, dirigido e representado 
pelo grupo de comediantes ingleses Monty Python, é um dos filmes que ganharam o rótulo de herético 
e anticristão. Antes mesmo de seu lançamento encontrou problemas. O filme foi financiado pela EMI 
originalmente, mas o estúdio decidiu se retirar do projeto por considerá-lo blasfemo, e mesmo após ser 
produzido, foi proibido de ser lançado em vários países. A vida de Brian é uma espécie de paródia da 
narrativa bíblica de Jesus, que não tem pretensão de ser uma crítica ao cristianismo em si, mas, nas ao 
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fanatismo religioso, nas palavras de um dos membros do grupo “o que é absurdo não são os ensinamentos 
dos fundadores da religião, mas o que os seguidores fazem disso”. Desta forma, este trabalho quer 
entender a partir da análise de algumas cenas desta obra cinematográfica, como essa crítica aos religiosos 
é construída, atacando o fanatismo religioso e a intolerância, e também à incapacidade dos seguidores 
de compreender os textos sagrados de sua própria religião. À medida que são feitas também críticas 
aos filmes clichês hollywoodianos que se utilizam dos textos bíblicos, e críticas à sociedade britânica. 
Nesse sentido, é preciso ter em mente que o humor satírico do Monty Python caracteriza-se por um forte 
componente cultural, dessa forma exige do espectador certo repertório de conhecimentos sobre aquele 
grupo ou tipo de comportamento ou costume que está sendo satirizado, e na medida em que está ligado 
aos valores, às ideias de uma sociedade em particular. Neste caso, a crítica é feita a um elemento fundante 
da sociedade da época e por isso provocou debates e protestos em
diversos países, o que aumentou ainda mais a curiosidade das pessoas, fazendo com que o filme se 
tornasse sucesso em bilheterias em todas as salas onde foi apresentado. 

A participação do design de produção na constituição de personagens ícones: um estudo das séries 
Monk e House
Rita Ribeiro (UEMG)
Iara Zorzal (UEMG)

O personagem, explanado por Pallottini (1989), é a recriação do ser real que se encontra representado, 
com traços e trejeitos definidos por um autor, em um universo fantasioso. De acordo com Stanislavski 
(2012), a caracterização externa de uma figura dramática transmite aos espectadores o seu traçado 
interno. Consciente de que o design de produção é, como afirma Tashiro (1998), o desenvolvimento da 
supervisão de toda a plástica de um filme, ou qualquer outra produção audiovisual, o artigo se propõe a 
apresentar e discutir a importância do processo de design de produção na constituição do personagem, 
bem como a forma de desenvolvimento das práticas de composição gráfica no momento das constituições 
plásticas.
O recorte definido para este artigo se deu a partir do conhecimento, afirmado por vários autores como 
Doc Comparato e Ismail Xavier, da importância crucial que o personagem tem, tanto para um bom 
desenvolvimento da história, quanto para a aceitação desta pelo público. Considerando que o personagem 
é, como define Syd Field (2001), o coração e a alma de um roteiro, é extremamente importante que ele 
seja bem construído e estruturado. Sua constituição porém, não se finda no roteiro, pois o mesmo “é 
o princípio de um processo visual, e não o final de um processo literário” (COMPARATO, 2000, p.20). 
Portanto, a formação plástica do personagem deve ser capaz de construir o que Field (2001) classifica 
como a sua vida interior e exterior.
Para a compreender o que foi proposto, tomou-se como estudo de caso dois personagens ícones, de suas 
respectivas épocas, o investigador Monk e o médico House. Caricaturas de dois homens que sofrem com 
suas dores e angústias, cada um a sua maneira, esses personagens chamam a atenção pela semelhança 
psíquica e discrepante diferença no momento de lidar com ela. Busca-se, portanto, a compreensão da 
interferência do design, e sua importância, durante a concepção imagética destes personagens, tanto 
em definições gerais de comportamento, quanto em situações específicas às quais os protagonistas são 
impostos.

Os personagens e atores digitais no cinema: entre a arte, a subjetividade e a veracidade
Jordane Trindade (UFJF)

Devido aos avanços tecnológicos da imagem digital, surgiu no cinema uma nova entidade que se tornou, na 
última década, um elemento bastante utilizado nas narrativas fílmicas: o personagem digital. Esta categoria 
de personagem tem como uma de suas principais finalidades a representação de atributos especiais ou 
funções extra-sensoriais, incabíveis de serem realizadas por atores humanos convencionais. Através de 
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um levantamento histórico da imagem digital e da exemplificação da construção de tais personagens, 
a pesquisa (em andamento) tem como objetivo analisar se os personagens digitais possuem realmente 
distintas funções para com a narrativa cinematográfica ou se são apenas elementos estéticos criados para 
atrair a atenção do público enquanto equivalentes dos avanços tecnológicos na área da imagem digital 
sintética.
A proposta do trabalho é problematizar a questão da presença do personagem digital na narrativa clássica 
cinematográfica, assim como analisar a necessidade de tal personagem para o desenvolvimento deste 
tipo específico de narrativa. Baseando-se nos conceitos de realismo e verossimilhança, o artigo tende a 
analisar qual a função do personagem digital enquanto agente narrativo sintético. As amostras de estudo 
se compõem dos três filmes da trilogia cinematográfica “O Senhor dos Anéis” (The Lord of the Rings, 
2001, 2002, 2003). É pertinente lembrar que essas amostras foram escolhidas tendo em vista que essas 
produções são baseadas em premissas exigidas pela pesquisa, ou seja, são compostas pela narrativa 
clássica e possuem uma infinidade de personagens digitais.
Embora seja um assunto de grande discussão na atualidade, a utilização de atores digitais pelo cinema 
ainda é um tema pouco estudado e analisado pela comunidade acadêmica, tendo em vista o recente 
fenômeno de desenvolvimento e utilização dessas personagens na produção cinematográfica atual, 
especialmente no que se refere à produção de atores digitais e suas características de simulacro, sendo 
essa uma “modalidade” que começou a ser utilizada recentemente no campo cinematográfico
O artigo objetiva suscitar a dificuldade encontrada perante a construção dos atores/personagens digitais 
dentro dos contextos fílmicos como também tentar compreender a necessidade de características técnicas 
e subjetivas imbuídas pelos mesmos. Sendo assim, pretende-se questionar de que maneira tais personagens 
podem servir às suas narrativas, tendo/possuindo eles características ou perfis antropomórficos diferentes 
dos personagens humanos tradicionais.

Quem está aí? O lugar da dúvida em Moscou, de Eduardo Coutinho
Álvaro Dyogo Pereira (UFJF)

O presente artigo busca discutir a relação entre o cinema de ficção e o documentário a partir de um objeto 
de estudo específico, refletindo sobre os limites e possibilidades de temas como veracidade, realidade, 
representação e encenação em nosso estudo de caso. O objeto escolhido foi o documentário Moscou 
(2009), de Eduardo Coutinho.
Neste documentário, o diretor problematiza esses temas ao trazer um espetáculo teatral como mote. 
Se, ao documentar uma história verídica ou acontecimento, o recorte dos fatos, a escolha dos planos, 
enquadramentos, e a própria montagem transformam os eventos em outros, diferentes dos originais, 
essas camadas de realidade se potencializam no universo teatral, onde convivem atores, personagens, 
cotidianidade, abstrações temporais e espaciais, vidas vividas e vidas encenadas.
O filme retrata o processo de construção de fragmentos do espetáculo “As três irmãs”, de Anton Tchekhov, 
pelo grupo teatral Galpão, de Belo Horizonte, durante o período de três semanas. São registradas as 
propostas de Coutinho e do diretor teatral Enrique Diaz para o elenco, os ensaios, os bastidores, cenas de 
improvisação e depoimentos dos atores.
Essas camadas de realidade, em Moscou (2009), fazem com que haja sempre um vestígio de dúvida sobre o 
que se vê: se representação, interpretação, atuação, improvisação, espontaneidade, sinceridade, mentira. 
O espectador fica na dúvida. E vários são os artifícios utilizados pelo cineasta para instigar e potencializar 
as incertezas.
Discutiremos, em um primeiro momento, o papel da câmera em Moscou (2009). Se Nichols (2005) nos 
aponta os modos de representação no documentário, e nos diz que estes modos são categorizados, muitas 
vezes, pela relação que se estabelece com a câmera, investigaremos como este processo se dá em nosso 
objeto de estudo, e quais são as consequências desses papéis desempenhados pela câmera em diferentes 
momentos do filme.
Em seguida, procuraremos delinear as camadas de realidade que conseguimos observar no documentário, 
tanto nos momentos em que se registram as personagens teatrais em ação, quanto nos momentos de 
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suposta espontaneidade, nos depoimentos, e nos bastidores. Esta análise será feita à luz de autores como 
Comolli (2008), Ramos (2008) e Xavier (1977).
Finalmente, vamos levantar as dúvidas que Moscou (2009) nos incita e como o diretor escolhe lidar com 
elas. Analisaremos como alguns momentos se configuram de modo a estabelecer a dúvida e a não lidar 
com ela, deixando o espectador com a incômoda sensação de não-saber, não ter certeza, levando-o a 
duvidar e a problematizar a sua utópica busca pela verdade.

GT Cinema e Intermidialidade
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Luís Alberto Rocha Melo (UFJF)

O real-mais-que-real e as ficções do real na produção de Cao Guimarães
André Leal (UFRJ)

O trabalho aborda a produção audiovisual de Cao Guimarães, reconhecido internacionalmente por sua 
obra que rompe as fronteiras do cinema e da videoarte, transitando pelos diferentes circuitos que expõem 
as produções audiovisuais. Seus filmes já foram apresentados em mostras de cinema propriamente – 
tanto ficcional quanto documental –, em mostras de videoarte e em exposições de arte contemporânea. 
Pode-se dizer, portanto, que sua produção é híbrida: nem cinema nem videoarte, confunde as fronteiras 
entre as duas categorias, ampliando suas possibilidades e limites. Muitos de seus filmes partem do 
estabelecimento de dispositivos narrativos que dirigem o enredo, mas sem engessa-lo, servindo como um 
norte a ser seguido, ou não, pelo artista e a ser infiltrado pela realidade. Desse modo ele revela diversos 
dispositivos cristalizados na “forma-cinema” tradicional pela qual recebemos os produtos audiovisuais.
Em filmes como Andarilho ou A alma do osso, Cao nos apresenta modos alternativos de existência em 
meio às exigências de produtividade da sociedade e nos faz refletir sobre nossa própria condição dentro 
dela. Nesses dois longas-metragens o artista acompanha sujeitos que estão à margem da sociedade mas 
que nunca escapam dela completamente, como fica claro nos discursos dos três andarilhos do primeiro 
e pelos dólares que o ermitão acompanhado no segundo diz guardar. Deve ficar claro, porém, que não 
há um registro “documental” de fato, mas sim um jogo com a realidade, que é ficcionalizada e aberta à 
contingência do mundo sensível. O documento desses filmes são suas imagens, e a “verdade” perseguida 
pelos documentários tradicionais, deverá aqui ser construída pelo próprio espectador ao concatenar os 
elementos disparados pelo filme.
Outro filme de Cao Guimarães que também será analisado é Ex-isto, no qual o “dispositivo” utilizado para 
orientar a encenação do ator João Miguel é o livro de mesmo nome do poeta Paulo Leminski. O texto serve 
como guia para a improvisação do ator, e não como um roteiro rígido; há um diálogo com a obra do poeta 
e não sua ilustração. Assim, se Cao faz com seus “documentários” um “cinema do real” que transforma a 
própria realidade em ficção e devolve ao espectador uma realidade-maisque-real, com Ex-isto ele parte 
de uma ficção para esmiuçar a construção da identidade moderna do país, projeto claramente fracassado 
mas que não é lamentado, senão escrutinado para ser melhor compreendido.
De diferentes maneiras, Cao constrói uma trans-subjetividade que é pura vontade de alteridade e consegue 
transmitir isso ao público sem reificar a imagem, muito pelo contrário, ele tira o poder de reificação da 
imagem audiovisual por meio dos diversos procedimentos de abertura dela que realiza. O presente 
trabalho irá analisar alguns trabalhos do artista e explorar as implicações que eles trazem, seja para o 
campo do audiovisual em si, para o da arte contemporânea, ou ainda para o das relações de convivência 
em nossa sociedade.
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Arte, Religião e Resiliência: Algumas notas acerca dos negro spirituals
Thiago Moreira (UFJF)

Esta comunicação pretende analisar os negro spirituals, estilo musical difundido entre os escravos afro-
americanos, cuja composição das canções eram alusões a textos bíblicos que refletiam as situações 
pelas quais os negros eram obrigados a passar. Não raro, as canções faziam referências ao povo hebreu 
enquanto escravo no Egito, a Moisés, à libertação do povo e à sua chegada em uma Terra Prometida na 
qual suas  mazelas teriam fim ao gozarem de liberdade. Através de tais músicas os negros compartilhavam 
seus medos, seus problemas e esperanças. Almeja-se demonstrar como a arte, notadamente, a música, 
em interface com a religião (ou a expressão religiosa que pode ser extraída de determinada cena ou 
narrativa), se transforma em meio de construção de sentido para a existência. No caso em comento, 
trata-se de ver como os negro spirituals, músicas entoadas pelos escravos afro-americanos durante o 
período escravagista (mas conhecidos e cantados até hoje), proporcionaram a resiliência necessária para 
que os mesmos passassem por este período da história que, de certa forma, ainda mostra na sociedade 
seus efeitos. O material empírico de tal comunicação, dentre outros, será fornecido pela trilha sonora, 
notadamente a música negro spiritual denominada “Roll, Jordan, Roll” adaptada para o filme “12 anos 
de escravidão” (e que bem representa a proposta desta comunicação), ganhador de cinco estatuetas do 
Oscar neste ano de 2014, filme este baseado na obra autobiográfica de Solomon Northup com o mesmo 
título, no qual se narra a experiência de um homem negro, nascido livre no século XIX, sequestrado, 
vendido como escravo e submetido à servidão durante 12 anos de sua vida. Tanto no livro quanto em sua 
adaptação para o cinema, o próprio Solomon demonstra a importância de sua religiosidade e da música 
como formas de resistir e dar sentido a todo o sofrimento pelo qual passou. Assim entendida, a arte 
cinematográfica e musical pode contribuir para a compreensão de realidades vividas. Não obstante não 
ser o objetivo do filme em questão ser um filme de cunho religioso ou demonstrativo de uma expressão 
religiosa, mas somente demonstrar a realidade dos negros enquanto escravos no século XIX, nosso intento 
é utilizar de algumas cenas e narrativas do mesmo para subsidiar nossa argumentação. Desta feita, neste 
contexto, religião e arte apontam em conjunto para a dimensão existencial. 

Cotidianidade, sensorialidade e fluidez: pontos comuns entre as séries fotográficas de Moyra Davey e a 
“estética do fluxo”
Marianna Pedrini Bernabé (UFES)

Essa curta narrativa propõe como objeto de investigação treze séries fotográficas realizadas pela artista 
canadense Moyra Davey durante os anos que vão de 2009 a 2013, articulando-as às recentes pesquisas 
realizadas pela atual crítica cinematográfica sobre o cinema contemporâneo amplamente conhecido 
como “cinema de fluxos” ou “estética de fluxo”, rótulo que geralmente inclui certos estilos de curtas e 
longas realizados a partir do final da década de 1990. Tais séries fotográficas serão analisadas em conjunto, 
tomando uma ou outra série ou fotografia como exemplo no decorrer do texto quando sua presença se 
tornar necessária para o desenvolvimento da narrativa.
Primeiro, discorrerei sobre as principais características do “cinema de fluxos” ou “estética de fluxo”, 
termos que abrangem variadas propostas audiovisuais que, se opondo ao caráter autoreferente e 
autoreflexivo sempre presentes no cinema maneirista, operam de modo fluido e contínuo, com um apelo 
constante ao cotidiano, em que os emblemas e formas paradigmáticas do cinema tradicional se esvaem 
em prol das sensações. O curta metragem Phantons of Nabua (2009), do cineasta tailandês Apichatpong 
Weerasethakul, e o longa La mujer sin cabeza (2008), da cineasta argentina Lucrecia Martel, foram usados, 
durante esse texto, como os exemplos para a identificação e caracterização desse cinema.
À frente, apresento os trabalhos fotográficos da artista Moyra Davey, que tem como principal motivo as 
minúcias e micro-eventos do espaço cotidiano (como pilhas de jornais velhos e empoeirados, restos de 
bebidas em cafés, moedas de um centavo sujas e desgastadas, prateleiras com livros, aparelhos eletrônicos 
obsoletos, vinis etc.). Tais fotografias, depois de reveladas, são ainda dobradas e endereçadas a amigos, 
parentes, editores e galeristas próximos à artista, fazendo com que a imagem fotográfica não finalize seu 
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processo construtivo através da moldura – que a mantém imaculada -, mas que volte ao seu “estatuto” de 
papel, tornando sua superfície disponível para anotações, selos, cola, vincos e toques.
Por fim, apresentarei os pontos em comum entre a teoria que analisa a “estética de fluxo” e o trabalho 
fotográfico de Davey, que possuem, ambos, fortes apelos à sensorialidade, fluidez e afrouxamento 
narrativo através de um foco no espaço cotidiano.

A representação de Katherina e Bianca Minola de A Megera Domada de William Shakespeare em 10 
Coisas que eu odeio em você e A megera domada
Luciana Neves Mendes (UFRJ)

A relação entre literatura e cinema mostra-se fecunda desde os seus anos iniciais, uma vez que as obras 
literárias foram e continuam sendo uma fonte inesgotável de histórias e personagens para a sétima arte. 
Nos primeiros anos do cinema, pode-se dizer que grandes nomes da literatura, como William Shakespeare, 
foram responsáveis pela sobrevivência e dignificação do cinema. No caso do dramaturgo inglês, suas 
peças vêm sendo adaptadas para o cinema e a televisão das mais diversas formas desde os idos de 1899. 
De todas as comédias escritas por ele, A Megera Domada é a que mais reforça as hierarquias sociais da 
época e talvez por isso não devesse ser tão popular na sociedade moderna e não chamasse a atenção de 
cineastas e produtores. Todavia, não é isso que se vê: mais de dezoito versões para as telas foram feitas 
da peça somente na Europa e na América do Norte. Por ser considerada uma peça sexista por muitos, 
esta pesquisa teve como objetivo principal discutir a representação da mulher (mais especificamente das 
personagens femininas principais, Katherina e Bianca Minola) em adaptações para o cinema e a televisão 
que tinham o intuito de modernizar o texto shakespeariano, a saber, 10 Coisas que Eu Odeio em Você de 
1999, escrita por Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith e dirigida por Gil Junger, e A Megera Domada de 
2005, escrita por Sally Wainwright e dirigida por David Richards. Para entendermos a representação das 
personagens femininas nas duas adaptações escolhidas, baseamos nossa análise nas teóricas feministas 
do cinema, Mulvey (1983), Kaplan (1995) e Cowie (1997) que fizeram uso da psicanálise, em especial 
da ideia da escopofilia ou prazer do olhar, para analisar e criticar a imagem da mulher no cinema e o 
patriarcalismo na produção audiovisual. Ao analisarmos as duas modernizações do texto shakespeariano, 
pudemos perceber que roteiristas e diretores mantiveram certos estereótipos e visões deturpadas em 
relação às mulheres, e, de maneira geral, não reconfiguraram os papéis de gênero. A mulher ainda é 
objetificada em diversas cenas.

Entre sons e imagens: grãos da memória em Paranoid Park, de Gus Van Sant
Gabriela Santos Alves (UFES)
Marcus Vinicius Marvila das Neves (UFES)

Quer-se, neste trabalho, discutir o filme Paranoid Park (2007), do cineasta americano Gus van Sant (1952-), 
a partir da relação entre som e imagem, que por sua vez potencializa o acesso à memória do personagem 
principal do filme, Alex. Nessa linha, os overlappings temporais impostos à narrativa desvelam aos poucos 
as lembranças de um crime que não se evidencia pelo grão da voz mas sim pela materialidade escolhida 
para a construção imagética e sonora dessa memória, na qual o grão, flutuando entre o ótico e o óptico, 
nos presentifica frente ao jovem personagem. Assim, através de Bergson (1999) e sua teoria da memória, 
Walter Benjamin (1996) com sua ideia de narrativa e trauma, Klinger (2006), Caesar (2013), Rodríguez 
(2006), Westerkamp (2007) e Chion (1994; 2011) como interlocutores na relação som e imagem, 
investigaremos como a granulosidade se impõe como recurso para o ato de rememorar. Paranoid Park é 
adaptação de romance homônimo de Blake Nelson (1965-), lançado em 2006, que por sua vez acusa ser 
sua releitura de Crime e Castigo (1866), de Fiódor Dostoiévski (1821-1881). Logo, o próprio filme já dialoga 
diretamente com uma genealogia de obras que versam sobre memória, violência e dramas psicológicos 
ou ainda indiretamente através de uma rede referencial mais complexa de informações que, entre tantas, 
vêem à tona quando Sant opta, por exemplo, em chamar seu personagem de Alex e escutamos durante a 
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película - entre uma seleta de variado repertório musical que compõem a trilha - a Nona Sinfonia (1818-
1824) de Ludwig van Beethoven (1770-1827), em profunda alusão ao clássico de Stanley Kubrick (1928-
1999) de 1971. Assim, Paranoid Park se impõe já por essa granulosidade referencial e junto à ela vamos 
acusando outras camadas que corroboram para uma particularização do trauma de Alex. A opção pelo uso 
do Super-8 em contraste textural com a imagem em 35 mm, o uso de sonoridades e excertos de músicas 
eletroacústicas de qualidade sonora granular serão outros pontos fundamentais desta investigação.

28.11.2014
GT Cinema, Política e Sociedade
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Puccini (UFJF)

Aruanda e Vidas Secas no processo de ensino e aprendizagem
Guilherme Gravina Pereira (UFJF)

O cinema como recurso didático nos oferece diferentes possibilidades no campo da educação escolar. Ainda 
que seja visto como um complemento para o professorado (escasso nos currículos oficiais) ele é capaz de 
formar, cognitiva e sensorialmente, o alunado. Um filme é portador de valores, por isso o educador deve 
ter em mente que: as imagens e os sons contidos nele são capazes de tranformar o imaginário ideológico 
e cultural dos indivíduos.
Hoje é impossível que se faça um trabalho honroso em termos educacionais sem que haja a utilização das 
TIC’s (Tecnologias de informações e comunicações) no espaço pedagógico. A sociedade contemporânea é 
demasiadamente permeada pelo fenômeno da comunicação global e este, por sua vez, vem modificando 
as relações sociais e econômicas do mundo. Vale lembrar também que as escolas hodiernas recebem o 
seu alunado com uma carga imensa de imagens e informações que circulam nos veículos de comunicação 
de massa, no mass media. Para Régis Debray a maioria das crianças e dos jovens em fase escolar não 
possui capacidades para discernirem ou fazerem qualquer relação com a verdade transmitida por estes 
aparatos comunicativos. Ainda são poucos os estudos relacionados à recepção das imagens e dos sons 
contidos nos filmes. Não se sabe ao certo até que ponto elas são capazes de alterar os padrões cognitivos 
e o comportamento das pessoas. Neste caso, caberá aos professores questionarem como estes alunos 
vêm adquirindo tal conhecimento e como este interfere no papel educativo e emancipador da escola e do 
educador.
Neste trabalho buscamos compreender a importância do cinema-Cinema Novo, a vanguarda artística 
dos anos 60- na construção e no estudo da história brasileira. Nossa analise é feita a partir do caráter 
pedagógico impresso nas imagens e nas interpretações experienciadas dos personagens nos filmes. São 
dois filmes enigmáticos (Aruanda e Vidas Secas); retratam a realidade do país (na luta pela terra contra 
o latifúndio) de forma que o telúrico sempre aparece no primeiro plano. Os protagonistas são pessoas 
simples: o índio, o negro e o branco brasileiro. São os Zés e as Marias, o sertanejo euclidiano que é antes 
de tudo um forte. Aí é que se encontra a gênese do transe nos filmes, quando a fome assume a forma e 
o conteúdo estético. É a descolonização do pensamento pela realidade fílmica sendo feito objetivamente 
pelo movimento chamado Cinema Novo.
Glauber Rocha considerava o cinema uma arte aberta a todas as outras artes e não tinha preconceito 
contra influências, fossem elas cinematográficas, literárias, teatrais ou musicais. E dizia que a sociologia 
era um aparato conceitual falho, que a vanguarda da intelectualidade no Brasil sempre esteve no visual, 
ou nas artes plásticas ou no cinema. Por isso se faz necessário a interação entre o cinema e a educação 
escolar na busca da melhor formação para o nosso povo. A antropofagia fílmica e pedagógica é que guiou 
o nosso tema.
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A prova do doce: uma proposta para pensar o cinema na escola a partir da pedagogia do fragmento 
Maria Leopoldina Pereira (UFRJ)

O que é a prova do doce? Em Minas Gerais é assim que se que mostra que o doce é bom: oferece-se a 
prova. Um bocado, uma colher, uma pequena parte, que seja a visita, o freguês ou alguém da família 
experimenta e depois diz se gosta ou não. Evoco portanto essa lembrança tão cara da cozinha de minha vó 
doceira para pensar a possibilidade de aplicar a Pedagogia do Fragmento proposta por Alain Bergala em 
“A hipótese- cinema: pequeno tratado de transmissão do cinema dentro e fora da escola” (2008). Na obra 
o cineasta e professor propõe, a partir das inovações trazidas pelo DVD (poder acessar imediatamente um 
fragmento de um filme e colocá-lo em relação “igualmente imediata” com outras imagens e sons: outros 
fragmentos do mesmo filme, trechos de música ou comentários em áudio, fotografias, reproduções de 
pinturas e quaisquer outras possibilidades que se deseje), outras “formas de associar esses fragmentos de 
cinema em relações que pensam e que nos permitem pensar o cinema”.
Como pensar uma proposta pedagógica a partir de um “pedaço” de filme? Não seria isso uma mutilação da 
obra? Como eleger apenas um trecho? São perguntas previsíveis ao se pensar o trabalho com fragmentos 
fílmicos. Questões como estas surgiram na primeira vez em que tive contato com o texto de Alain Bergala 
(2008), afinal minha proposta sempre foi expor os alunos às obras e a partir disso criar condições para que 
não só desfrutem daqueles que julgo “bons filmes” como ainda que, com o tempo, cultivem o gosto por 
um cinema diferente do encontrado na TV ou nos circuitos comerciais.
Neste trabalho me proponho a problematizar a Pedagogia do Fragmento e pensar em suas possibilidades 
na escola. Para tal trago uma breve reflexão sobre o cinema como arte na escola, a relação do cinema e em 
especial da Pedagogia do Fragmento com o ensinar e o aprender a partir da perspectiva de Vygotsky (1998 
e 2009) e ainda propostas para pensá-la como uma composição que se propõe a alunos e professores.

GT Cinema e Intermidialidade
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Puccini (UFJF)

O som nas projeções anteriores à Primeira Guerra
André Villa (UFPA)

Um dos mais disseminados clichês sobre a utilização da música nos primórdios das projeções – hoje 
consideradas como – cinematográficas é que a arte das musas estaria presente como uma constante 
e que teria múltiplas funções: cobrir o som dos projetores; proporcionar uma condução rítmica para 
complementar e induzir os movimentos na tela; definir atmosferas, cenários históricos e geográficos; 
ajudar na identificação de personagens e qualificar ações, entre outros. Ainda segundo este chavão, estas 
utilizações viriam assim em uma continuidade das já antigas incorporações musicais à outros espetáculos 
(como o teatro e a opera) doravante segundo convenções estéticas do século XIX. Diversos pesquisadores, 
cujo os textos se tornaram clássicos desta literatura científica, vem caucionar estas reflexões.
Recentes pesquisas nos revelam que a música certamente não era utilizada desta maneira supra citada 
até ao menos o início da Primeira Guerra. Esta imagem de músicos que acompanham as cenas projetadas 
improvisando ao piano seria bem provavelmente um grande anacronismo no período em questão pois, 
até então, esta situação seria praticamente inexistente (ao menos na França e nos E.U.A., respectivamente 
o primeiro e o segundo mercado produtor e consumidor de filmes de “cinema” neste período). Na 
diversidade dos locais onde ocorriam estas projeções (e.g., bares, cabarés, barracas em quermesses), 
produziam-se apresentações das mais variadas funções, mídias e artes. As projeções e a música, antes de 
se completarem,
dividiam estes espaços como espetáculos independentes, ainda que concomitantes. Os ruídos mais 
diversos, as conversas e os gritos do público também participavam destas situações que, antes de serem 
voltadas exclusivamente para um experiência audiovisual, funcionavam apenas como mais um atrativo 
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para cativar o público.
Entretanto, além desta ruptura com este pensamento majoritariamente predominante, este artigo propõe 
uma reflexão sobre como nossa escuta se desenvolve e se transforma em paralelo às diferentes teorias 
do conhecimento, segundo as substituições de paradigmas científicos e/ou estéticos, as mudanças de 
contextos socioculturais e as diferentes situações onde se constituem as experiências audiovisuais mediadas 
por aparatos tecnológicos – principalmente eletroacústicos – também em constante mutação. Pretendo 
assim incitar uma reflexão sobre como nossa percepção e nossa produção de aspectos atributivos dos 
objetos de percepção – dos quais, nosso mundo sonoro vinculado as artes audiovisuais – se transformam 
de maneira similar às mudanças que subissem as construções e os desenvolvimentos dos fatos científicos 
segundo as diferentes épocas e epistemologias.

Animação e design: Um contexto histórico do desenvolvimento da técnica e tecnologia nos primórdios 
do cinema de animação
Cristiane Fariah (UEMG)

O advento da animação, assim como o nascimento do cinema, tem íntima relação com questões existenciais 
do homem e sua necessidade, tanto de se inserir no mundo, quanto de capturá-lo com o uso da técnica 
e da tecnologia. Por isso, quando se traça uma linha do tempo do cinema de animação, ela sempre parte 
da parede de uma caverna, nos primórdios da humanidade. As pinturas rupestres, são consideradas 
por muitos estudiosos do cinema como as primeiras ‘animações’ (WILLIAMS, 2001, p. 11). Mesmo que 
estáticas, acredita-se que a intenção de uma pintura dessa natureza era contar uma passagem de tempo.
A imagem rudimentar de uma caça tendo o homem na cena indicava que, primeiro, este homem tinha 
uma imagem de si mesmo nesse universo, e segundo, ele queria contar aos outros o que viveu, seu ponto 
de vista na história, através de um recorte de tempo. O homem primitivo quer passar uma mensagem, 
seja como um aviso, uma instrução ou uma história. E o movimento é intrínseco a este momento. A 
caça representada ali não é estática. Ao contrário, nela tudo se move. Desde então, o ser humano tenta 
capturar e projetar uma imagem de si e de seu universo.
Todo processo de desenvolvimento da expressão humana, através do que se considera a arte, pretendeu 
apreender o mundo através de um ponto de vista, transformando o visível em visual (AUMONT, 1990). 
E a cada avanço buscou-se ser o mais fidedigno em relação ao mundo real, partindo da imagem fixada, 
fotografada, estática, até o cinema e suas imagens em movimento.
O artigo então propõe analisar essa passagem do tempo, do cinema de animação, a partir do 
desenvolvimento da técnica atrelado ao desenvolvimento tecnológico, sob os aspectos do design, quanto 
à solução de problemas e desenvolvimento de produtos, especificamente no mercado norte-americano, 
onde nasce essa indústria de entretenimento. Partindo dos brinquedos ópticos, por volta do final do século 
XVIII, passando pelos artistas gráficos e as tiras de jornal até os primeiros e rudimentares movimentos, 
inicio do século XX, até ascensão de Disney, na década de 1930, tendo como viés o contexto histórico, 
social, econômico e cultural da época.

GT Narrativas Audiovisuais
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Puccini (UFJF)

Corporeidades no extracampo: análise do filme “A falta que me faz”
Diego Barata Zanotti Ongaro (UFJF)

Este artigo pretende investigar as relações entre a imagem cinematográfica e seu extracampo a partir da 
análise do filme documentário A Falta Que Me Faz (2009) de Marília Rocha. A corporeidade presente nas 
falas e nos corpos de seus personagens expande a experiência fílmica para além da tela, para o fora de 
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campo, através das constantes referências ao desejo e espera pelo toque, pelo amor e pelo casamento 
jamais realizados. Pelo amor impossível, cicatrizes e navalhas em carne viva contam suas histórias. Tais 
referências criam uma região de afetos que transborda a imagem fílmica e que nos leva para as relações 
com o extracampo.
Para realizar tal investigação, trabalhamos com a noção de corporeidade cinemática a partir do livro The 
Cinematic Body (1994) de Steven Shaviro. Pensamos no corpo cinemático como uma zona de intensidade 
afetiva, um corpo com uma capacidade alarmante para a metamorfose, para transfiguração, que se alarga 
para além da imagem visível e transborda as relações com o extracampo.
Se o extracampo é algo percebido, constatado, sentido e teorizado, se é uma presença, carrega em si 
seu próprio caráter sensorial. Podemos investigar, então, que caráter tátil, sensorial, ou, ainda mais, que 
corporeidades podem ser observadas nas relações da imagem com suas extensões para além do enquadre. 
Estaria tal questão possibilitando-nos pensar numa noção de corporeidade que habita o extracampo, num 
possível corpo desfigurado, que desfaz-se do organismo, que deixa de ser figurativo, de representar um 
objeto, narrar uma história, para liberar-se da figura e tornar-se força?
Falamos de um corpo presente, porém incapturável. Um corpo de fora, porém jamais exilado, visto 
que se atualiza constantemente nas imagens em movimento: uma corporeidade que deixa rastros. Não 
somente o corpo como suporte físico, mas como multiplicador de forças. Forças que rondam as histórias 
das protagonistas de A Falta Que Me Faz (2009) de Marília Rocha e que revelam suas intensidades na 
expressividade das jovens. Cortes, desenhos e cicatrizes na pele das personagens do filme prolongam as 
suas histórias com um afeto que ultrapassa a tela.

O homem pós-orgânico em Be Right Back
Larissa Albertti Ramos de Freitas (CEFET/MG)
Luciana Campos de Faria (CEFET/MG)
Tereza Cristina Brandão Godói Godinho (CEFET/MG)

O trabalho proposto procura investigar como a interface entre o humano e o maquínico estabelecida em 
Be Right Back – episódio um da segunda temporada da série inglesa Black Mirror – apresenta uma fronteira 
indefinida entre o real e o virtual, a tecnologia e a humanidade. A narrativa constrói um pensamento 
reflexivo em torno do desejo humano, a partir de sua relação com a morte, e das ilimitadas soluções 
tecnológicas desenvolvidas para se alcançar tal desejo, traçando os efeitos possíveis dessas imbricações. 
A partir dessas problemáticas, o artigo propõe pensar o corpo, a tecnologia e as relações humanas no 
contexto da “pós-modernidade” e, para tal, serão caros alguns conceitos como “ciberespaço” e “pós-
orgânico”. É importante ressaltar que o objetivo deste texto é fazer circular algumas ideias e possibilidades 
de leitura crítica sobre Be Right Back, entendendo que a perspectiva escolhida não busca se impor, mas 
dialogar com os transbordamentos de sentidos florescentes no filme, que sugere a todo o momento, por 
vezes de modo sutil, a interferência da tecnologia na vida humana de forma envolvente e incisiva.
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EIXO TEMÁTICO
ARTES VISUAIS, MÚSICA E TECNOLOGIA

RESUMOS

26.11.2014
GT Arte e Tecnologia: Contextos
Sala Maestro Francisco Valle | Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Ricardo De Cristófaro (UFJF)

Oficina de música: experiência de pesquisadores e mestrandos em um centro de atenção psicossocial
Dionasson Altivo Marques (UFJF)
Marcelo da Silva Alves (UFJF)

A música quando bem utilizada, pode se constituir como um importante instrumento sensibilizador e 
desencadeador de expressões criativas, favorecendo a construção do conhecimento. Compreendida como 
uma linguagem artística, a música inclusive expressa o desenvolvimento psíquico e sociocultural, visto que 
abrange em sua composição os valores e significados concernentes ao desenvolvimento individual até o 
social (OLIVEIRA, 2013). A temática é relevante, pois poderá propiciar possíveis reflexões e debates sobre 
como a música pode ser utilizada em oficinas terapêuticas no atendimento à pacientes com sofrimento 
psíquico em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Objetivos: proporcionar espaço de reflexão 
sobre a utilização da música como oportunidade de um canal a mais de comunicação, como facilitadora 
da expressão de sentimentos, como oportunidade de socialização, internalização e aprendizagem no 
cotidiano de portadores de transtorno mental. Metodologia: Realizam-se oficina terapêutica de música 
semanalmente em um CAPS no município de Juiz de Fora, com duração de uma hora. Tem como público 
alvo, os usuários do CAPS. A oficina é conduzida pelo mestrando, sob a supervisão do pesquisador e 
orientador do projeto. No início de cada encontro utilizam-se dinâmicas de interação proporcionando 
descontração e vínculo entre o profissional e os usuários do CAPS participantes da oficina. São realizados 
exercícios de alongamento corporal, relaxamento e aquecimento vocal (técnica vocal) com o intuito de 
preparar os participantes da oficina para a introdução das músicas a serem cantadas. O repertório musical 
é escolhido pelos usuários a fim de que eles resgatem a sua autonomia e descubram seus reais potenciais 
perante o processo de ressocialização como elucida Miranda (2011). O resultado foi avaliado como 
importante, pois poderá servir de base para elaboração do plano terapêutico concernente ao bem-estar, 
promoção da autonomia, incentivo à autoestima, compartilhamento de experiências e interação com os 
demais usuários e equipe de saúde. Conclui-se que a referida oficina terapêutica pode ser considerada 
como um espaço artístico para se discutir e refletir sobre a utilização da música com objetivo terapêutico.

A transa cósmica: Arte, Psicanálise e Criação
Diego Rezende (UFJF)

Abordagem da transação teórica entre os campos da arte e da psicanálise a partir dos conceitos de ato 
de criação (segundo a perspectiva de artistas, psicanalistas e escritores) e de Ato Poético (de acordo com 
o pensamento de MD Magno).
Para o psicanalista Edson Luiz André de Souza (2001, p. 125), a esperança que Sigmund Freud tentou 
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transmitir à humanidade foi de dirigir o olhar às pegadas vacilantes, restituindo a partir delas uma história, 
permitindo que cada um pudesse eventualmente estar mais próximo da ficção de sua origem. Assim, a arte 
operaria como uma verdadeira “invenção da vida”. A artista plástica Edith Derdyk (2001, p. 15) descreve 
que por trás das ramificações multiplicadoras – agregadas numa relação de íntimo parentesco entre 
criatividade, criativo, criador e criatura –, esconde-se um denominador comum, “uma matriz sustentando 
a árvore genealógica que vem se desenvolvendo através destes séculos de civilização, fundada nos 
significados essenciais que brotam da experiência do ato de criação”. Já MD Magno (2005, p. 154) abrange 
o tema da Arte mediante a Solércia do Haver. Situando-a, assim, como hegemônica, ou seja, no comando 
de qualquer processo de criação.
A palavra Solércia vem do latim solertia (astúcia, esperteza) e é composta por dois termos também 
latinos que juntos significam “só arte”, solerte – ao contrário de inerte, “sem arte”. Portanto, o radical ART 
(abordando a técnica e a tecnologia) passa a ser entendido como toda forma de articulação, artifício, seja 
do ser humano (artifício industrial) ou da natureza (artifício espontâneo).
A concepção de Haver (Nova Psicanálise) se difere de modo radical à de Ser (Filosofia Clássica): “Haver não 
tem rosto, é um choque que temos diante do estar aqui. Quando Haver começa a ter rosto, começamos 
a falar desse rosto – e aí chamamos de Ser” (id., 2013, p. 28). Haver é maior do que o universo, do que os 
possíveis universos paralelos e do que quer que exista no cosmos, pois Haver é o que há. Toda produção 
mental, deste modo, em última instância, é ficção – fixação de uma ideia capaz de se desenvolver teórica 
e abrangentemente. Como não sabemos o que é, fazemos deste Haver a causa de um delírio infinito, que 
é a história de toda a produção da humanidade, desde a mitologia de uma tribo primitiva à teoria da física 
quântica (id., p. 30). Partindo disso, Ato Poético, para Magno, é o transe, o trânsito, a transa onde emerge 
algo novo no seio da imanência do Haver – e isto só é possível por meio da rememoração da experiência 
de Cais Absoluto (termo de Fernando Pessoa).
Portanto, o que se pretende aqui com o diálogo entre arte e psicanálise é investigar possibilidades de 
criação que não sejam meramente um aperfeiçoamento de tecnologias já existentes, mas um ato, mesmo 
que momentâneo, de emersão do original em consonância ao que diz Octavio Paz (1992, p. 187): “a 
experiência poética é uma revelação de nossa condição original”.

Analisando a Gamificação e Artificação no contexto de exibição do FILE a partir de duas obras expostas
Elisiana Frizzoni Candian (UFJF)

A proposta deste trabalho é elucidar questões que envolvem a pesquisa de mestrado em andamento. 
O objeto de estudo da presente pesquisa é o Festival Internacional de linguagem eletrônica, conhecido 
como FILE, e buscamos a partir dele abordar questões que perpassam a Arte e Tecnologia.
O FILE se define como (FILE/2007) “uma organização cultural sem fins lucrativos que, desde 2000, tem 
promovido pontos de encontro para a disseminação e a discussão da produção artística e cultural realizada 
com diversas ferramentas tecnológicas”, e a partir do festival é possível balizar como a arte digital tem sido 
produzida não só no Brasil, mas também em outros países, uma vez que o FILE expõe trabalhos de artistas 
de diversos lugares do mundo.
A exposição anual do FILE acontece desde 2000 na cidade de São Paulo e se expandiu para outras capitais: 
em 2001 teve sua primeira edição em Curitiba, em 2006 sua primeira edição no Rio de Janeiro, esteve 
algumas vezes em Porto Alegre (2010, 2011) e, em 2013, pela primeira vez em Belo Horizonte. Desde 
2004, o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIESP, abriga o FILE.
Além de o FILE ser um espaço comprometido em apresentar obras de artistas dedicados à experimentações 
com linguagens eletrônicas e digitais, é também conhecido por democratizar o acesso à arte baseada no 
digital, por meio de suas obras interativas. 
Neste artigo, tomaremos como estudo de caso e analisaremos duas obras interativas que estiveram 
expostas na 14° edição do FILE/SP a fim de discutir dois processos e pontuar questões que expliquem as 
razões pelas quais podemos compreendê-los no contexto da pesquisa e porque segundo a nossa análise, 
são mediados no contexto de exibição do festival em estudo. Os dois processos a serem analisados são: 
Gamificação e Artificação. Gamificação é um termo que se refere a um processo capaz de transformar 
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ações cotidianas em jogos (ESCRIBANO, 2013) e Artificação é termo Advindo da Sociologia da Arte, e se 
refere ao processo, segundo Nathalie Heinich e Roberta Shapiró (HEINICH e SHAPIRÓ, 2012) que envolve 
mudanças sociais, o surgimento de novos objetos e novas práticas.
As obras escolhidas para esta análise fizeram parte em 2013 do setor de Instalacões Interativas e são 
elas: Monkey Business e Cloud Pink, respectivamente das duplas de artistas Ralph Kistler e Jam M. Sieber 
(Alemanha) e Hyunwoo Bang e Yunsil Heo (Coréia do Sul).

O jogo da arte e a arte dos games: 14 games no MoMA
Vivian Horta (UFRJ)

O presente estudo trata dos conflitos teóricos e práticos acerca do status de arte concedido aos jogos 
eletrônicos (para todos os efeitos tratados neste trabalho como games) no âmbito da crítica de arte, 
especialmente a partir da aquisição de 14 games pelo MoMA (Museum of Modern Art) de Nova York, em 
novembro de 2012.
Incorporados à coleção por iniciativa da curadora de Arquitetura e Design daquele museu, Paola Antonelli, 
estes games integram atualmente uma exposição de longa-duração denominada Applied Design (Design 
Aplicado, em exibição desde março de 2013). No entanto, o simples ingresso destes ítens no acervo de um 
espaço historicamente responsável pela legitimação e sacralização de obras, artistas e movimentos, foi 
responsável por reacender uma discussão que coloca frente a frente os desenvolvedores e especialistas 
em games, como Shigeru Miyamoto, criador das franquias mais rentáveis da japonesa Nintendo – Mario 
Bros., Donkey Kong e Zelda – ou Kellee Santiago, uma das desenvolvedoras da empresa americana That 
Game Company, e críticos e teóricos reconhecidos em outras áreas, como os críticos de cinema americano 
Roger Ebert e de arte britânico Jonathan Jones, do The Guardian.
Com o objetivo de compreender o significado do evento em questão para a comunidade envolvida nestes 
processos, para a história dos games e para a História da Arte, abordamos a relevância dos títulos que 
compõem a coleção e o contexto no qual foram inseridos na mostra do MoMA. Ainda, buscamos mapear 
os argumentos utilizados pela instituição americana para a aquisição destes ítens e por ambas as correntes 
do debate a respeito da legitimidade dos games no campo da arte, através de pouco mais de uma década.
Através deste estudo, buscamos contribuir para o embasamento da reflexão sobre o tema, apresentando 
ainda casos de games que subvertem sua definição tradicional, tanto sob a denominação de gameart 
quanto em títulos comerciais, com o intuito de introduzir a evolução desta tecnologia e das qualidades 
que contribuem ou não para sua adoção pelo campo da arte.

Notas sobre o processo de criação em arte e tecnologia
Carmem Mattos (UFJF)

Este estudo aborda a atividade colaborativa nas experimentações que empregam recursos científico-
tecnológicos em obras artísticas, utilizando como referência a ideia de construção dessas obras, envolvendo 
diferentes profissionais com saberes específicos dos mais variados campos do conhecimento. Partindo do 
contexto artístico contemporâneo, as reflexões aqui empreendidas, têm como foco, então, apontamentos 
sobre os procedimentos criativos e os aspectos das proposições estabelecidas a partir das conexões, 
considerando algumas possibilidades dessas aproximações. Serão discutidos, ainda, termos e conceitos 
referentes ao trabalho colaborativo e a cultura digital como meio que permite o compartilhamento de 
informações, dessa forma potencializando estratégias e disponibilizando ferramentas para a  produção 
artística, bem como, sua contribuição nos desdobramentos das pesquisas de artistas que usam a tecnologia 
em suas obras. Segundo essas análises, compreender-se-á que, o processo de criação colaborativa em arte 
e tecnologia tem importância significativa igualmente ao resultado final, transformando experiências a 
partir de um mesmo objeto.
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Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Fenerich (UFJF)

Questões de Identidade, Sexualidade e Música Eletrônica 
Tiago Rubini (UFJF)
 
Nas últimas décadas a musicologia passou por uma renovação na sua epistemologia, que não teria sido 
possível sem a incorporação de perspectivas interdisciplinares que contemplam a dimensão cultural 
da música. Irna Priore fala sobre esta passagem, que se deu principalmente devido aos embates entre 
musicólogos e teóricos da música, que se tornaram especialmente conflituosos durante os anos 1980. 
Segundo ela, uma das resoluções desses conflitos foi a recente explosão de diversos subcampos de 
musicologia, como estudos de percepção e cognição, teoria do jazz, teoria do rock, teoria do serialismo, 
da pedagogia, psicoacústica, semiótica, narrativa e gesto, softwares, entre outros. Dentre eles podemos 
destacar a musicologia gay e lésbica, que se estabeleceu com mais solidez com os trabalhos teóricos 
de Philip Brett e Elizabeth Wood, principalmente depois da primeira edição do livro Queering the Pitch, 
lançada em 1994.  
A necessidade de uma agenda de estudos de gênero na musicologia era latente, já que artistas e 
pesquisadores que tratam dessa questão tinham pouca visibilidade ou encontravam muita resistência 
nos seus meios. Susan McClary vivenciou algo do tipo ao apresentar o seu estudo sobre subjetividade na 
música de Schubert num encontro da American Musicological Society em 1990, por exemplo. Logo após a 
sua fala, se deparou com a contra-argumentação de que seria “completamente impossível” que Schubert 
se engajasse em relações homoeróticas e que esta questão era irrelevante para pensar a obra dele. Ao 
mesmo tempo, sabemos que a homossexualidade do compositor russo Tchaikovsky sempre foi um assunto 
nos meios de sociabilidade da música ocidental do seu tempo, o que agora observamos claramente como 
uma maneira de reafirmar o cânone germânico como todo-poderoso numa cultura heteronormativa.  
Pauline Oliveros, compositora pioneira de música eletrônica nascida em 1932, problematizou durante 
toda a sua carreira, sob a forma de práticas de composição, teoria e sociabilidade, a pouca incidência de 
mulheres compositoras no seu campo. Johanna Beyer compôs em 1938 uma das primeiras orquestras 
para instrumentos eletrônicos de que se tem notícia, que não teve nenhum trecho seu executado até 
quase quarenta anos depois de ter sido composta. 
Através da discussão sobre vida e obra de artistas como as mencionadas acima, a proposta deste trabalho 
é pensar dinâmicas de identidade de gênero na sonoridade eletrônica. Na intenção de construir uma 
estrutura teórica que dê conta deste assunto, faremos uma incursão pela musicologia apresentado 
algumas de suas perspectivas feministas, gays, lésbicas e queer.

Corpos, subjetividades e novas tecnologias: do espaço cotidiano ao cancional 
Juliano Nogueira de Almeida (CEFET/MG)

O artigo tem como principal objetivo estabelecer um diálogo entre as atuais possibilidades de uso e 
experimentação do corpo frente às novas tecnologias informacionais e de comunicação.
A fricção do ser humano com as tecnologias o permite vivenciar inusitadas relações com sua espécie 
e com a natureza expandida. Esses rizomas, tal como Gilles Deleuze e Guattari nos falam (DELEUZE; 
GUATTARI, 2011) – permitem experimentarmos outros processos cognitivos, perceptivos e afetivos. Para 
refletirmos de forma mais profícua sobre as novas vivências e possibilidades de vida – nesse contexto 
entendido de diversos modos como sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997) e sociedade do consumo 
(BAUDRILLARD, 1995) - serão analisadas as canções “Devaneio”, “Olho no olho” e “Penso logo sinto” de 
autoria do compositor Itamar Assumpção.
Antes desta empreitada, no artigo será narrada uma hipotética e tragicômica história que ilustra o cenário 
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de agenciamentos entre o corpo humano e as novas tecnologias, quese relaciona diretamente com as 
novas dinâmicas afetivas vivenciadas na contemporaneidade. Após essa passagem serão analisadas as 
produções do cancionista mencionadas anteriormente. A associação se justifica pelo artista ter utilizado, 
de forma bastante instigante, a corporeidade como tema e como fenômeno expressivo e enunciativo. Por 
isso, tanto o papel das novas tecnologias quanto da força do corpo como vetor cognitivo serão percebidos 
por meio da análise de algumas canções do compositor e performer.
A canção “Olho no olho” possibilita a reflexão sobre a mediação dos dispositivos telecomunicacionias em 
relação à sexualidade e as afetividades que esse denominado “corpo-maquínico” presencia. A canção 
“Devaneio” permite a discussão sobre o sentimento de incompletude de que o ser humano aparentemente 
é vítima, sobretudo devido à intensificação dos usos e dependências provocadas pelas novas tecnologias. 
Em relação essa questão é extremamente relevante os apontamentos de Margareth Wertheir em relação 
a como que a religião, as novas mídias e os novos recursos tecnológicos são muitas vezes utilizados 
com o objetivo de preencher o vazio existencial e de superar os limites do corpo. (WERTHEIM, 2001) A 
canção “Penso logo sinto”, por sua vez, nos leva a refletirmos sobre o movimento de transbordamento 
e desterritorialização do eu. Assim, as canções escolhidas permitem pensarmos na relação entre 
corporeidade e as novas tecnologias não por apenas tratarem diretamente sobre esses temas, mas por 
que essas canções também atuam na produção desses afetos que reinventam os corpos e as máquinas.

Relações de multissensorialidade nos processos criativos e no pensamento composicional de Kaija 
Saariaho
Camila Durães Zerbinatti (UDESC)

A compositora contemporânea Kaija Saariaho (1952-) relata, em textos e entrevistas, relações de 
cruzamentos sensoriais e perceptivos em textos próprios a respeito de suas composições e de seus 
processos criativos, em entrevistas, nos títulos de suas peças e nas atmosferas criadas por suas obras. 
Seus processos criativos e seu pensamento composicional são constituídos por estímulos e ideias visuais, 
táteis e cinéticas (de movimento). Inspirações e evocações autobiográficas, emocionais, literárias ou de 
fruição estética com a natureza e outras linguagens artísticas são algumas das referências que a própria 
compositora elenca em discussões sobre sua obra. 
O presente artigo pretende investigar relações multissensoriais expressas ou descritas por Saariaho a partir 
de textos próprios (2000), entrevistas (2009) e da bibliografia sobre a própria compositora. Apresentaremos 
uma breve contextualização de relações de multissensorialidade em música e de alguns aspectos da 
fenomenologia segundo Merleau-Ponty, a partir de Yara B. Caznók e Marilena Chauí. Abordaremos então 
relações de multissensorialidade em Kaija Saariaho através da perspectiva fenomenológica. 
A influência do desenho e das artes visuais pode ser percebida em alguns de seus relatos: 

A coisa mais importante em minha percepção é que o mundo visual e o mundo musical são um 
único mundo para mim. (…) Quando eu ouço música e quando imagino minha música, há também 
aspectos colorísticos [envolvidos] – eu não busco essas relações entre imagens e sons, mas elas 
existem em mim. (…) [Ao compor] tento trabalhar na continuidade entre a experiência do ouvido 
e do olho. (...) Eu gostaria que a parte visual [da performance] também fosse tão composta e 
detalhada quanto a música é. De fato meu pensamento é muito visual, meus rascunhos para muitas 
composições são desenhos. (SAARIAHO apud MOISALA, 2009: 56 - 58)

Através de relatos como este e de exemplos musicais e visuais da própria compositora investigaremos 
exemplos de relações de multissensorialidade em Kaija Saariaho.
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Babilônia digital? Uma análise do impacto estético das novas tecnologias digitais de gravação e 
distribuição de música no Brasil
André Peralta Grillo (UFJF)

Este artigo tem como objeto o impacto das tecnologias digitais de gravação e distribuição de música 
no processo criativo e na construção da carreira dos músicos. Começo com um histórico da música 
independente no Brasil, cotejado pela discussão da relação deste desenvolvimento com a reconfiguração 
da indústria musical a partir do impacto das novas tecnologias de gravação, distribuição e comunicação, 
levando em conta também a influência das leis de incentivo à cultura a partir da Lei Rouanet. Passo então 
ao debate sobre o possível impacto estético na composição, interpretação e registro de músicas e discos a 
partir deste novo contexto de produção e distribuição. A música independente no Brasil tem basicamente 
três momentos. Um período, na virada dos anos 70 para os 80, de uma produção marginal e esporádica, 
com os artistas de mais sucesso sendo eventualmente cooptados pela indústria, além da presença de 
um grupo localizado e particular que se configura como movimento que ficou conhecido como “Lira 
Paulistana”, em referência ao pequeno teatro homônimo que oferecia uma alternativa em relação ao 
circuito tradicional de casas de show. O segundo, por volta dos anos 90, no qual proliferam uma série de 
selos independentes a partir do “empreendedorismo” de alguns produtores, explorando a nova lógica 
dos nichos, em oposição a produção massificadas das majors. Por fim, em meados dos anos 2000 temos 
o fortalecimento de uma forte cena independente, muitas vezes encabeçada pelos próprios músicos. A 
gravação, a esta altura, é muito mais acessível, rompendo com a antiga lógica na qual só era possível 
gravar uma precária fita-demo na esperança de ser “descoberto” por alguma gravadora. Atualmente, a 
gravação é em geral responsabilidade dos músicos, estando o papel das gravadoras muito mais associado 
à distribuição já que, num oceano de produtos culturais, o difícil torna-se ser visto. O que me interessa 
é o impacto que essa nova lógica de produção (assim como de circulação) pode ter em termos estéticos. 
Esta maior autonomia na produção torna esta mais variada, menos sujeita à pressão da cultura de massa, 
ou não? Como a produção independente reage a este novo contexto? As pressões homogeneizantes se 
reafirmam pela dependência da distribuição, ou a possibilidade de distribuição e divulgação virtual abre 
novos caminhos à afirmação da autenticidade estética? Estas questões norteiam essa pesquisa, que faz 
um levantamento da produção musical independente recente no Brasil tendo como variável de pesquisa 
o alcance dos artistas em termos de distribuição de discos e realização de shows, em correlação com a 
variável pluralidade estética (medida em termos de variedade de estilos musicais).

Christian Marclay e Oval: comparação da sonoridade de mídias quebradas quanto o seu grão, segundo 
P. Schaeffer
Robert Anthony do Amaral Oliveira (UFJF)

O presente trabalho surgiu do seguinte questionamento: seria possível distinguir as características sonoras 
quanto o seu grão de cada uma das mídias danificadas, a do vinil e a do CD? Para a realização de tal tarefa 
recorremos às definições e classificações do conceito de grão de Pierre Schaeffer, descritas em seu Tratado 
dos Objetos Musicais, e analisamos uma obra de Christian Marclay, que é conhecido pelo uso de vinis 
danificados e toca-discos alterados em suas composições e performances, e uma de Oval, que é um grupo 
alemão conhecido pelas suas composições com o uso de equipamentos de gravação de baixo custo, CDs 
arranhados e adesivados e alterações no CD-player. Portanto, ambos artistas trabalham com as mídias 
danificadas e o resultado sonoro desta experimentação, em parte inesperado pelos artistas, é então 
empregado em suas composições. A consequência deste jogo com o acaso é um efeito sonoro em grande 
parte granulado. Nosso questionamento, destarte, parte da percepção de que a granulação de ambas as 
mídias, apesar de ser audivelmente diferentes entre si, possivelmente possam ter pontos em comum.
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Ruído: música e teoria matemática da informação
Thiago de Almeida Menini (UFJF)

O artigo tem a proposta de expor conceitualmente a questão do ruído como ampliação do pensamento 
estético musical. É traçado um paralelo entre as vanguardas tecnológicas - principalmente a música concreta 
e a eletrônica - com A Teoria Matématica da Informação, explicitando, sobretudo o caráter artificialista 
da cultura. Esta teoria foi publicada em 1949 por Claude Shannon e Warren Weaver, representando a 
mudança do paradigma na forma como nos relacionamos com as tecnologias e as informações. Esta 
expressa clara preocupação com o meio técnico. A pesquisa destes dois engenheiros objetivava transmitir 
a maior quantidade de informação de um emissor a um receptor sem ruídos no processo comunicacional. 
Tal tarefa foi possível, pois ao transformar a informação em bits (0s e 1s) passou a ser possível mesurar 
seu tamanho.
Todos os processos poderiam ser descritos desta forma então, onde esta tem se apresentado como uma 
referência para explicação de vários processos.
A informação passou a ser o insumo da nova cultura ao revelar uma reviravolta na forma de ver a tecnologia, 
passando a ser o centro de toda a ambiência. Desta forma, é possível pensar o ruído como uma metáfora 
às avessas. Este seria uma informação indesejada segundo a teoria de Shannon e Weaver. A metáfora às 
avessas surge justamente neste ponto, onde o ruído transformou-se em material de composição musical 
e parte importante do discurso de entendimento de um novo mundo. 
O estudo técnico da questão da comunicação abriu portas para a pluralidade do pensar a tecnologia e 
seu desenvolvimento. Questões que antes existiam somente na esfera da psique puderam emergir como 
algo palpável mediante os dispositivos físicos - Gadgets. Na música há passagem da noção de ruído como 
som, ou seja, a concepção do uso deste como instrumento musical ao invés de meros efeitos ambientes. 
À época desta revolução compositores como John Cage e Stockhausen já expressavam a idéia de música 
como som. Isto implicava também que compor com som podia envolver a própria composição dos sons. 
Esta nova forma de pensar abriu precedentes para o surgimento de uma nova visão de mundo, permitindo, 
por exemplo, que Marshall McLuhan, nos 60, pudesse conceber a energia elétrica como pura informação. 
Afirmação que se encontra, por exemplo, no próprio processo de síntese sonora nos sintetizadores, onde 
o som é energia elétrica. O som seria informação pura, portanto. 
Mediante este panorama o artigo desenvolve uma linha de raciocínio buscando explicitar como ocorreu 
essa passagem de ruído indesejado ao som composicional. Assim, é possível estender esta concepção não 
somente ao pensar musical, mas também a própria ampliação do pensar cultural.

Música nova: ruído e a estética da informação infinita
Christian Benvenuti (UFPR)

Um número expressivo de estudos experimentais realizados ao longo dos últimos 15 anos reforça a 
teoria do aprendizado estatístico, segundo a qual o ouvinte aprende a antecipar determinados signos 
pela exposição repetida a estímulos sonoros. Dessa forma, o ouvinte se torna sensível à frequência dos 
signos e estabelece  relacionamentos probabilísticos entre eles que propiciam expectativas que podem ser 
frustradas, confirmadas, antecipadas ou adiadas. O modernismo musical é um caso emblemático de desafio 
à expectativa, resultando na emergência de compositores cuja obra é marcada pela imprevisibilidade: 
geração de signos novos e negação de paradigmas estéticos. O impacto desse signo novo depende da 
expectativa gerada no processo de recepção da mensagem musical.
A teoria da informação (TI), também conhecida como a teoria matemática da comunicação, não só é 
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empregada em praticamente toda a comunicação digital contemporânea, como também proporciona um 
arcabouço teórico para o entendimento da natureza estatística da comunicação e da estética musical, 
constituindo uma abordagem valiosa ao entendimento da relação entre o aprendizado estatístico e a 
recepção de música. Na TI, informação é uma quantidade mensurável que indica o grau de surpresa ou 
imprevisibilidade em uma mensagem. Em outras palavras, a quantidade de informação transmitida por uma 
mensagem é proporcional a sua imprevisibilidade. Este estudo propõe que a música modernista, em geral, 
e a música de certos compositores em franca atividade, em particular, são marcadas por uma circunstância 
da TI denominada informação infinita e pelo que chamamos aqui de ruído estético. Informação infinita é 
um fenômeno teórico que ocorre na presença de um signo (ou símbolo) que não faz parte do repertório 
do receptor, um signo totalmente imprevisível, isto é, com probabilidade (teoricamente) nula. No entanto, 
informação infinita implicaria, no jargão da TI, em capacidade infinita do canal de comunicação: a fim de 
assimilar o signo novo, o aparato perceptual do ouvinte (o “canal de comunicação”) deveria ter capacidade 
e memória ilimitadas, o que é uma impossibilidade prática. Por esta razão, este estudo sugere que há 
uma tendência em se perceber e processar o signo novo momentaneamente como ruído, ou seja, algo 
externo ao espaço sonoro da obra: um objeto sonoro ou uma Gestalt que é identificado inicialmente como 
interferência, ainda que posteriormente seja assimilado e integrado ao repertório por exposição contínua 
à obra. A este tipo de ruído chamamos ruído estético.
Tomando como exemplos obras de Arnold Schoenberg (1874-1951), Igor Stravinsky (1882-1971), John 
Cage (1912-1992), Elliott Carter (1908-2012), Celso Loureiro Chaves (1950-), Antônio Carlos Borges-
Cunha (1952-) e Christian Benvenuti (1975-), este estudo propõe um entendimento da música nova sob 
uma perspectiva apoiada pela psicologia da expectativa e pela TI como alternativa às tradicionais óticas 
analítico-teóricas ou sócio-políticas.

Investigação de dois algoritimos musicais: um input lógico e sistemas de retroalimentação sonora  
Guilherme Martins Lunhani (UFJF)

Nossa motivação inicial foi a exploração de técnicas de síntese sonora com aplicativos hospedados na 
Internet; usos destas sem contextos não apresentavam resultados musicais satisfatórios. A retroalimentação 
(feedback) é uma outra aplicação do conceito de música algorítimica e possibilita a geração de eventos 
musicais mais orgânicos do que os algoritimos aritiméticos. O timbre percebido nos experimentos é próprio 
das frequências ressonantes do microfone no contexto acústico, mas acreditamos que as microvariações 
espectrais possuem uma função estrutural, ainda que sejam necessários mais experimentos para verificar 
o ocorrido. Musicalmente, buscamos usar o computador não somente para gerar algoritimos, mas ser 
ele mesmo – como diria Fernando Iazzetta – “(...) ao mesmo tempo estúdio, ferramenta de composição, 
gerador sonoro, arquivo de músicas e aparelho de som, tudo isso ao mesmo tempo”.
Para isso, realizamos um número de 10 experimentos musicais na COMUS/UFJF e um deles (#9) será descrito 
neste trabalho como processo composicional a partir do conceito Composição Algorítimica. Utilizamos um 
software hospedado na Internet como gerador de input de um circuito de retroalimentação. Este circuito, 
já foi utilizado por compositores como Steve Reich (1936) , Pauline Oliveros (1932), Alvin Lucier (1931) 
e no Brasil, foi usado recentemente pelo duo N1. No experimento, realimentamos sinais processados 
digitalmente (DSP) em um navegador de internet. Procuraremos elucidar o uso do computador, como 
diria Oliveros, “para além das suas funções ordinárias de gravação”e programação, através de um trabalho 
particionado i) elaboração de algoritimos lógico-aritiméticos feitos por programação-partituras; ii) 
retroalimentação controlada dos sinais resultantes em um circuito microfone/alto-falantes.
Ao final do trabalho, apresentamos uma proposta teórica a partir de um modelo de gramática generativa 
de Chomsky – cronologicamente próxima das práticas artísticas descritas – como forma de investigar um 
discurso musical quando amostras sonoras são sobrepostas.
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Música Móvel: processo criativo de produção de código aberto para aplicativos musicais com interfaces 
gráficas “touch screen” para dispositivos Android
Bruno Rohde (UFBA)
Cristiano Figueiró (UFBA) 
Guilherme Rafael Soares (UFJF)

O artigo relata um processo criativo para a produção de código aberto de aplicativos musicais com 
interfaces gráficas para tela multitoque. Os aplicativos foram desenvolvidos para sistema Android de modo 
que funcionem em toda a linha de dispositivos móveis compatíveis com este sistema operacional, de 
tablets a celulares. Os programas são voltados para criação musical e trabalham com algumas técnicas de 
síntese sonora, síntese granular e gravação/reprodução de amostras, servindo para produção/composição 
e para performance de áudio em tempo real.
Relatamos aqui detalhes de decisão do design de interação para a interface dos oito primeiros aplicativos 
desenvolvidos até a presente fase do trabalho: Looper, D-Sonus, Arvoritmo, Contornos, Photosintese, 
BeatSlicer, Multigranular, ReichSynth.
Detalhamos a preparação do ambiente de trabalho para a compilação e integração das camadas gráficas 
(desenvolvidas com a biblioteca gráfica do Android SDK e com a linguagem Processing, utilizando como 
base a biblioteca “control P5” ) e das camadas sonoras (desenvolvidas em linguagem Puredata usando 
técnicas da bilioteca “libpd”), bem como a metodologia de controle de versões e compartilhamento de 
código pela plataforma Github.
Exploramos aqui as técnicas eletroacústicas utilizadas em cada uma das aplicações demonstrando sua 
operação em nível algorítmico nos patches da linguagem Puredata e em seguida mostramos como estas 
dialogam com suas interfaces gráficas em Processing para a criação de gestos musicais de controle, 
servindo aqui de base para discutirmos a questão corporal do toque de tela e o recurso de movimento 
angular do dispositivo como gestos musicais.
Em dois dos casos, nos aplicativos “Contornos” e “Photosíntese”, temos procedimentos algorítmicos 
de detecção de forma e cor de imagens fornecidas em tempo real pela câmera dos dispositivos que 
são determinantes para a composição dos parâmetros musicais. Nestes casos consideramos também 
uma reflexão sobre a questão da sinestesia nas analogias diretas entre forma visual e forma musical, 
problematizando este recurso.
Os processo de imersão interdisciplinar que gerou esta metodologia, registrado no website do projeto, 
ocorreu durante 2014 financiado por edital público, e contou com a participação local e remota de artistas/
programadores com experiência em música e design sonoro, mas que não haviam até então desenvolvido 
ferramentas criativas para dispositivos móveis Android. A interação foi profícua, resultando num ambiente 
de colaboração no aprendizado e prática que possibilita que os envolvidos desenvolvam futuros projetos 
utilizando tais tecnologias. Além disso, sendo o projeto de código aberto, com documentação da pesquisa 
na rede, os conhecimentos e técnicas explorados no Música Móvel são multiplicados, fortalecendo as 
comunidades de desenvolvimento já estabelecidas, e estimulando mais pessoas a ter uma relação crítica, 
produtiva e criativa com os dispositivos móveis de uso amplamente disseminado.

“Musescore”: estudo de caso de um software livre e sua interface colaborativa web para notação 
partitural
Guilherme Rafael Soares (UFJF)
 
O artigo busca apresentar a partir do estudo de caso do software livre Musescore uma perspectiva para 
o uso de interfaces de notação partitural em estruturas colaborativas em rede, bem como problematizar 
suas tecnologias de código aberto e licenças livres. Analisa o contexto das licenças livres tanto na seara das 
tecnologias da arte quanto na cadeia produtiva de bens culturais. Demonstra aspectos computacionais 
e algorítmicos relevantes para o ensino da música em ambiente acadêmico no contexto do ensino da 
Composição Assistida por Computador (CAC). E finalmente problematiza a relevância e limitações impostas 
por uma interface que a príncipio tende a limitar-se a processos de escrita em pentagrama, a partir de 
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leituras críticas sobre notação, composição e representação da escrita musical.
O software Musescore apresenta um formato próprio de arquivo baseado em específicação XML que 
posibilita sua representação e navegação em uma plataforma web. O formato o aproxima também com 
boa compatibilidade para o MusicXML, que tem por príncipio construir um padrão de intercâmbio entre os 
diferentes formatos de arquivos para notação partitural já estabelecidos pela cultura de uso dos softwares 
proprietários mais utilizados hoje. Apresenta também uma expansiva quantidade de possibilidades de 
importação e exportação de outros arquivos partiturais, como Lilypond, e MIDI, que são descritos em 
detalhes e problematizados no artigo. O Musescore propõe também uma especificação de linguagem 
script para plugins e composição algorítmica baseado na linguagem JavaScript.
O software ainda inova por construir uma base de usuários que se relacionam pela troca de partituras 
numa interface online que permite compartilhamento, download e navegação destes conteúdos em sua 
instância local. Por outro lado, a possibilidade de navegar e tocar as partituras também por sua interface 
web facilita a interação remota entre colaboradores.
O presente artigo questiona quais as limitações de tal modelo e quais alternativas, tanto em seu escopo 
técnico quanto na relevância para o estudo da composição musical.
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Cartas da corte
Bruna Gonçalves de Sousa

O projeto tem como proposta a representação através de pintura digital quatro cartas de um baralho, 
sendo a dama de copas, o valete de espadas e os ás dos dois naipes. Para realizar as ilustrações levou-se 
em conta o estilo de pintura da estimada época de origem das cartas de baralho (no período medieval) e 
suas relações com a simbologia das cartas de tarô.
Pinturas medievais são artes pictóricas muito decoradas com o uso intenso de dourado além de serem 
chapadas, sem perspectiva. Foi a partir dessa estética que a paleta de cor das ilustrações surgiu, dourado, 
vinho, preto e branco. A referência do tarô aparece nos objetos que os personagens carregam, cada qual 
ligado ao seu naipe, dama de copas: taça, valete de espadas: espada.
Para a composição de cada carta teve o seguinte critério: nas cartas valete e dama usou-se a dualidade, 
simetria e inversão, e a dos ás de espadas e ás de copas usou-se a unicidade. O verso da carta é um tanto 
místico composto com mandalas e ornamentos carregados em detalhes tudo na cor dourada.
O processo produtivo partiu de um ensaio fotográfico com modelos e figurino, depois com tratamento 
digital, as fotografias foram transformadas em ilustrações, adicionadas ao fundo já ilustrado digitalmente.

Sem Crédito
David de Azevedo Miranda

“Sem crédito” é uma série de três fotografias que apresenta o artista como um não-artista do trabalho. 
Neste ano, encontrei diversos filmes revelados pelas ruas de Juiz de Fora. Fiquei por meses imaginando o 
que haveria em cada foto. Para minha surpresa, não havia nada de extraordinário ali registrado: somente 
pessoas caminhando pelas ruas e casas.
Mais uma série de fotos do cotidiano de alguém. Quem fotografou não deve ter levado em conta que suas 
fotos poderiam ser expostas ou ter algum caráter artístico. E talvez elas não tenham mesmo esse caráter, 
dependendo de quem as analisa e de qual era o objetivo de quem registrou aqueles instantes. Muitos 
fotógrafos retratam o banal, sem levar em conta técnicas ou qualquer recurso específico. O importante 
está em registrar. Outros registram o banal, levando em consideração o seu valor artístico.
Mesmo não sabendo o que o autor das fotos buscava com elas, decidi usá-las como um estudo para o 
meu próprio trabalho. Ao me “apossar” delas, quero questionar a minha própria função de artista neste 
momento. Essas fotos são minhas agora? Então eu sou o artista? Quem é o autor dessa exposição? Deixo 
para o expectador a função de decidir o caráter artístico dessa série e decidir quem é o fotógrafo.
Como afirma Nicolas Bourriaud, a apropriação é a primeira fase da pós-produção. “(…) não se trata mais 
de fabricar um objeto, mas de escolher entre os objetos existentes e utilizar ou modificar o item escolhido 
segundo uma intenção específica. Marcel Broodthaers dizia que, ‘desde Duchamp, o artista é autor de 
uma definição’ que vem a substituir a definição dos objetos escolhidos” (BOURRIAUD, p. 22).
Assim como Duchamp deslocou os seus ready-made para dentro de uma galeria, passei a selecionar essas 
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fotos como ato artístico, mesmo me “excluindo” como o próprio artista deste trabalho. Duchamp afirmou 
que criar é inserir um objeto num novo enredo, considerá-lo como um personagem numa narrativa. Ao 
utilizar essas fotos, explicita-se esta função de criar uma narrativa para um objeto e tentar questionar a 
função do artista neste processo.
As fotos serão impressas em tamanho 30x40cm, em papel fosco. Junto com elas, também estarão expostos 
os negativos dos filmes, da forma que eles foram encontrados, com a indicação dos locais. Elas estarão 
expostas de forma que possam ser removidas ou para que alguém mude a ordem delas. Afinal, o autor 
ou autores das fotos poderão fazer a leitura que julguem correta de suas fotos ou até levá-las para casa. O 
texto de apresentação da exposição deixará as fotos disponíveis para os quem as fotografou.

Declinação magnética: 21º 77’ S 43º 37’ O
Gustavo Machado

Por muitos anos acreditava-se que o polo norte magnético e o geográfico coincidiam na mesma posição. 
Porém, desde a primeira expedição realizada para atingir o norte magnético, em 1831, comprovou-se a 
diferença entre essas duas referências. Desde então, a partir de outras medições, foi observado que o polo 
norte magnético vem se movendo continuamente para noroeste. A declinação magnética é a diferença 
angular entre o norte magnético e o norte geográfico, que tem sua referência dada pela extremidade 
do eixo de rotação da terra. Observando a bússola e sabendo a direção do norte geográfico, podemos 
conferir a inconstância entre essas medições. No entanto, o ambiente que nos cerca pode comprometer 
a marcação da bússola, uma vez que a força magnética que move a agulha passa a ser determinada pela 
estrutura do ambiente local. Podemos pensar, então, que nossa experiência na paisagem é inconstante, 
com níveis de precisão determinados pelos instrumentos que temos à disposição.
A declinação magnética é um dos indícios deixados pela inconstante relação entre os instrumentos de 
medição e a verdadeira experiência da paisagem. Todas as linhas e pontos de referência que marcamos 
nos mapas são apenas tentativas vagas de localização em um ambiente que não conhecemos de verdade. 
Ironicamente, tentamos acessar remotamente uma paisagem onde já estamos inseridos e que desejamos 
compreender melhor.
Os trabalhos, cada um em suas galerias específicas, discutem as relações territoriais apresentadas pelos 
mapas e solicitam ocupar os espaços para os quais foram pensados e que acreditam pertencer. O conflito 
entre a relação local e global também é tocada: esperamos que a bússola se movimente seguindo o 
magnetismo da Terra, mas é possível que ela mude sua direção influenciada por interferências do local 
onde se encontra. Por fim, o trabalho questiona a evolução das tecnologias de geolocalização e a relação 
que estabelecemos entre estas e o mundo que vivemos.

“Só meu”: a fotografia como ferramenta na análise do consumo do corpo
Luísa Toledo Barbosa
Rômulo Souza Rosa

Ao longo das décadas é possível perceber um aumento no consumo em diversos níveis. Com esse 
crescimento exagerado do consumo em diferentes esferas acaba por contribuir na elaboração de novos 
tipos de pensamentos e ideologias, sendo que a partir daí emergem novas problemáticas em torno desse 
novo estilo de vida. Atualmente, há uma preocupação maior em se consumir cada vez mais e muitas vezes 
as pessoas não tem consciência sobre o resultado de suas ações como consumidores. Entre os problemas 
que começam a aparecer em detrimento desse exagerado consumismo, nosso trabalho pretende destacar 
a questão que envolve o consumo do corpo. Por meio da fotografia, nossa intenção é a de chamar atenção 
para essa nova filosofia de vida que muitas pessoas adotaram para suas vidas na busca pelo corpo ideal. 
Podemos levantar essa problemática da procura do corpo perfeito, uma vez que somos estimulados pelos 
mais diversos meios de comunicação que nos influência na questão de que o consumo poderia trazer 
uma realização pessoal. Ao invés de consumir exageradamente, deveríamos nos perguntar se realmente 
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é necessário estar sempre comprando e se determinado produto realmente tem alguma valor em nossas 
vidas, além do mais há os prejuízos como a degradação do meio ambiente que sofre com o lixo que vem 
acumulando. Com a intenção de frisar a questão do consumo do corpo, fizemos uso da imagem fotográfica 
para mostrar partes do corpo de algumas pessoas que elas consideram ser únicas, singular, e que não 
sentem necessidade mudar seu corpo de acordo com os padrões de beleza estabelecido pela sociedade. 
Para os leitores atentos a essas imagens temos a intenção de indagar qual a real necessidade de modificar o 
corpo para se chegar a um tipo ideal de beleza. Apesar de vivermos numa sociedade que preza o consumo 
como estilo de vida, nossa intenção com a fotografia é ir numa via contrária a essa submissão pelo qual 
vivemos frente ao mercado que nos seduz com promessas por uma vida melhor através do consumo. E 
alertar as pessoas a questionar sobre esse estilo de vida que requer cada vez mais o poder de compra e 
acaba inibindo nossa forma de agir como consumidor consciente. Dessa forma nosso trabalho pretende 
despertar a discussão para saber até que ponto há uma real necessidade de consumir, principalmente 
quando se coloca em voga a questão do corpo como um “objeto de consumo”.

Corpos Públicos
Tania Ribeiro Aleixo

Esta obra é constituída por uma série de dois patterns, feitos a partir de colagens, derivadas de fotografias 
feitas de um monumento público da cidade de Juiz de Fora. Este trabalho nasceu de uma reflexão sobre 
monumentos espalhados pelas cidades, que na maioria das vezes não são percebidos, são ignorados, mas 
que contam histórias e que tem um motivo de existir. São muitas vezes corpos inanimados que dividem o 
espaço com uma multidão, mas que não pertencem a ninguém.
Motivada e incomodada com a “invisibilidade” desses corpos, fiz a minha leitura sobre um deles, tentei 
dar-lhe voz e visibilidade. Permitindo que seja visto por novos ângulos e talvez reconhecido por algumas 
das pessoas com quem divide seu território.
Afinal, estes corpos públicos são os verdadeiros habitantes dos locais em que estão, como praças, por 
exemplo. São eles que guardam a história dos seus lugares, que presenciam todos os acontecimentos 
naquele lugar. As pessoas, por mais que se instalem por um tempo, estão ali apenas de passagem.
A razão de esses corpos públicos existirem, é derivada da história do lugar em que estão. Eles são uma 
tentativa de imortalizar um acontecimento importante do passado, ou alguém que não deveria ser 
esquecido. Mas imortalizar não implica o não esquecimento.
Para realizar este trabalho foram usadas técnicas modernas e contemporâneas: inicialmente foram feitas 
fotografias do monumento, que foram recortadas e multiplicadas com xerox. Essas cópias foram recortadas 
novamente e coladas formando um novo monumento bidimensional. Este monumento bidimensional 
foi digitalizado, novamente multiplicado, agora digitalmente, e reorganizado para formar um padrão que 
pode ser reproduzido em uma superfície plana como uma estampa na extensão em que se desejar.

Poesia Vestível Para a Beleza
Tania Ribeiro Aleixo

Este trabalho nasceu a partir de uma tradução intersemiótica de dois textos de autoria de Vinícius de 
Moraes: um trecho da música “Samba da Bênção” e uma colagem de alguns trechos do conto “A Casa 
Materna”.
Os dois vestíveis partiram de um ponto comum no processo criativo. São duas peças iguais no tecido e 
no corte. O que as diferencia são os acabamentos que cada uma recebeu: um dos vestíveis permaneceu 
branco e novo, recebeu uma aplicação de renda preta com bordados em pérolas brancas. O outro passou 
por um processo de envelhecimento do tecido, com banhos de chá preto, aplicação de renda e bordados 
com pérolas coloridas.
O vestível branco traduz a visão que o poeta tem de uma mulher bela: alguém inocente, frágil, transparente 
e triste. Submissa ao seu amor, bela e sofrida. O outro traduz uma leitura a partir da visão que Vinícius tem 
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da casa materna e de sua mãe.
Depois de prontos os vestíveis sofreram intervenções, de forma que deixassem sua função inicial de vestível 
de lado e assumissem também função de um suporte para a poesia escrita. Foram usados nanquim e 
pena, técnica própria da arte escrita, literária e bidimensional. Nanquim preto, para trazer à tona a bela 
tristeza da mulher ideal, uma escrita borrada que suja a verdadeira essência do vestível e da mulher. E o 
nanquim vermelho, pra evidenciar a força do sangue, da verdadeira dor que não é triste, que completa 
essa mulher agora madura e independente do amor machista.
As duas esculturas têxteis são frutos de questionamentos a cerca do machismo, do feminismo, da visão do 
papel da mulher perante a sociedade e perante o olhar poético de um artista. O poeta que apresenta duas 
leituras diferentes a partir de dois pontos de vista: o homem, amente e o filho que venera. Leituras estas 
que buscaram ser representadas nesta série de duas esculturas têxteis.

27.11.2014
Performances musicais
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

Apresentação da peça Música Gerativa - 9
Guilherme Martins Lunhani

Nossa proposta, resultado prático de um artigo a ser apresentado no I SPACL, visa ocupar um espaço 
acústico do Instituto de Artes e Design com a música-experimento “Música Gerativa #9 - Impulsos”a 
partir de uma interpretação da análise feita por Fenerich, Obici e Schiavoni com conceitos da obra “I’m 
Sitting in a room”de Alvin Lucier (1931) (1, p.2, 2014). Utilizamos um circuito que realimenta sinais 
processados digitalmente (DSP) em um navegador de internet, criando reverberações artificias (2, p.5, 
1997). Procuraremos elucidar a pesquisa feita para o I SPACL através da escuta, num processo que, como 
diria Oliveros, está “para além das suas funções ordinárias de gravação” (3, p.36) e programação, através 
de um trabalho particionado pela elaboração de algoritimos lógico-aritiméticos feitos por programação-
partituras e retroalimentação controlada dos sinais resultantes em um circuito microfone/alto-falantes. 
Uma prévia da obra pode ser acessada em <https://soundcloud.com/opusd/musica-gerativa-9-impulsos>.

Recital de flauta solo
Thais Fernandes Santos

Esta proposta artística tem como objetivo focar a flauta transversa como instrumento solo. Entretanto, 
lidar com um instrumento melódico requer do intérprete maior domínio da técnica do instrumento e da 
obra que será apresentada.
Durante a construção interpretativa de uma obra, os performers buscam aprimorar o entendimento sobre 
as obras, tentando alicerçar suas escolhas interpretativas, fazendo com que sua interpretação seja mais 
consciente e mais associada à obra e às ideias do compositor.
Sabemos que este aprofundamento do intérprete com a obra faz parte de um processo que possibilita 
a apropriação do músico e da criação de novas ideias interpretativas, sempre respeitando a visão do 
compositor, por isso a necessidade de um estudo detalhado da obra e seu criador.
A música é composta por diferentes elementos como, por exemplo, a melodia, harmonia, rítmica, etc. E 
cabe ao intérprete entender a função de cada uma e ressaltá-las durante sua performance, através de 
escolhas das manipulações dos parâmetros acústicos.
Apesar de a flauta ser um instrumento melódico e executar (dentro do repertório escolhido) apenas uma 
nota de cada vez, o intérprete buscará, através do auxílio técnico e interpretativo, executar as diferentes 
funções que a obra apresente.
O repertório escolhido procura englobar diferentes estilos de músicas, gerando, assim, maior possibilidade 



65I Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

de estudo do performer para obras contrastantes. Pensou-se também em um repertório que representa 
a flauta e suas transformações em diferentes momentos de sua história. No século XIX as mudanças eram 
significativas para o instrumento, com maior possibilidade de modulação e uniformização das escalas, 
além da ampliação sonora do instrumento e a homogeneidade desse som.
No século XX, Debussy dá um novo direcionamento à música composta para flauta como, por exemplo, 
Syrinx, na qual a flauta passa a ter outra concepção de sonoridade.
Sendo assim, Syrinx será a primeira obra do recital, sucedida por Density 21.5, de Edgard Varèse. A última 
obra é do compositor Eugène Bozza, Image, obra impressionista dedicada ao flautista francês Marcel 
Moyse, a obra expõe toda a diversidade de sons produzidos pelo instrumento.
Finalizando a proposta que conta com três grandes obras de compositores franceses do século XX 
para flauta solo, busca-se, assim, explorar toda a capacidade timbrística da flauta e toda a capacidade 
interpretativa do performer, na busca de contrastes de diversos parâmetros e a exposição de suas ideias.

Curtas-metragens
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

Conte-me um segredo
Rodrigo Souza

O projeto “Conte-me um segredo”, realizado em Juiz de Fora-MG nos meses de maio, junho e julho de 
2013, foi dividido em duas partes. A primeira, uma intervenção em espaço urbano e, a segunda, uma 
instalação interativa.
O performer foi para o “Calçadão da Rua Halfeld”, uma das principais vias de circulação de pessoas na 
cidade, vestido com um colete estilo “compro ouro”, no qual estava escrito a frase “Conte-me um segredo”. 
Ele distribuía panfletos para que as pessoas escrevessem neles seus segredos, que também explicavam 
do que se tratava aquela intervenção. As pessoas depositavam os papéis com os segredos em uma urna 
próxima ao espaço em que o performer estava.
Todo esse processo foi gravado, no intuito de gerar um vídeo cuja função ultrapassasse apenas a de 
documentação da performance, de modo a funcionar como uma obra paralela. Além disso, o objetivo do 
vídeo não era revelar quem estava ali contando os segredos, mas resguardar a imagem das pessoas: elas 
eram filmadas apenas abaixo da linha do pescoço e/ou a imagem estava desfocada.
Os segredos recolhidos, juntamente com o vídeo, foram expostos sob o formato de uma instalação interativa 
no mês de julho. Além disso, também foram expostas algumas fotografias realizadas posteriormente à 
intervenção, fotografias com enquadramentos semelhantes às utilizadas em documentos de identificação. 
Na instalação, os segredos e as fotografias estavam amarrados com fios de nylon em uma tela de arame, 
suspensa.
A proposta do projeto era pensar em como as relações entre artista e público – e as respectivas 
performances, isto é, as montagens que fazem de si, num jogo de mostrar e esconder suas “identidades” 
– podem servir como catalisadoras para processos de criação de novos modos de vida, desprogramando 
gestos e pensamentos já habituais.
Seria, também, no limiar entre a arte/vida que o projeto “Conte-me um segredo” busca se inserir, através 
da produção de acontecimentos potencializadores de sensações desestabilizadoras tanto para o artista 
quanto para o público. Transformar em processo criativo uma experiência existencial seria, assim, o que 
importa de fato para essa intervenção, apagando quaisquer distinções entre realidade e ficção.
Deste modo, arte e vida se atravessam, se intercessam, se encontram, se vivenciam, se artificializam. Uma 
se travestindo da outra, uma se constituindo a partir da outra, numa relação de criação de novos modos 
de ser e de existir no mundo. E, o sujeito, entre, como personagem de si mesmo.
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Alice
Thaiz Araújo Freitas

O vídeo realizado em grupo foi feito como proposta de trabalho para aula de Cinema e Diálogos com a 
intenção de produzir uma adaptação cinematográfica de uma obra literária. Sobre as exigências, o curta 
deveria ter no máximo 7 minutos e baseado em algum conto ou romance. O romance escolhido para o 
curta intitulado Alice, foi a própria obra de Lewis Carrol, Alice no País das Maravilhas. O curta resgata a 
essência da história de Alice porém de uma forma atual e diferenciada. O mesmo não possui diálogos e 
nem narração, apenas o aspecto visual encenado pelos atores e o aspecto sonoro através da trilha sonora. 
A estética do curta tem referências do psicodelismo e temática circense, utilizando-se de uma paleta de 
cores especifica juntamente com a ambientação sonora que situam o psicológico da personagem em sua 
aventura.

A dor fica. Um retrato do real: a fragilidade da vida nas estradas brasileiras
Thiago de Andrade Morandi

Este memorial descritivo trata-se do processo de produção documentário “A Dor Fica”, sendo dividido 
em duas partes. A primeira parte aborda as questões que nortearam e embasaram a produção do 
documentário. A segunda é o relato sobre a produção do material imagético em si. Este documentário se 
baseia nas cruzes que margeiam as rodovias brasileiras, sendo um marco sobre os perigos inerentes que 
regem todos os usuários das estradas brasileiras. Além de se propor a expor os problemas das estradas 
brasileiras, tomando como caso, as estradas mineiras, este material vai ao encontro às famílias que 
sofreram com a violência do trânsito nas rodovias, perdendo seus familiares.
Cada cruz tem aspectos diferenciados e representem uma vitima fatal de acidentes. Como representação 
deste campo de análise, foi escolhida a BR 265 que liga duas rodovias importantes em Minas Gerais, a BR 
040 e a BR 381. Apenas no trecho que liga as cidades de Barbacena e Lavras, nota-se um grande número 
de cruzes, evidenciando trechos considerados perigosos. O documentário “A Dor Fica” serve como aviso 
a todos os usuários das estradas brasileiras, sendo narrado por quem já perdeu alguém importante de 
forma tão repentina.




