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O Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens é um evento organizado anualmente por 
discentes do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. A segunda edição, que ocorrerá entre os dias 25 e 27 de novembro, no Instituto de Artes e 
Design, contará com a apresentação de 126 Comunicações Orais, derivadas do trabalho que está sendo 
desenvolvido por pesquisadores em todo o país, bem como mesas-redondas, minicursos e propostas 
artísticas. 

Com o objetivo de contemplar os hibridismos e os cruzamentos poéticos que caracterizam o cenário 
artístico contemporâneo, o encontro busca criar um espaço para o compartilhamento de trabalhos de 
cunho científico. Dessa maneira, em uma perspectiva interdisciplinar, o evento intenciona promover 
proveitosos diálogos entre acadêmicos acerca de áreas como, por exemplo, história da arte, cinema, 
fotografia, moda e música. 

Comissão Organizadora

Apresentação
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07h30 | Credenciamento 
Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

08h00 | Minicurso

• Linguagem e iluminação da fotografia publicitária / de moda
  Proponente: Rodrigo Bessa
  Instituição: Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

10h30 | Minicursos

• Cinema na escola: iniciativas à luz (e à margem) da Lei 13.006/2014
  Proponentes: Glauber Resende Domingues e Maria Leopoldina Pereira
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• A arte no cinema de horror
  Proponente: Letícia Badan Palhares Knauer de Campos
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• Concept Art no cinema
  Proponentes: Igor Alexandre Capelatto e Vinicius André da Silva Appolari
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• O autor como editor
  Proponente: Júlia Milward
  Instituição: Universidade de Brasília (UNB)

• Poéticas do desenho
  Proponente: Leandro Furtado
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Experimentação em construção de roteiros de audiodescrição
  Proponente: Patrícia Gomes de Almeida
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• O voyeur e o absoluto: uma investigação sobre o olhar e o processo de criação na fotografia
  Proponente: Diego Rezende
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
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14h | Abertura
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Prof. Dr. Luís Alberto Rocha Melo (UFJF)

14h30 | Mesa redonda: Cinema e Audiovisual
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Puccini Soares (UFJF)

A perspectiva de um documentário experimental brasileiro nos anos 1970
Profª. Drª. Maria Guiomar Pessôa Ramos (UFRJ)

16h | Sessões de Comunicação

EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT Corpo, Arte e Processos de Subjetivação
Coordenação: Luciane Ferreira Costa (UFJF)

• Sentimentos que permeiam o dançar como percepção de si
  Proponente: Ary Coelho
  Instituição: Universidade de Brasília (UNB) 

• Identidades estratégicas na arte latino-americana
  Proponentes: Bárbara de Oliveira Ahouagi e Melissa Rocha
  Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

• Vestida de infância
  Proponente: Claudia Barbosa Vieira Tavares
  Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

• Os desdobramentos do “Corpo Vibrátil”
  Proponente: Flávia de Paiva Paula Damato
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Performatividade de gênero no figurino do espetáculo Coelhos —
  Téssera Companhia de Dança da UFPR, 2014
  Proponentes: Valéria Faria dos Santos Tessari e Ronaldo de Oliveira Corrêa
  Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR)

EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT Moda, Cultura e Sociedade
Coordenação: Fernanda Bonizol Ferrari (UFJF)

• Cultura material, raça e gênero: turbantes e tranças como artefatos de moda na  construção   
  do corpo de mulheres negras
  Proponentes: Ana Paula Medeiros Teixeira dos Santos e Marinês Ribeiro dos Santos
  Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

• A identidade construída pela aparência: peculiaridades da moda hip hop
  Proponente: Deyse Pinto de Almeida
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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• O que querem as “Piriguetes”? Moda e sexualidade na sociedade contemporânea
  Proponente: Fernanda Bonizol Ferrari
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• As vitrines do artista Hilal Sami Hilal para a loja OÁ
  Proponente: Luisa Mendes Arruda
  Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

• A lingerie na construção da imagem do corpo feminino através da história
  Proponente: Mônica Greggianin
  Instituição: Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT)

• Jovens: protagonistas do funk ostentação
  Proponente: Raquel Blank Perleberg
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Design de moda: o ensino acadêmico do desenho técnico
  Proponentes: Rodrigo Bessa e Eustáquio Rodrigues de Almeida
  Instituição: Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

• A mídia que faz do corpo moda
  Proponente: Simone Formiga
  Instituições: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
    Istituto Europeo di Design – Rio (IED-Rio)

EIXO TEMÁTICO ARTES VISUAIS, MÚSICA E TECNOLOGIA
GT Arte Contemporânea e Novos Diálogos
Coordenação: Camila Ribeiro de Almeida Rezende (UFJF)

• Batalhas de rap no YouTube: disputas entre personagens de ficção fantástica de horror
  Proponentes: Alessandra Maia e Pollyana Escalante
  Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

• Arte e publicidade em convergência na era da tecnologia digital
  Proponente: Bruna Berger
  Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

• Imagem e fisiculturismo
  Proponente: Camila Ribeiro de Almeida Rezende
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Paisagens e caminhos: uma cartografia sensível nas mídias digitais
  Proponente: Carla Nascimento Santos
  Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)

• Construir imagens e desconstruir o corpo: subjetividade e tecnologias na arte
  Proponente: Hamilton de Paulo Ferreira
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Lotus Lobo e a memória do design gráfico mineiro
  Proponente: Luciana de Oliveira Inhan
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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• A coleção no processo criativo de Michael Wolf: um acervo de possibilidades
  Proponente: Maíra Vieira de Paula
  Instituição: Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP)

• Intermidialidade e tipografia urbana
  Proponente: Tainá Novellino
  Instituições: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
    Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (FESJF)

EIXO TEMÁTICO CINEMA E AUDIOVISUAL
GT Análise de narrativas audiovisuais
Coordenação: Álvaro Dyogo Pereira (UFJF)

• Recursos audiovisuais nas artes cênicas: a potência do diálogo entre memória e inovação
  Proponente: Álvaro Dyogo Pereira
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• A teoria das cores na série televisiva Breaking Bad
  Proponente: Gabriel Patrocínio
  Instituição: Universidade de Évora (Portugal)

• O cinema e suas moralidades
  Proponente: Heitor Benjamim Campos
  Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)

• O gesto no Cinema: Flusser, Agamben e Benjamin
  Proponente: Igor Alexandre Capelatto
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• O ator na telona: a trajetória do artista cênico na construção cinematográfica
 Proponentes: João Carlos de Oliveira Júnior e Alessandra Brum
 Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Possíveis aproximações entre o cinema de William Lustig e Claude Chabrol
  Proponente: Martinho Alves da Costa Junior
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Macunaíma e os Andrades: história e memória
  Proponente: Simone de Souza Braga Guerreiro
  Instituição: Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Teixeira (ISAT)

• As encenações íntimas das vivências homoafetivas em daily vlogs e no cinema contemporâneo
  Proponente: Will Domingos 
  Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

19h | Abertura da Exposição
Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)

• Instalação “Cooped Up”
Proponentes: Ana Maria Monteiro e John-Claude Phillips
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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• Anna
Proponente: Ana Marina Coutinho
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Vestida de Infância
Proponente: Claudia Barbosa Vieira Tavares
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

• Anuncie aqui! Eu como mídia grátis
Proponente: Daniel Iram dos Santos Moreira
Instituição: Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES-JF)

• Cabeça nº1 (incorpora-lhe)
Proponente: Hamilton Ferreira 
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Helios, raio de sol
Proponente: Laura Campos Daibert
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Desenhonírico
Proponente: Leandro Furtado
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Até quando?
Proponente: Luciane Ferreira Costa
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Espaços Urbanos e Sociabilidades: um olhar sobre a cidade e suas conjunturas
Proponente: Luísa Toledo Barbosa
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

26.11.2015
08h | Sessões de Comunicação

EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT História da Arte
Coordenação: Thamis Malena Marciano Caria (UFJF)

• Hatshepsut e suas imagens femininas e masculinas: a arte egípcia como elemento de valor  
  e legitimação de um reinado
  Proponente: Daniele Cristina Liberato de Oliveira
  Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

• A presença de Daniel Barbaro no tratado de Filipe Nunes
  Proponente: Júlia Dias Möller
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• A premência de novas ideias: a insana geometria de Achille Perilli
  Proponente: Luciane Ferreira Costa
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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• Antropofagia e inversão hierárquica no Abaporu, de Tarsila do Amaral
  Proponente: Raíssa Varandas Galvão
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

 
EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT Teorias e Processos Criativos das Artes Visuais
Coordenação: Tammy Senra Fernandes Genú (UFJF)

• Roupas tecnológicas e proposições artísticas
  Proponente: Adriana Gomes de Oliveira
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Do reflexo e da radiância: a imagem no escudo.
  Proponente: Antônio Leandro Barros
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• Brevíssimo ensaio sobre a imobilidade: apontamentos sobre estátuas, esculturas, 
  monumentos e pedras
  Proponente: Júlia Milward
  Instituição: Universidade de Brasília (UNB)

• Videoinstalação com Audiodescrição: incluindo pessoas com deficiência visual na apreciação  
  da marca Desnudez Declamada
  Proponente: Patrícia Gomes de Almeida
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• As versões de seguir vivendo na videoarte brasileira: contextos criativos após os fins
  Proponente: Thamara Venâncio de Almeida
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• As paisagens urbanas de Oswaldo Goeldi: um registro de memória da cena carioca
  Proponente: Tammy Senra Fernandes Genú
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

EIXO TEMÁTICO ARTES VISUAIS, MÚSICA E TECNOLOGIA
GT Evolução da Técnica Artística
Coordenação: Thales Estefani (UFJF)

• Ebooks e além: reflexões sobre livros, mercado, papel e literatura
  Proponente: Bernardo Bueno
  Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

• Por uma desconstrução do muro entre palavras e imagens: uma leitura do alinhamento entre  
  o texto e o projeto gráfico de Bartleby, o escrivão
  Proponente: Larissa Andrioli
  Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

• Das páginas às telas: o livro infantil ilustrado e sua transposição para o ambiente digital
  Proponente: Thales Estefani
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)



15II Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

10h30 | Minicursos

• Cinema na escola: iniciativas à luz (e à margem) da Lei 13.006/2014
  Proponentes: Glauber Resende Domingues e Maria Leopoldina Pereira
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• A arte no cinema de horror
  Proponente: Letícia Badan Palhares Knauer de Campos
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• Concept Art no cinema
  Proponentes: Igor Alexandre Capelatto e Vinicius André da Silva Appolari
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• O autor como editor
  Proponente: Júlia Milward
  Instituição: Universidade de Brasília (UNB)

• Poéticas do desenho
  Proponente: Leandro Furtado
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Experimentação em construção de roteiros de Audiodescrição
  Proponente: Patrícia Gomes de Almeida
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

14h | Mesa redonda: Moda
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Profª. Drª. Elisabeth Murilho da Silva (UFJF)

Sophia Jobim e o ensino da indumentária histórica na Escola Nacional de Belas Artes
Profª. Drª. Maria Cristina Volpi Nacif (UFRJ)

16h | Sessões de Comunicação

EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT Moda: história e teorias
Coordenação: Joviana Fernandes Marques (UFJF)

• A cultura de praia e a juventude na Revista O Cruzeiro
  Proponente: Ana Paula Dessupoio Chaves
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• A importância da investigação material das roupas para o conhecimento histórico: o caso dos  
  fardões imperiais
  Proponente: Clara Rocha Freesz
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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• Sophia Jobim: contribuições para o campo do vestuário no Brasil
  Proponentes: Graciana Almeida e Fabiana Almeida
  Instituições: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)  
    Universidade Cândido Mendes (UCAM)

• A joia como objeto de arte no pólo joalheiro do Pará
  Proponente: Jorge José Pereira Duarte
  Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA)

• Imagens endiabradas e irriquietas: as garotas de Alceu nos Anos Dourados da moral e dos   
  “bons costumes”
  Proponente: Joviana Fernandes Marques
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Na trama das aparências: moda e arte na obra de Antoine Watteau (1684 – 1721)
  Proponente: Laura Ferrazza de Lima
  Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

• A moda “espacial” nos anos 1960 e 1970: articulações entre vestuário e mobiliário na 
  construção de representações da “mulher moderna” em periódicos brasileiros
  Proponentes: Pamela Bostelmann e Marinês Ribeiro dos Santos
  Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

• Reflexões sobre a moda nas leis suntuárias da Península Ibérica na Baixa Idade Média
  Proponente: Thaiana Gomes Vieira
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT Arte, Cultura e Sociedade
Coordenação: Thamara Venâncio de Almeida (UFJF)

• Museu é o mundo / Open House: incorporando a cidade
  Proponente: André Leal 
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Estudo comparativo entre as seguintes obras: O Teatro da Crueldade (1946), de Antonin  
  Artaud, e O Triunfo da Morte (c. 1562), de Pieter Bruegel, o Velho
  Proponente: Caroline Pires Ting
  Instituições: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
    École Pratique des Hautes Études (EPHE/Sorbonne) 

• A cena do risco no Brasil
  Proponentes: Denise Portinari, Simone Wolfgang, Patrícia Ferreira e Raquel Portugal
  Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

• A Revista Illustração Paranaense e o Movimento Paranista
  Proponente: Laércio Maus
  Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
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• A Belle Époque carioca e a questão social: uma análise da assistência pública e privada no  
  Distrito Federal na linguagem das charges d’ O Malho (1891-1930)
  Proponente: Lívia Freitas Pinto Silva Soares
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Silenciamento e protagonismo em Dulcinéia Catadora e Sopapo de Mulheres
  Proponente: Luiza Abrantes da Graça
  Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

• Mãe, de Celso Antônio de Menezes: reflexões sobre gênero e nação no Estado Novo brasileiro
  Proponente: Marina Mazze Cerchiaro
  Instituição: Universidade de São Paulo (USP)

• A imagem de Salomé nos figurinos de Alexandra Exter: vanguarda, literatura, dança, artes  
  cênicas e visuais no início do século XX
  Proponentes: Priscyla Kelly Vieira Abreu e Alexander Gaiotto Miyoshi
  Instituição: Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

EIXO TEMÁTICO ARTES VISUAIS, MÚSICA E TECNOLOGIA
GT Análise Musical e Composição Assistida por Computador
Coordenador: Pedro Atã (UFJF)

• O Concertino n. 2 para Violão e Orquestra de Radamés Gnattali e a técnica expandida do dedo  
  mínimo da mão direita
  Proponente: Bartolomeu Wiese 
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• OM-PD: Estudo composicional comparado entre as linguagens Pure Data e Open Music
  Proponente: Guilherme Rafael Soares
  Instituição: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

• YouTube Poop Music Videos (YTPMVs): intuição, autorreferência e espectromorfolorgia de  
  uma estética pós-digital popular
  Proponentes: Guilherme Rafael Soares e Guilherme Martins Lunhani
  Instituições: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
    Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Made in Brazil: entre os laços das migrações na identidade da música brasileira dos anos 1970
  Proponentes: Jackson Gil Avila e Jussara Bittencourt de Sá
  Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)

• Uma tipologia do espaço sonoro segundo Pierre Boulez
  Proponente: Jorge Luiz de Lima Santos
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

• Nicho semiótico como locus do significado em música
  Proponente: Pedro Atã e João Queiroz
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• O Ponto de Criação: John Cage e a música do século XXI
  Proponente: Thiago de Almeida Menini
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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27.11.2015
08h | Sessões de Comunicação

EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT Arte e Instituições
Coordenação: Renata Cristina de Oliveira Maia Zago (UFJF)

• A Missão Artística do MASP: um estudo da concepção de Pietro Maria Bardi para os primeiros  
  anos do MASP
  Proponente: Luna Lobão
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• Tantas outras situações construídas: Tino Sehgal e o circuito das artes visuais
  Proponente: Lysa Hissae da Silva Takano
  Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

EIXO TEMÁTICO CINEMA E AUDIOVISUAL
GT Cinema, Processos e Técnicas
Coordenador: Henrique Kopke (UFJF)

• Produção de esqueletos para animação em stop motion 
  Proponente: Flávio Gomes de Oliveira
  Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás)

• O gif como (kinema)meme 
  Proponente: Henrique Kopke
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• A questão da técnica no dispositivo cinematográfico
  Proponente: Jefferson Assunção
  Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

• Leituras cinematográficas de Alice: as primeiras representações
  Proponente: Luciana Freesz
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Imagen en movimiento en la vida cotidiana
  Proponente: Marcela Alejandra Blanco Spadaro
  Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)

• Cinema brasileiro: desafios no cenário do filme digital
  Proponente: Maria Aparecida Ribeiro
  Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

• Biopoder e Resistência
  Proponente: Vladimir Lacerda Santafé
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
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• As Bienais Nacionais de São Paulo: 1970-76
  Proponente: Renata Cristina de Oliveira Maia Zago
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Curadoria, espetáculo e políticas públicas culturais no Brasil em meados dos 1980s
  Proponente: Tálisson Melo de Souza
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT Arte e Fotografia
Coordenação: Cleber Soares da Silva (UFJF)

• O clique único de Assis Horta: registro documental ou arte?
  Proponente: Cleber Soares da Silva
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• A fotografia como processo paralelo e autônomo: revisitando Flusser
  Proponente: Leandro Furtado
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Luto, distinção e etiqueta: o vestido cerimonial no retrato fotográfico brasileiro do Segundo  
  Reinado
  Proponente: Márcia Carnaval de Oliveira
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• De veículo à essência, de essência a veículo: a fotografia e o discurso da arte contemporânea
  Proponente: Paula Cabral Tacca
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• Rosângela Rennó e as fotografias de casamento: uma possível crítica de gênero
  Proponente: Suzana da Costa Borges Longo
  Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

EIXO TEMÁTICO ARTES VISUAIS, MÚSICA E TECNOLOGIA
GT Estudos Intermídia e Multimídia 
Coordenação: Robert Anthony (UFJF)

• Leminski e Pires: haicais fotográficos de Quarenta Clics em Curitiba
  Proponentes: Ana Luiza Fernandes e João Queiroz
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Relações entre suporte e fotografia no fotolivro: semiose e intermidialidade na obra Sí por  
  Cuba
  Proponentes: Ana Paula Vitorio e João Queiroz
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Do digital ao cianótipo: as propriedades dos signos em Peirce e as realidades e ficções na  
  trama fotográfica
  Proponente: Lucas Tavares
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)



20 II Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

EIXO TEMÁTICO CINEMA E AUDIOVISUAL
GT Cinema e Educação
Coordenação: Raphaela Benetello Marques (UFJF)

• O espaço da linguagem cinematográfica na escola 
  Proponente: Claudinei César de Arruda
  Instituição: Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)

• A coroa do Imperador em aula de Língua Portuguesa: letramento, preconceito linguístico e  
  a prática docente .
  Proponente: Emiliane Moraes Silva
  Instituição: Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (FUNCESI)

• Legenda, intérprete ou “janelinha”?: questões para pensar o acesso e a acessibilidade do  
  cinema brasileiro para os alunos surdos a partir da Lei 13.006/2014
  Proponente: Maria Leopoldina Pereira
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Curta-metragem 10 centavos: leituras e sensibilizações do olhar na escola
  Proponente: Marina de Souza Jacob
  Instituição: Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

• O cinema de Humberto Mauro: a brasilidade presente em cinco décadas de produção 
   Proponente: Raphaela Benetello Marques
   Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• História, política e educação no cinema de Bernardo Bertolucci
  Proponente: José de Sousa Miguel Lopes
  Instituição: sUniversidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

09h30 | Minicursos

• Discursos estéticos sobre corporeidades contemporâneas
  Proponente: Hamilton de Paulo Ferreira
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora

• Escrita Criativa e gêneros de massa: ficção científica, fantasia e além
  Proponente: Bernardo Bueno
  Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

10h30 | Minicursos

• Cinema na escola: iniciativas à luz (e à margem) da Lei 13.006/2014
  Glauber Resende Domingues e Maria Leopoldina Pereira
  Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• A arte no cinema de horror
  Letícia Badan Palhares Knauer de Campos
  Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
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• Concept Art no cinema
  Igor Alexandre Capelatto e Vinicius André da Silva Appolari
  Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• Poéticas do desenho
  Leandro Furtado
  Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

14h | Mesa redonda: História da Arte
Auditório do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF)
Coordenação: Profª.Drª. Renata Cristina de Oliveira Maia Zago (UFJF)

Antropofagia e Historiografia
Prof. Dr. Vinícius Spricigo (UNIFESP)

15h30 | Performance “Corpo e Gênero... A opressão dos corpos em trânsito”
Claudia Regina de Oliveira / Wesley Claudino / Emílio Rodrigues / Sílvio Noronha / Theago Iozzi

16h | Sessões de Comunicação

EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT Teoria e Crítica da Arte Contemporânea
Coordenação: Anna Flávia Silva de Souza (UFJF)

• Futurismo Italiano: a estetização da cozinha
  Proponente: Anna Flávia Silva de Souza
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Divagações de um olhar contemporâneo
  Proponente: Bruno Gomes de Almeida
  Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

• Fernando Lindote, uma tradução 
  Proponente: Danilo da Silva Calegari
  Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

• Paulo Bruscky e a paródia como veículo para a ironia
  Proponente: Deisi Beatriz Barcik
  Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR)

• Isto, aquilo e outras coisas: o objeto artístico e suas alteridades
  Proponente: Luisa Günther
  Instituição: Universidade de Brasília (UNB)

• A cerâmica frente à hierarquia da arte: Celeida Tostes, a plasticidade e a arte contemporânea
  Proponente: Patrícia Aguiar
  Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

• Hans Belting e Alfred Gell: tensões entre Antropologia e História da Arte
  Proponente: Pollyana Quintella
  Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
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• (Re-)apresentações bordadas de Arthur Bispo do Rosário: entre o padrão e a regra
  Proponente: Solange de Oliveira
  Instituição: Universidade de São Paulo (USP)

• Linhas imaginárias de Louises e de Judiths: instabilidades no sistema de arte
  Proponente: Solange de Oliveira
  Instituição: Universidade de São Paulo (USP)

EIXO TEMÁTICO ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
GT Arte e Arquitetura
Coordenação: Júlia Dias Möller (UFJF)

• Arte, arquitetura e espaço: articulações no ambiente residencial
  Proponentes: Adriana Valli Mendonça e Agda Regina de Carvalho
  Instituição: Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

• Arte funerária sob encomenda: o uso de catálogos nas marmorarias de Juiz de Fora
  Proponente: Leandro Gracioso de Almeida e Silva
  Instituição: Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

• Potências e vazios: o caso Potsdamer Platz
  Proponente: Priscila Marques Mendes
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• As torres satélite de Luis Barragán: entre arquitetura e escultura 
  Proponente: Rafael Hanzelmann Teixeira Bastos
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Um céu de apoteoses: mitologia e decoração no Teatro Municipal de São Paulo
  Proponente: Richard Santiago Costa 
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

• O uso de artefatos africanos em decorações contemporâneas de residências brasileiras
  Proponente: Rodrigo da Silva Marques
  Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

• A questão do ornamento na obra de Venturi
  Proponente: Vanisa Almeida Silva
  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

EIXO TEMÁTICO ARTES VISUAIS, MÚSICA E TECNOLOGIA
GT Processos Criativos em Arte e Tecnologia
Coordenação: Luciana de Oliveira Inhan (UFJF)

• Arte Contemporânea em diálogo com a educação: uma experiência no Colégio de Aplicação  
  João XXIII
  Proponente: Andréa Senra Coutinho 
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Interfaces da cerâmica na arte: entre a tradição e a contemporaneidade
  Proponente: Daniele de Sá Alves
  Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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• Corpo, Música e Imagem no Jogo da Capoeira Angola
  Proponente: Judivânia Maria Nunes Rodrigues
  Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

• Análise de affordances em games de simulação de parques de diversão
  Proponentes: Letícia Perani, Ernando Moraes e Igor Sanches Marini
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Uso de referências fotográficas na pintura inspirada em sonhos
  Proponente: Vinicius André da Silva Appolari
  Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

• Modelo icônico da demolição do Palast der Republik
  Proponentes: Letícia Vitral e João Queiroz
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

EIXO TEMÁTICO CINEMA E AUDIOVISUAL
GT Cinema, Política e Sociedade
Coordenação: Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis (UFJF)

• O Estado e a exibição: um estudo comparativo entre Argentina e Brasil
   Proponente: Adil Giovanni Lepri
   Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

• Identidade Nacional e Mercado: a modernidade e a pós-modernidade no discurso sobre o  
  nacional em As Brasileiras
  Proponentes: Adriana Stela Bassini Edral e Dilma Beatriz Rocha Juliano
  Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)

• O cinema e a natureza multimidiática do ritual
  Proponente: Charles Bicalho
  Instituição: Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG)

• A estética da violência nos espaços urbanos do cinema de ficção latino-americano 
  (1995-2015)
  Proponente: Dinaldo Sepúlveda Almendra Filho
  Instituição: Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

• Que horas ela volta? e a crítica feminista
  Proponentes: Érica Cristiane Saraiva e Thiago F. Sant’Anna
  Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)

• Rio, 40 graus: um olhar sobre a favela no cinema nacional
  Proponente: Marcos Paulo de Araújo Barros
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• As metáforas no filme Zaytoun: a esperança no retorno dos refugiados palestinos 
  Proponente: Muhamad Subhi Mahmud Hasan Husein
  Instituições: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
                          Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
                          Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
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• O papel da crítica cinematográfica francesa no estabelecimento dos movimentos beur e  
  banlieue: análise da Cinématographe e da Cahiers du Cinéma
  Proponente: Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

EIXO TEMÁTICO CINEMA E AUDIOVISUAL
GT Cinema, Memória e História 
Coordenação: Mariana Sibele Fernandes (UFJF)

• Performances de trânsito nos filmes de Clarissa Campolina: geopoéticas do espaço e da  
  mobilidade
  Proponente: Diego Barata Zanotti Ongaro
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• Enquadre do não idêntico ou do que resiste à conceitualização: o dizer de especialistas
   Proponente: Eneida Pereira dos Santos
   Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

• Fabulação e criação de um lugar em cena por Terra deu, terra come
  Proponente: Helena Augusta da Silva Gomes
  Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

• Memória, reencenação e imagem no documentário de tendência slow cinema
  Proponente: Mariana Sibele Fernandes
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• A genialidade de Coutinho: alguns apontamentos sobre o lugar do artista na evolução do  
  estudo da estética 
  Proponente: Thalita Gonçalves da Rocha
  Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

• O documentário Seo Chico — um retrato como um lugar de memória
  Proponente: Vanessa Souza Corrêa Husein
  Instituições: Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
  Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
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A perspectiva de um documentário experimental brasileiro nos anos 1970
Profª. Drª. Maria Guiomar Pessôa Ramos (UFRJ)

Nos anos 1970, no Brasil, tivemos uma produção fílmica bastante radical em termos de temática e lin-
guagem. A “palavra de ordem” era: ruptura, quebrar com o que estava sendo produzido até então; mas 
também se pensava em uma continuidade àquele momento, à vivência do Cinema Novo, às propostas 
explosivas das revoluções culturais e da Nouvelle Vague dos 1960’s. Será apresentado, aqui, um trajeto 
pelo cinema experimental pontuando como este aparece no âmbito do cinema mundial e brasileiro no 
século XX. Três parâmetros apontados pelo crítico e ensaísta francês Dominique Noguez devem nor-
tear esta historicização buscando definir o que pode ser considerado como de vanguarda no cinema. 
São eles: o caráter de eminente oposição ao cinema dominante, a identificação desse tipo de filme com 
uma produção de baixo custo e sua função poética. Este breve trajeto deve desembocar no final dos 
anos 1960/70, até hoje fonte de extrema importância para o audiovisual contemporâneo, pois, mui-
tos diretores do período, distantes do cinema de gênero e preocupados com a autoria, questionavam 
profundamente qual seria a forma de expressão e a linguagem de seus filmes. Sem esquecer a presen-
ça do chamado Cinema Marginal, vamos buscar um viés específico através de obras que apresentam 
 características não só do experimental como também do formato documental. Alguns exemplos serão 
concretizados aqui com a exibição de trechos de O anno de 1798, de Arthur Omar, (1975), Lacrimosa, de 
Aloysio Raulino, (1970), O vampiro da cinemateca, de Jairo Ferreira (1977) e outros. Estes filmes trazem 
uma característica muito cara ao Cinema Novo, aqui completamente questionada em termos de lin-
guagem — o seu viés político. Com este esboço de mapeamento de uma produção alternativa até os 
anos 1970 espero conseguir apontar para possíveis situações de experimentação cinematográfica que 
possam instigar e refletir sobre o audiovisual contemporâneo.

Sophia Jobim e o ensino da indumentária histórica na Escola Nacional de 
Belas Artes
Profª. Drª. Maria Cristina Volpi Nacif (UFRJ)

A partir da revisão critica de documentos existentes no Museu D. João VI e no Museu Histórico Na-
cional, esta comunicação reflete sobre os discursos e práticas empregados por Sophia Jobim Magno 
de Carvalho (1904-1968), que introduziu a disciplina indumentária histórica na antiga Escola Nacio- 
nal de Belas Artes da UFRJ e foi responsável por seu ensino entre 1949 e 1967. Muitas questões pode-
riam ser propostas diante da trajetória original da professora e da sua inserção na instituição. Aqui, 
procuro responder quais seriam as razões para que Sophia fosse escolhida para ministrar a matéria, o 
que era para ela a indumentária histórica e como fazia para ensiná-la. Assim, pretendo contribuir para 
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MESA REDONDA: HISTÓRIA DA ARTE
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Coordenação: Profª. Drª. Renata Cristina de Oliveira Maia Zago (UFJF)

Antropofagia e Historiografia
Prof. Dr. Vinícius Spricigo (UNIFESP)

A partir dos anos 1990, ocorreram mudanças fundamentais no campo da arte, dentre as quais pode-se 
destacar a reconfiguração das exposições internacionais e a globalização dos museus e da história da 
arte. Recentemente, o termo global art sinaliza em direção à revisão dos cânones da história da arte 
ocidental tendo em vista uma cartografia globalizada do mundo da arte. Na palestra Além da Antro-
pofagia, apresentada no Global Art Symposium (Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, 31 
de Julho de 2011), o curador Gerardo Mosquera fala sobre esse processo a partir de uma  perspectiva 
da arte latino-americana. Apesar de reconhecer o papel histórico da noção de Antropofagia, o autor 
aponta para a sua substituição ‘daqui por diante’ por um novo paradigma. A apresentação, logo, tem 
como objetivo analisar de um ponto de vista historiográfico a superação do para digma antropofági-
co e os seus efeitos para a recepção da arte da America Latina e do Brasil no exterior.

o  entendimento dos primórdios da formação do campo de estudos do vestuário e da moda no Brasil, 
através de experiências de ensino e formação de artistas com vinculo com o estudo do vestuário.
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/// GT Corpo, Arte e Processos de Subjetivação

Sentimentos que permeiam o dançar como percepção de si
Ary Coelho
Universidade de Brasília (UNB)

Apresento aqui considerações sobre o dançar como forma de se colocar no mundo. Para além de ela-
borar considerações sobre a pesquisa em dança, esta comunicação pretende compor uma trama a 
partir da memória do próprio intérprete-criador mediante uma relação com a improvisação. Para isto 
é preciso elaborar uma metodologia para investigar o processo criativo do movimento no momento 
mesmo em que este acontece para assim dar sustentação e entendimento ao processo que é uma sa-
turação de agora(s). Considero que a dança, enquanto movimentação da própria existência, pode ser 
um ato político, uma forma de se colocar no espaço, de fazer parte do ambiente. Deste modo, procuro 
entender quais sentimentos podem mover um corpo que dança em busca da própria disponibilidade. 
Neste sentido, um corpo disponível para o movimento deve ser sensível a si mesmo em todos os níveis 
de forma a procurar entender e também contradizer a linha tênue entre existência e presença; entre 
ritmo e cadência; entre a dinâmica e ação. Partindo da proposição de que somos corpos, que essa é a 
forma de ser e de relacionar-se no mundo, é preciso sentir o corpo que pensa sobre o corpo. Acredito 
que isto seja possível justamente desenvolvendo metodologias de investigação a partir da memória do 
intérprete-criador com relação à própria movimentação corporal. Para isto, realizo uma auto-etnogra-
fia na qual busco minhas próprias memórias afetivas, mescladas à incorporação de reflexões e relatos 
advindos de outros, de modo a compor uma dialogia de sentidos e significados. Neste momento espe-
cífico, serão incorporadas pesquisas-proposições de Merce Cunningham (1919-2009), especificamente 
os seus processos de improvisação e incorporação do acaso; sua economia de gestos; a possibilidade 
de dançar sem música; a ideia de dedicar o corpo a uma ação presente, desvinculada de qualquer in-
tenção de narrativa. Como consequência, reverberou em mim a necessidade de refletir como o ato de 
andar poderia ser, em si, uma dança; que a partir dos movimentos de agachar, sentar, levantar, deitar, 
também poderia observar o desempenho do corpo e das articulações; ou, ainda, dissecar as dificulda-
des de passagem de um movimento para o outro, no desequilíbrio constante. Esta comunicação irá 
evidenciar como pequenas memórias e vestígios diluídos compõem a percepção de si em sentimentos 
de forma a diminuir as distâncias entre o corpo e o movimento. Neste sentido, a percepção de uma tra-
jetória individual pode assumir diferentes caminhos e múltiplas escolhas. Às vezes, é possível escolher 
o que faz sentido dentro do contexto; outras vezes, não.

Identidades estratégicas na arte latino-americana
Bárbara de Oliveira Ahouagi 
Melissa Rocha
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Pensar a crítica de arte dentro de uma perspectiva do sul, sem se submeter aos cânones colonizado-
res da arte e do discurso da arte, é pensar em uma nova epistemologia da própria história da arte. No 
que diz respeito ao nosso passado recente, cuja urgência reverbera na cena política atual, é evidente 
uma grave crise cultural que atinge nosso país tanto pelo aspecto do acesso à arte e como no acesso 
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à produção da arte como um todo. O processo de redemocratização após a Ditadura Militar no Brasil 
afeta como temos vivenciado nosso espaço político e social e, especialmente após 2013, revela como 
há ainda diversas questões a serem superadas. Este artigo delineia-se pela análise de práticas artísticas 
 observadas a partir da segunda metade do século XX, na América Latina. O recorte foi feito a partir de 
trabalhos com temáticas queer, no período de redemocratização desses países, usando como referên-
cia os parâmetros presentes na genealogia crítica de Luiz Camnitzer sobre o Conceitualismo do Sul. 
Diante das inúmeras formas de violência e repressão nas ditaduras, os artistas latino-americanos cria-
ram táticas e estratégias políticas com poderosa carga estética que, de certa forma, reconstruíram/des-
construíram/destituíram a maneira de pensar, vivenciar, apresentar e representar os corpos, as sexua-
lidades, o posicionamento humano nesse ambiente sociopolítico. Serão então abordados a exposição 
Perder la Forma Humana: una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, a partir da parceria 
da Red de Conceptualismos del Sur e do Museu Nacional Reina Sofia de Madrid; ações do grupo CADA, 
Las Yeguas del Apocalipse, obras de Liliana Maresca, Mujeres Creando, e também algumas aproximações 
com o contexto contemporâneo com seus devidos exemplos.

Vestida de Infância
Claudia Barbosa Vieira Tavares
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Recebi de minha mãe uma sacola de vestidos usados por mim e minhas irmãs na nossa infância, que 
foram guardados pela minha avó. Tentei vesti-los novamente. Não couberam. Tentei unir todos eles, 
abotoando uns aos outros para criar um único vestido com tamanho maior. Mesmo assim, ainda 
não coube. A infância não me cabe mais. Assim como as vestimentas que usamos são temporárias e 
finitas, a infância nos escapa pelo passar do tempo. Invólucros do corpo, as vestes nos protegem da 
nudez, do frio, do sol e da chuva. Mas vestimentas são membranas porosas. O que pode ou não pas-
sar por essa membrana? Lembranças, sentimentos, afetos? A partir do materialidade dos vestidos e 
das questões levantadas surgem alguns trabalhos que derivam da ideia de corpo, vestimenta, transi-
toriedade e experimentação. O vídeo Casas para botões, laços e tramas mostra o processo de abotoar, 
desabotoar e tentar vestir aquilo que não me serve mais em seu estado original. Um ato contínuo 
de tentativas em vão. O corpo que um dia foi abrigado por essas vestes já não usufrui do mesmo 
tamanho. A materialidade dos tecidos é experimentada então por esse corpo presente, atual, que se 
coloca ao contato dessas recordações, dessas reminiscências passadas. Os tecidos bordados, os laços 
e botões são característicos não apenas da infância que passou, mas de uma época onde o tempo 
parecia durar mais. O cuidado exigido por esses vestidos já não tem mais nexo no mundo contempo-
râneo. Nos dípticos fotográficos Avesso e Veste Reveste há a predominância do elemento floral prove-
niente do bordado de um dos vestidos, constituindo-se agora como estampa, tornando-se um padrão 
decorativo independente que agora adornam a pele do corpo adulto. Em Avesso, a ideia de negativo, 
como se a pele embaixo do vestido tivesse gravado secretamente seus adornos, por todos ao anos 
entre o lá e o cá. Já em Veste Reveste, o bordado-estampa diverte e tatua o colo na pretensão de criar 
uma segunda pele agora enfeitada por um padrão decorativo em um livre exercício experimental, 
com um bordado característico de uma época. [Des]bordado trata da transitoriedade da memória, 
onde a água vai apagando o bordado desenhado na mão. O apagamento dessa marca sugere como 
a memória seleciona certas recordações e dissipa outros acontecimentos. [Des]casados é o nome 
de uma série de vestidos-objetos onde se apresenta a própria materialidade desses vestidos, meio 
termo entre objeto e imagem. Decorrentes da união de duas peças distintas, cada proposta da série 
nasce de uma unidade aparente, porém conflitante, uma vez que suas formas, texturas e bordados 
não se deixam unificar completamente numa visualidade homogênea. Assim, a soma das partes não 
constitui o todo, mas reforça sua falta.
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Os desdobramentos do “Corpo Vibrátil”
Flávia de Paiva Paula Damato
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O presente estudo tem por objetivo realizar uma análise acerca do conceito de “Corpo Vibrátil” e sua 
relação com o conceito de subjetividade aplicado às obras de Lygia Clark. Apoiando-nos, para compor 
nosso corpus teórico, em autores como Suely Rolnik, Gilles Deleuze, Félix Guatarri, Giorgio Agamben, 
Ricardo Fabbrini, Jacques Rancière, Peter Pál Pelbart e Tânia Rivera. Como corpus analítico, tomaremos 
como recorte as últimas obras de Lygia (a Baba Antropofágica e Caminhando), buscando ainda desen-
volver um paralelo entre a fruição do espectador nos anos de 1960/1970, ao vivenciar as obras da artis-
ta, e na contemporaneidade, onde os espectadores visualizam as obras, em geral, em outros formatos 
e plataformas, como vídeos, fotografias, escritos de Lygia, depoimentos de espectadores, curadoria e 
crítica. A noção de “Corpo Vibrátil”, como elabora Suely Rolnik, refere-se a potência que faz nosso corpo 
vibrar a música do mundo através das composições de afetos que nos toca, fazendo da nossa consis-
tência subjetiva um processo de criação e recriação, impulsionada pelos pedaços de mundos que nos 
afetam. Rolnik elabora esse conceito a partir do momento em que Lygia propõe a ativação do corpo 
do espectador com o objeto artístico, na junção do humano com o não humano, com o interesse na 
subjetividade do espectador, ou melhor, do sujeito como um elemento fundamental para a criação da 
obra. Temos a hipótese de que a velocidade dos dispositivos e suas evoluções influenciam e direcio-
nam o “corpo vibrátil” e a percepção do espectador diante de uma obra de arte. Se, por um lado, para 
o público que primeiro teve contato com a obra de Lygia, essa fratura ocorria mais amplamente em 
virtude do contato com uma realidade nova e inesperada proposta pela artista; hoje, no século XXI, 
esse choque de realidades ainda ocorre, mas em outros formatos, em negociação com grande aglome-
rado de vibrações que exigem espaços, que exigem lugar nos pensamentos do espectador, capaz de 
perceber não mais as luzes e sombras do tempo de Lygia. Para o “corpo vibrátil” de nosso tempo, há 
um mo vimento natural, que forçará a elasticidade dos corpos vibráteis reestruturando sua forma e con-
teúdo de maneiras impensáveis até então, com suas velocidades e complexidades próprias, que, talvez, 
só possa mesmo ser compreendida em sua totalidade pelo espectador de hoje, com os problemas e 
olhares contemporâneos ao olhar de seu tempo.

Performatividade de gênero no figurino do espetáculo Coelhos – Téssera 
Companhia de Dança da UFPR, 2014
Valéria Faria dos Santos Tessari
Ronaldo de Oliveira Corrêa
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Essa comunicação tem o objetivo de discutir questões de gênero que atravessam o espetáculo Coelhos, 
concebido e dirigido por Rafael Pacheco e executado pela Téssera Companhia de Dança da UFPR, entre 
os dias 4 e 8 de junho de 2014, no Teatro da Reitoria, em Curitiba, Paraná. Para isso, realizarei articula-
ções entre a ideia de performatividade de gênero e o figurino do espetáculo, que será acessado por 
meio de imagens/fotografias digitais. Com a finalidade de discutir os possíveis atravessamentos de 
gênero, irei me aproximar da noção de gênero como performatividade a partir da leitura que Maria 
Cristina Friederichs (2012) faz de Judith Butler argumentando que, enquanto a performance de gênero 
implica a ação de um sujeito, a ideia de performatividade se dá na “repetição de atos sustentados pelas 
normas de gênero” (FRIEDERICHS, 2012). Assim, na performatividade de gênero, feminino e masculino 
são ficcionais, uma fabricação de identidades que se pretendem essenciais e fixas, naturalizadas por 
meio da repetição de atos e gestos e na qual não há um sujeito pré-existente, nem origem em um 
fato biológico. Por meio da articulação entre a ideia de performatividade e os figurinos de Coelhos 
pretendo discutir que a repetição mencionada por Maria Cristina Friederichs — também chamada por 
Judith Butler de citacionalidade — produz as normas de gênero ao mesmo tempo em que produz os 
corpos e os sexos (BUTLER, 2007). Nesse sentido, as normas de gênero produzem regulações de prá-
ticas sociais, que produzem corpos e sexos, não havendo gênero antes da regulação. A produção do 
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gênero, então, se dá em de processos de sujeição, por meio dos quais o que não era sujeito, torna-se, 
por ter se sujeitado à regulação. Tomando como pressuposto a ideia de que os meios ou culturas de 
massa não apenas representam ou refletem normatividades de feminilidades e masculinidades, mas 
também as constituem (HIGONNET, 1991; PASSERINI, 1991) penso que o figurino do espetáculo  Coelhos 
pode se configurar como um lugar concreto para a discussão de algumas questões sobre gênero  
e performatividade. Pretendo realizar a análise das imagens, que serão tomadas como verossimilhantes 
aos figurinos analisados, a partir do estudo de Corrêa (2008). Como resultado, espero evidenciar que na 
materialidade do figurino as correspondências entre gênero e sexo reforçam/reproduzem oposições 
binárias servindo, por vezes, para justificar assimetrias de poder.

/// GT MODA, CULTURA E SOCIEDADE

Cultura material, raça e gênero: turbantes e tranças como artefatos de 
moda na construção do corpo de mulheres negras
Ana Paula Medeiros Teixeira dos Santos
Marinês Ribeiro dos Santos
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

O recorte apresentado neste texto é parte de uma pesquisa em andamento sobre as articulações  entre 
gênero e cultura material na discussão sobre estética e construção do corpo de mulheres negras. A 
pesquisa está centrada no evento Afro Chic, que acontece em Curitiba e promove ações afirmativas 
relacionadas ao cabelo crespo e beleza para mulheres negras. Neste evento, nos interessam principal-
mente as oficinas de tranças e turbantes, que transmitem técnicas ligadas à cultura afro-brasileira. Tais 
oficinas objetivam incentivar o olhar para a diversidade, considerando o corpo como um todo que é 
construído por diversos elementos, incluindo as formas de arrumar os cabelos e o uso de acessórios e 
indumentárias. No Brasil, temos visto tensionamentos e resistências quanto à imposição de padrões 
de beleza eurocêntricos nas práticas cotidianas de cuidados com o corpo em uma realidade de povo 
miscigenado. Dentro desse contexto, observa-se o fenômeno da transição do cabelo quimicamente 
modificado para o cabelo natural, procedimento adotado por grande quantidade de mulheres negras. 
O processo de transição capilar não é um fenômeno puramente estético. Ele traz consigo um discurso 
de lutas sociais e políticas, de aceitação e promoção da diversidade estética e cultural. Com esse texto, 
pretendemos problematizar o emprego de artefatos e técnicas de moda, como turbantes e tranças, 
na construção do corpo de mulheres negras dentro do processo de transição capilar. Assim, alguns 
questionamentos norteiam o trabalho: Turbantes e tranças são apenas uma tendência? São utiliza - 
dos para construir uma imagem que se adapte à visão hegemônica do que seria o feminino? São uti-
lizados para facilitar o processo da transição do cabelo crespo mediante a ligação com uma cultura 
ancestral? Servem de recursos para esconder o cabelo crespo, adornado para adaptar características 
intrínsecas ao corpo negro às expectativas sociais hegemônicas, criando uma imagem “socialmente 
aceitável”? Na busca por compreender essas questões, visamos discorrer sobre os aspectos das dinâ-
micas do corpo e sobre os padrões de feminilidades e de beleza na relação da mulher negra com seu 
cabelo, problematizando a participação de artefatos de moda na construção de identidades marcadas 
por hierarquias de gênero, raça/etnia e classe social.

A identidade construída pela aparência: peculiaridades da moda hip hop
Deyse Pinto de Almeida
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Uma subcultura se caracteriza por possuir uma identidade própria, um estilo em que seus membros se 
sentem reconhecidos, representados. Nesse sentido, a representação através do vestuário torna-se um 
dos aspectos essenciais no processo de individualização e afirmação social. Neste trabalho apresentare-
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mos os aspectos característicos da subcultura hip hop. 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 determinadas peças para 
compor sua forma de vestir os membros de uma subcultura pretendem se fazer notados, afirmando 
sua existência e marcando sua posição ideológica. As roupas possuem um significado importante para 
aqueles que apreciam o hip hop. As vestimentas assumiram ao longo do desenvolvimento do estilo um 
papel importante na caracterização de seus apreciadores, tornando-se um símbolo de sua ideologia, 
servindo também como forma de expressão e posicionamento social. Os aspectos visuais adotados 
pelos membros da subcultura hip hop foram essenciais para que esta ganhasse visibilidade e atraísse 
a atenção de novos apreciadores. Nesse sentido, a mídia desempenhou um papel fundamental para 
que o hip hop ganhasse os Estados Unidos e se espalhasse também pelo mundo. Ao tentarmos com-
preender a relação do movimento hip hop com os veículos midiáticos percebemos que esta é uma 
relação pautada em controvérsias, situada entre a dependência e repulsão. De fato, como em todas as 
subculturas juvenis desenvolvidas ao longo da segunda metade do século XX, os meios de comunica-
ção foram essenciais para a divulgação das ideias e pensamentos daqueles que ousavam contrariar as 
rígidas regras da sociedade e manifestar suas vontades, transmitindo seus valores ou os encaixando na 
categoria da subversão.

O que querem as “Piriguetes”? Moda e sexualidade na sociedade 
contemporânea 
Fernanda Bonizol Ferrari 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O que a moda diz sobre a sexualidade feminina? Quais limites a moda impõe à sexualidade feminina? 
Ou melhor: quais são os limites que a sociedade, por meio da moda, impõe à sexualidade femini-
na? Cercada de regras e padrões, a moda feminina e seus limites estão diretamente relacionados às 
questões de libertação sexual e relações de sociabilidade, tal qual a história das mulheres. O presente 
trabalho é parte da minha pesquisa de mestrado e pretende analisar os aspectos da relação estabe-
lecida entre a moda e sexualidade na sociedade contemporânea a partir do comportamento de um 
grupo de mulheres popularmente conhecido com piriguetes. Conhecidas por um estilo de vestir 
que deixa o corpo à mostra em vestidos minúsculos e justíssimos, as piriguetes afrontam os limites 
da elegância em um estilo por muitos considerado “vulgar”. No entanto, o que a pesquisa mostrou 
foi que esse estilo de vestir ultrapassa os tecidos e que o que é considerado vulgar diz muito mais a 
respeito de comportamento e liberdade sexual feminina do que roupas, em um processo com refle-
xos nas relações de poder que são estabelecidas entre gêneros em uma sociedade ainda fortemente 
marcada pela cultura patriarcal. Durante a pesquisa de campo que ainda vem sendo realizada, por 
diversas vezes fui confrontada com o seguinte “comentário”: você sabe qual é a diferença entre puta 
e piriguete? A diferença é que a puta cobra e a piriguete “dá” de graça. Por mais que o gatilho fosse 
a moda, aquilo que realmente importava no “piriguetismo” era uma atitude ativa da mulher nas 
práticas de conquista e seu interesse pelo sexo casual. O direito da mulher de se exibir e oferecer a 
esse tipo de relação não foi tido como libertário: ela pode, mas não deve. Se a liberação sexual foi 
objeto de luta e conquista feminina no séc. XX, por que a demonstração de liberdade sexual perso-
nificada na figura de piriguete é tão marginalizada? Para  Anthony Giddens (1993), o grande desafio 
da mulher na contemporaneidade não é mais o exercício livre de sua sexualidade. Para o autor esse 
espaço já estaria consolidado. Hoje, o grande embate feminino estaria em lidar com os julgamentos 
oriundos desse comportamento livre. “[...] Tal liberdade existe, mas o problema é fazer algo quanto 
a isso diante das atitudes masculinas, que ainda carregam mais que um eco do passado” (GIDDENS, 
1997, p. 62) Nesse sentido, a piriguete seria a cristalização dessa situação: uma mulher julgada por 
sua sexualidade livre e estereotipada pela moda.
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As vitrines do artista Hilal Sami Hilal para a loja OÁ
Luisa Mendes Arruda
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

A materialidade das estruturas de sentido, que marca de forma peculiar as vitrines desenvolvidas pelo 
artista contemporâneo brasileiro Hilal Sami Hilal, na década de 90, para a loja de roupas OÁ, é o corpus 
de análise deste artigo. O aparato teórico que dá sustentação a esse estudo é a semiótica dos sen-
tidos. Ao verificar os efeitos de sentido que emanam dessas vitrines, enquanto discurso estético da 
marca, avalio as competências e habilidades que tornam essas vitrines verdadeiras instalações; como 
se processa a comunicação entre a vitrine e o passante e que mecanismo de persuasão integra este 
discurso capaz de motivar o transeunte a entrar na loja e pôr-se em relação com o produto. A loja OÁ 
localizava-se no bairro Praia do Canto — classe alta — na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, 
Brasil, em uma rua arborizada que abriga construções residenciais e comerciais. As peças desenvol-
vidas pela  designer Thaís Hilal, também proprietária da loja, eram roupas femininas que continham 
formas mais retas, modelagem minimalista, e o material em sua grande maioria era o tricô. Os temas 
de suas coleções eram diversos e atuais, como o Xingu — povos indígenas que vivem na região do rio 
Xingu no  Brasil — até as mudanças nas leis de trânsito. Mas nem sempre as vitrines tratavam do tema 
das coleções. O artista Hilal Sami Hilal, desenvolveu e executou as vitrines durante 10 anos, sendo em 
torno de duas por ano, primavera-verão, outono-inverno. Nascido no Espírito Santo, mas descendente 
de família síria, foi professor do curso de Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo 
durante 20 anos, o que lhe permitiu investigar a história da arte contemporânea. Em 1996 passou a se 
dedicar exclusivamente ao fazer artístico. Sua obra de arte alcançou visibilidade mundial, com exposi-
ções no  Museu Sursock (Índia), Líbano, Alemanha, Nova Iorque, dentre outros. Na 8ª Bienal Paper Art, 
Turbulenzen in Papier, realizada em 2002 no Museu Leopold Hoesch, em Durem, Alemanha, a obra de 
Hilal recebeu o prêmio do júri. Hilal relata que pelas vitrines da loja OÁ era possível explorar suas práti-
cas artísticas em um ambiente desprendido. Assim, neste estudo, analiso a estética do artista em criar 
imagens visuais, mundo imagético, para o universo da Moda. O qual, se perfazendo de uma montagem 
discursiva, Hilal Sami Hilal procurou tornar as vitrines um dispositivo que permitisse fazer viver a narra-
tiva que envolve o enunciador (a marca OÁ). 

A lingerie na construção da imagem do corpo feminino através da história
Mônica Greggianin
Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT)

O objetivo desta pesquisa é analisar as modificações ocorridas na modelagem e design das peças 
de lingerie femininas ao longo da história da moda, sob a ótica da significação de tais peças para a 
construção da imagem do corpo feminino. A análise parte de conceitos da construção de imagem 
proposto por Baudrillard (1976) em relação ao Modelo Feminino e sobre como formas morais de refle-
xão sobre o sexo, compreendidas por Foucault (1984), influenciam na construção do corpo feminino 
moldado pela lingerie. O Modelo Feminino de Baudrillard (1976) indica que a padronização e a criação 
de modelos auxiliam na geração da identidade feminina e sua “diferenciação” calcada nos costumes 
da sociedade. Essa padronização é moldada a partir de um padrão aceitável, criado dentro de uma 
lógica vigente, que influencia o consumo, os hábitos, os costumes e os padrões femininos. A lingerie 
se fez peça fundamental do vestuário feminino ao longo dos séculos, pois acompanhou as transições 
e manifestou no imaginário social os padrões impostos às mulheres pela sociedade (GELACIC, 2012). 
Por sua relação íntima com o corpo feminino, sendo muitas vezes relacionada ao corpo nu, além de 
acompanhar o imaginário social, a lingerie relaciona-se com as questões de sexualidade (FOUCAULT, 
1984), da repressão — imposta de diferentes maneiras ao longo da história e exemplificada pelas 
 roupas íntimas que impediam o contato corporal na Idade Média —, à liberação, que pode ser analisa-
da pelas modificações de padrões e modelagens da roupa íntima a partir da década de 50. (BOUCHER, 
2010). Os conceitos de Modelo Feminino (BAUDRILLARD, 1976) e da influência da sexualidade nos cos-
tumes e padrões de cada época (FOUCAULT, 1984), servem como mote principal para a compreensão 
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da influência da lingerie na construção da imagem do corpo feminino, juntamente com a análise das 
mudanças do design de lingerie ao longo da história da moda. A roupa íntima, sempre serviu como 
elemento fundamental da modelagem do corpo, ora reprimindo, ora acentuando partes deste corpo 
feminino na construção estética de cada época. Mesmo na atualidade, com a evolução da modelagem 
de lingerie para fins de conforto que eliminam estruturas pesadas e complexas, principalmente pós 
1960, percebe-se uma influência tanto do Modelo Feminino quanto na relação do corpo feminino 
com sua sexualidade estimulada ou podada. 

Jovens: protagonistas do funk ostentação
Raquel Blank Perleberg
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Nascido num contexto em que a globalização deixa de ser sinônimo de homogeneização e onde o con-
sumo — de marcas, ideias e símbolos — recompõe relações sociais, surge em 2008 o funk ostentação, 
nosso objeto de estudo, que “faz sucesso” com músicas que falam sobre o consumo. Para Featherstone 
(2007), o consumo não pode ser compreendido apenas como consumo de valores de uso, de utilida-
des materiais, mas, primordialmente, como consumo de signos. O presente artigo tem por objetivo 
reunir e evidenciar alguns conceitos sobre juventude e consumo, já que os principais representantes 
do funk ostentação brasileiro são jovens que falam sobre o que consomem nas letras de suas músicas. 
Os funkeiros mais conhecidos do funk ostentação têm idades entre 17 e 25 anos: MC Guimê (23), MC 
Lon (25), MC Gui (17) e MC Pocahontas (21). A ‘filosofia de vida’ dos funkeiros ostentação parece ir ao 
encontro das ideias de Szapiro e Resende (2010) que acreditam que os jovens são “presas fáceis de 
um aparelho poderoso regido pela lógica da sociedade de mercado, que não cessa de lhes oferecer 
“mais prazer” através de mais objetos a consumir, sugerindo-lhes que consumir é exercer o direito de 
escolher”. A característica principal do funk ostentação é citar as marcas dos bens de consumo em suas 
letras, geralmente marcas caras internacionais. Precisamos avaliar os processos sociais que são a base 
da preferência por bens de consumo e estilos de vida e questionar se a preocupação com o estilo e a 
individualidade representa mais as predisposições de uma parte da classe social, que tem interesse em 
tornar legítima sua escolha. Os funkeiros cantam e divulgam em seus clipes que podem adquirir os 
bens que antes só estavam disponíveis nas imagens publicitárias ou divulgadas na mídia como “sonho 
de consumo”. Eles cantam o sonho que conseguiram concretizar, divulgam suas conquistas em seus 
videoclipes. A sociedade de consumo não apenas incentiva o materialismo dominante, mas também 
confronta as pessoas com imagens-sonho que falam de desejos e estetizam e fantasiam a realidade. 
Por meio da revisão bibliográfica de autores que trabalham a relação de juventude e consumo mapea-
remos na análise de videoclipes do funk ostentação que narrativas são feitas sobre esses conceitos.

Design de moda: o ensino acadêmico do desenho técnico
Rodrigo Bessa
Eustáquio Rodrigues de Almeida
Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

Na produção de um item, deveria ser de colossal importância para o designer de moda, a representação 
técnica do artefato com embasamento em normas e padrões, já que, estes fornecem dados concisos e 
imperativos para efetivação de um determinado projeto nas demais áreas do design como: arquitetura, 
mecânica, design de interiores, entre outras ciências. No setor confeccionista, a ficha técnica é ferramenta 
constitucional no desenvolvimento de um produto. Esse documento contém toda descrição necessária 
para execução propendendo resultado coerente ao alvitre. Com o ensino acadêmico em Design de Moda 
relativamente novo no Brasil, aproximadamente 26 anos, é trivial que os progressos e ajustamentos este-
jam em andamento, visando certificar seus aprendizes do modo mais adequado para atender o as neces-
sidades do mercado. Para que a leitura dos Desenhos Técnicos possa ser feita com interpretação judiciosa, 
estes devem apresentar linguagem universal sem admitir margens para interpretações particulares. As 
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Normalizações e Regulamentos Técnicos são criados e usados em diversos setores do design embasando 
os profissionais durante a produção, almejando que o resultado seja coe rente ao projeto que envolva ca-
racterística em todos os processos além de creditar redução de custos e melhorar a qualidade dos produ-
tos. Porém, no ensino do desenho técnico de moda não utilizar essas normas e padrões na ficha técnica.

A mídia que faz do corpo moda
Simone Formiga
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Istituto Europeo di Design – Rio (IED-Rio)

O trabalho proposto é parte integrante da tese de doutorado de Simone Formiga, que investigou as 
representações midiáticas do estereótipo da mulher brasileira que habita o imaginário português. Du-
rante a pesquisa verificou- se uma grande diferença entre a forma como o Brasil e Portugal enxergam 
o corpo, como consideram e como representam esse corpo. É fato que o corpo brasileiro sofre uma 
hipervisibilidade enquanto o corpo português é, praticamente, inexistente. O corpo está presente em 
toda a história da humanidade, no entanto vai sendo modificado, domesticado e violentado. O corpo 
reflete o seu tempo e o seu contexto através da sua construção, das suas representações, da sua visibi-
lidade ou mesmo invisibilidade. O corpo no Brasil distingue, classifica, estratifica, define categorias. Há 
uma indústria focada na construção do corpo. São produtos cosméticos, medicamentos, suplementos 
alimentares, academias de ginástica, cirurgias plásticas, entre ostras coisas, que visam deixar o cor-
po segundo os padrões definidos pela indústria cultural. O corpo torna -se mídia, o corpo comunica e 
traduz quem se é, o corpo acaba por ser atrelado a características identitárias. A cada grupo social é 
atribuído um estereótipo que deve corresponder a características determinantes de personalidade, de 
desempenho profissional, intelectual, etc. O corpo no Brasil é um determinante da condição social dos 
indivíduos. Podemos dizer que a praia é um espaço democrático. Nas praias da orla da cidade do Rio de 
Janeiro encontramos pessoas de diferentes classes sociais e podemos distingui -las apenas observan-
do seus corpos. É fato que existe um movimento de homogeneização das aparências, padrões estéti-
cos definidos e difundidos pela Indústria Cultural. Portugal anda a importar algumas coisas do Brasil e  
uma delas é o padrão corporal do corpo feminino. São programas de exercícios físicos para deixar 
a bunda das portuguesas igual a das brasileiras, fórmulas fitoterápicas feitas de ervas brasileiras que 
prometem emagrecer, além da forma de se vestir amplamente divulgada pelas novelas brasileiras 
 veiculadas nas televisões portuguesas. O corpo feminino brasileiro está na moda.

26.11.15

/// GT história da arte

Hatshepsut e suas imagens femininas e masculinas: a arte egípcia como 
elemento de valor e legitimação de um reinado
Daniele Cristina Liberato de Oliveira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Hatshepsut foi uma rainha, casada com Tutmósis II, no Novo Império do Egito Antigo, que, após morte 
de marido, assume o governo na condição de Rainha-Faraó. No sentido de legitimação de seu reinado, 
ela passa a se representar com todas as designações outrora destinadas somente aos homens e usa da 
própria narrativa de um suposto nascimento divino para dar veracidade à possibilidade de uma mulher 
governar uma civilização como Egito, levando em conta tanto aspectos estéticos, como os elementos 
simbólicos para o uso desta imagem, sob diversificados contextos para a produção de objetos artísti-
cos no Egito Antigo, gerando assim o valor de veracidade daquilo a que as imagens se referem. Além 
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disso, podemos perceber, na história de seu reinado, a transição do uso de suas imagens: Hatshepsut 
passa de suas representações femininas como Rainha pouco a pouco a atributos masculinos, até efe-
tivamente parecer como sendo um faraó. Esta forma de representação mais masculina ganha gran-
de força no modelo iconográfico da representação ajoelhada em posição de oferenda, sendo nesta  
forma — e vale ressaltar que para dar veracidade ao seu reinado, ela se casa com a própria filha, passan-
do ela a ser representada nos rituais dos Templos como a Esposa Real — que Hatshepsut encontra os 
mecanismos necessários para justificar o seu próprio poder político. O objetivo deste trabalho, portan-
to, é apresentar este processo de transição do feminino para o masculino de Hatshepsut, com ênfase 
em especial ao modelo iconográfico da representação ajoelhada em posição de oferenda,  discutindo, 
por fim, como este modelo pode ser associado a um mecanismo de legitimação política. Em um sentido 
mais amplo, como é em Hatshepsut que a representação ajoelhada tem o seu maior uso, dentre toda 
a história egípcia, trataremos da figura de Hatshepsut como soberana em uma civilização marcada por 
reinados estabelecidos por pessoas do gênero masculino, analisando como esta relação de legitimação 
política pode ter contribuído para o uso mais intenso deste modelo ajoelhado: ele está efetivamente 
ligado a aspectos sociais e políticos e não somente religiosos? Como um modelo iconográfico, que 
é associado a uma posição de devoção, ao final, pode dar legitimidade a uma hierarquização social? 
Como a civilização egípcia associa o uso deste tipo de imagem? A representação ajoelhada pode ou 
não influenciar na própria imagem da figura faraônica? Enfim, o que se procura estabelecer é se uma 
imagem pode criar relações de valores no âmbito simbólico para além dos aspectos religiosos e como 
isso pode influenciar na própria figura faraônica.

A presença de Daniel Barbaro no tratado de Filipe Nunes
Julia Dias Möller
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Filipe Nunes, natural de Vila Real, foi um português que ingressou já em idade madura na ordem dos 
Dominicanos no ano de 1591, mudando, então, seu nome para Fr. Felipe das Chagas. Em seu retiro 
fez algumas publicações, destacando-se dentre livros de cunho estritamente religioso, o tratado “Arte 
da Pintura Symmetria e Perspectiva” de 1615, e reeditado em 1767. Em seu livro, cita como referência, 
em diferentes momentos, o tratado escrito pelo italiano Daniel Barbaro, La Pratica Della Perspecttiva 
(1569). Daniel Barbaro (1514 - 1570), cardeal italiano, patriarca da cidade de Aquileia na Itália, tradutor 
de  Vitrúvio, participante do Concílio de Trento, deixou como legado vários livros como o tratado La 
Pratica Della Perspecttiva (1569). Foi, sem dúvida, uma figura importante em seu tempo, tendo destaque 
sua carreira eclesiástica, e influência sobre a produção da arte. Na seção intitulada Das partes em que se 
dividem um corpo humano, Nunes apresenta as repartições da figura humana feitas por diferentes artis-
tas, entre eles, Daniel Barbaro. Ainda nesta seção ele apresenta Symmetria de Vitruvio, assim podemos 
afirmar que Nunes, provavelmente, teve acesso ao tratado do arquiteto romano Vitruvio através dos 
escritos de Barbaro. Em um estudo introdutório sobre o tratado do português, a pesquisadora Leontina 
Ventura afirma que as citações de Nunes “são, frequentemente, de segunda ou terceira mão, tomadas 
de compilações precedentes.” (VENTURA, 1982, p. 37). No próprio tratado, ao descrever o estudo de 
Vitruvio, Nunes cita Daniel Barbaro, “Daniel Barbaro explicando mais a Vitruvio, diz assim na sua oitava 
parte. [...] e assim deste modo divide Vitruvio o corpo humano. Até aqui é de Daniel Barbaro” (NUNES, 
1767, p. 44-46). Outra seção onde Nunes faz referência ao italiano intitula-se Outra invenção destas figu-
ras. Aqui ele descreve como o italiano ensina a fazer uma figura que mude de “aparência” conforme a 
visão do espectador: “Daniel Barbaro ensina a fazer uma figura, de modo que vista a mesma figura de 
uma ilharga pareça outra coisa diferente do que parece defronte” (NUNES, 1767, p. 103). E por fim, na 
seção Modo fácil para copiar uma cidade, ou qualquer coisa, Nunes cita a nona parte do quinto capítulo 
do tratado de Daniel Barbaro, e faz assim “uma clara referência à câmara escura com lente” (BERNARDO, 
2009, p.384), segundo Luís Miguel Bernardo, “esta é, muito provavelmente, a primeira descrição da câ-
mara escura com lente que surge na obra impressa de um autor português.” (BERNARDO, 2009, p.385). 
Assim, é evidente a importância de Barbaro para Filipe Nunes. Propõe-se apurar a escolha de Filipe 
Nunes, como também, a contribuição disso para o contexto da tratadística Lusitana.
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A premência de novas ideias: a insana geometria de Achille Perilli
Luciane Ferreira Costa
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Novas experimentações no campo da arte ocorreram no início do século XX, colocando em xeque a 
premissa da representação naturalista da realidade. Esta crise da representação da mímesis para Giulio 
Carlo Argan (1909-1992), quando deixou de ser a função da arte, desvinculou a imagem realística da 
utilidade política e social’, assim a arte trouxe à luz um problema: ela própria. Argan denomina de “crise 
da arte”, sobretudo, como fruto do processo de racionalização do ocidente moderno. A Itália encon-
trava-se sem identidade artística, precisando urgentemente se reerguer e se reinserir culturalmente 
na Europa. À medida que o tempo avançava os movimentos artísticos na Itália se intensificavam pro-
curando dissolver os entraves trazidos pelo realismo social oriundo do regime fascista. Nesse cenário 
de mudanças emergenciais encontravam-se jovens artistas, que através da arte, tornaram-se os prota-
gonistas do momento, e Achille Perilli, com seus 18 anos, foi um deles. Ele admite que as ideias eram 
renovadoras mas ainda muito confusas e incertas, pois, eram movidas por uma forte dose de vontade 
de fazer diferente daqueles que os haviam precedido. Perilli é um artista militante do abstracionismo 
que despontou no cenário artístico italiano na década de 1940, fundando em 1947 o grupo Forma em 
Roma. Este grupo se encontrava entre os responsáveis pelos movimentos de renovação da cultura e da 
arte italiana do Pós-Guerra centrado no resgate do tecido cultural e artístico do país. Seus integran tes, 
autodenominados formalistas, defendiam a autonomia da forma, a busca do livre processo criativo, 
uma arte apta a projetar uma sociedade livre. Perilli teve no percurso de vida amigos intelectuais, ar-
tistas e poetas como Giuseppe Ungaretti e o juiz-forano o Murilo Mendes. Artista marxista, socialista, 
mas não “filosoviético” como o próprio Perilli se autodefine, protagonista da arte abstrata romana, de-
fensor da abstração na arte contrapondo firmemente contra ao realismo social regido até então pelo 
regime fascista, que mesmo com o fim da II Guerra Mundial era o que prevalecia enquanto arte. Ele 
contribuiu de forma efetiva com a reflexão e construção do entendimento da poética formal — a su-
premacia da forma, tendo sido entre os romanos o mais polêmico defensor da abstração formal. Ainda 
que defendesse a autonomia da forma, sua obra reclamava uma nova sociedade, uma sociedade livre. 
De formação teórica pautada nas obras de Henri Focillon, Paul Klee e Wassily Kandinsky, desenvolveu 
suas pesquisas artísticas aproximando sempre mais do abstracionismo, chegando, pois, à sua “insana 
geometria” propondo a busca do não óbvio, das formas improváveis. Usualmente o artista é associado 
ao abstracionismo geométrico, onde a visualidade segue as leis da percepção, nada de contemplativo 
ou mimético, mas tudo a descobrir-se, da insensatez da forma ao raciocínio irracional.  

Antropofagia e inversão hierárquica no Abaporu, de Tarsila do Amaral
Raíssa Varandas Galvão
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O trabalho em questão busca analisar as mudanças introduzidas pelo Movimento Antropofágico na 
representação da figura humana. Para tal, traça-se um paralelo entre o famoso quadro de Tarsila do 
Amaral, Abaporu, e o “Manifesto Antropófago”, escrito por Oswald de Andrade. Recorrendo às ideias 
de autores como Mikhail Bakhtin, em A Cultura popular na Idade Média e no Renascimento; José Ortega 
y Gasset, no livro A Desumanização da arte e Deleuze, em “Ano Zero-Rostidade”, defendo que o quadro 
Abaporu pode ser entendido como um retrato “anti-humano”, no qual a figura representada não dispõe 
de sinais de identidade e a cabeça não se coloca mais como autoridade do corpo, permitindo uma va-
lorização do “baixo-corporal”. Ao contrário do movimento natural perante um retrato, no qual somos 
levados a olhar primeiramente o rosto e depois o restante do corpo representado, na tela da artista 
somos levados a um movimento inverso, no qual o olhar repara primeiro o pé, para subir aos poucos 
pelo corpo até chegar, por último, à cabeça. Quando realiza isso, Tarsila promove uma inversão de hie-
rarquia, de forma que a parte inferior do corpo é privilegiada em lugar da região superior, atacando e 
subvertendo, assim, o tradicional privilégio e a valorização que a cultura ocidental destina à extremida-
de superior do corpo e a tudo que essa representa. A isto, podemos associar a noção de Bakhtin, para 
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quem o rebaixamento do “alto” é visto sob aspecto positivo, uma vez que o “baixo” se associa à terra e, 
portanto, ao princípio de absorção, nascimento e ressurreição (terra vista como túmulo, ventre e seio 
materno) caracterizando o estado de metamorfose e renovação. Busco, assim, defender que a pintura 
de Tarsila sintetiza as ideias do movimento antropofágico, onde o corpo é visto de modo dessacrali-
zado, livre das hierarquias, dos complexos e tabus, propondo a nós um novo olhar em relação ao corpo 
humano e ao modo como lidamos com esse. Em sua figura “desumanizada”, o Abaporu dialoga com o 
mundo, devora-o e sendo por ele devorado. 

/// GT PROCESSOS CRIATIVOS DAS ARTES VISUAIS

Roupas Tecnológicas e Proposições Artísticas
Adriana Gomes de Oliveira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Quando se pensa na relação corpo-tecnologias, o primeiro conceito que vem à tona é o conceito de 
interface. As interfaces constituem-se como elementos que ligam dois sistemas que não se conectam 
diretamente de forma física ou lógica. Trata-se de uma espécie de fronteira compartilhada entre dis-
positivos que trocam dados ou sinais. Trabalharemos aqui as roupas tecnológicas (em si mesmas, in-
terfaces) para proposições artísticas interativas. Quando pensamos em obras interativas, observamos 
interfaces colocadas em dois lugares: no corpo do interator e no espaço tecnologizado. Ambas po-
dem se coordenar, atuando em conjunto. A vertente do corpo tecnologizado por interfaces remonta 
aos paradigmas da relação homem-máquina, aborda a questão do corpo ciborgue e traz as ideias do 
pós-humano (que pensa a relação do corpo humano reconfigurado pelas novas tecnologias). A se-
gunda vertente, do espaço tecnologizado, tem nas videoinstalações na década de 60 (70 no Brasil) e 
nas instalações multimídia interativas das décadas seguintes a sua melhor configuração. Através de 
sensores diversos acoplados no espaço (interfaces de entrada) e de projetores, monitores, caixas de 
som (interfaces de saída), o espaço se torna sensível ao público. Pensamos aqui roupas tecnológicas 
para proposições artísticas, mas ampliando um pouco o ponto de observação, as roupas inteligentes, 
no nosso cotidiano, vão funcionar tanto ampliando a capacidade comunicativa de seu usuário, como 
também possibilitando interagir com ambientes inteligentes (a casa, por exemplo). Pesquisas ricas nes-
se campo dos vestíveis inteligentes vêm sendo feitas nos cruzamentos da moda com a tecnologia. 
Hussein Chalayan foi o primeiro designer de moda a introduzir tecnologia em suas roupas, no ano de 
2000. Ele combina seu trabalho de moda com trabalhos artísticos, instalações com música e cinema. 
Por este imbricamento de linguagens, muitas vezes seus desfiles são referidos como performances 
de arte, nos quais, o que rege as implementações, é o conceito — assim como na arte tecnológica. Os 
Affective  Wearables são os tipos de vestíveis que mais nos interessam trabalhar. Eles são decorrentes do 
campo de pesquisa fundado em 1997 por Rosalind Picard no MIT: a Computação Afetiva. Uma década 
depois, entre 2009 e 2010, Sabine Seymour (Parsons The New School for Design) trabalha nas próximas 
gerações de Wearables, interseccionando estética e função, que ela chama de Fashionable Wearables, 
dos quais as roupas emocionais fazem parte. Trabalhamos, em nosso Grupo de Pesquisa nas Interfaces 
entre Arte e Tecnociência – GIAT-UFJF, com três roupas que carregam a complexidade dos Affective 
 Wearables: uma luva, um gorro e um colete, em desenvolvimento em parceria com a Engenharia da 
UFJF, para serem utilizados em uma instalação artística.

Do reflexo e da radiância: a imagem no escudo
Antônio Leandro Barros
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Em 1831, na antiga Pompéia, foi encontrado um mosaico de grandes dimensões e admirável dinamis-
mo representando o exército liderado por Alexandre Magno derrotando definitivamente as tropas de 
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Dario III, rei dos persas, naquela que seria a batalha decisiva de 333 a.C. O mosaico Batalha de Isso data 
de aproximadamente 100 a.C., todavia, seria ainda a cópia de uma das mais importantes pinturas da an-
tiguidade: o grande quadro de mesmo tema de Filóxeno de Eretria. No detalhe central da imagem, em 
meio à guerra terrível, caído no chão um simples soldado contempla a imagem do seu rosto no escudo. 
No entanto, o rosto no centro do escudo não apresenta nem a agitação da cena nem o desespero es-
perado em tal circunstância. Uma expressão triste, talvez resignada, mas também investigativa e atenta 
devolve o olhar. Assim, cabe a dúvida: o soldado contempla seu mero reflexo espelhado na face polida 
do escudo, ou tem a estima de si mesmo na encarada de uma pintura (como era comum à época) na 
superfície do escudo? Sem buscar por nenhuma resposta assertiva a essa dúvida, mas a partir desse 
detalhe e em consideração com a iniciativa de cruzamentos poéticos desse Seminário, proponho como 
questão dessa comunicação uma revisão crítica de dois dos entendimentos da antiguidade sobre arte 
que mais ressoaram ao longo de toda a história da arte. A saber: A primeira e mais famosa é a teoria 
platônica, apresentada no Livro X de A República, da arte pictórica como “um espelho ambulante” que 
carregado por todo lado reproduz a imagem de tudo. Em linhas muito gerais, é com essa metáfora  
visual que Platão desenvolve sua filosofia sobre arte enquanto mimese, enquanto imitação da aparên-
cia das coisas e não da realidade. Menos discutida é a noção, sugerida por Plínio, O Velho, no Livro XXXV 
da História Natural, de que a pintura é antes de tudo claritas, isto é, uma forma de clareza ou radiância 
que por si transfigura as coisas — com o que se inverteria a teoria do espelho. Importante destacar: foi 
a partir dessa noção que Plínio fundamentou a mais antiga história da arte que temos. Relativo a tais 
investigações, considera-se ainda um cruzamento poético com dois famosos trechos da épica antiga 
a fim de ampliar a dimensão do exercício crítico dessa questão. São eles: a descrição do escudo de 
 Aquiles, no final do Canto XVIII da Ilíada, de Homero; e a descrição do escudo de Enéias, no final do Can-
to VIII da Eneida, de Virgílio. No primeiro, o escudo do herói é adornado com imagens cheias de vida, 
numa espécie de duplicação da vida real. No segundo, porém, tal escudo contém em si todas as glórias 
futuras de seu povo, em um tipo de previsão ignorada pelo herói que provê todo o desfecho. Portanto, 
há uma proposição diferente na configuração dos adornos dos escudos nos respectivos  poemas épicos 
e que permitem o diálogo com esses diferentes entendimentos teóricos sobre a imagem na cultura 
grega e romana antiga. 

Brevíssimo ensaio sobre a imobilidade: apontamentos sobre estátuas, 
esculturas, monumentos e pedras
Júlia Milward
Universidade e Brasília (UNB)   

As marcas dos territórios acontecem somente quando o corpo para durante um tempo, traços das per-
manências indicam eventos do passado, são referências aos passantes. Monumentos que observam as 
chegadas e as saídas, capazes de tecer discursos no momento do acontecimento, pois estão ali, imóveis, 
sem as inquietações dos trajetos, somente no estado recepção dos eventos. O brevíssimo ensaio pro-
põe uma reflexão sobre a poética da imobilidade possível pela matéria dura, através de apontamentos 
sobre estátuas, esculturas, monumentos e pedras. A partir da reflexão sobre a matéria dura proposta 
por Bachelard em La terre et les rêveries de la volonté, foram recolhidas imagens da matéria terrestre, 
fragmentos do diante, os concretos tocáveis. Matéria que nos mantêm atados a realidade pela sua imo-
bilidade, consistência e persistência. Matéria em aparência positiva e sólida. Matéria imediata e cons-
tante. Elementos imaginativo da resistência. Somente os elementos imóveis da matéria dura permitem 
que corpos o percorram, acedendo laterais e desfazendo a forma por perspectivas (ângulos para apa-
gamentos). A escultura como resultado de uma matéria transfigurada, a imagem inicial de uma parede 
de rochedo. O processo que começa com uma pedra de origem desconhecida, atravessada no trajeto. 
Compreender o que é dado pelo visto através do corpo que circunda e toca matéria. O olhar para fora 
que desalinha o interior. Reanimar uma linguagem criando novas imagens, refazer o discurso de uma 
pedra. No exercício das passagens são os elementos imóveis, persistentes que nos atém. Recupera-se a 
presença dos ausentes, substituem-se palavras, transfigura-se objeto pelo nome: marco. Diálogo entre 
aquele que passa, o que ali esteve e o desconhecido projetado. Logo, propõem-se breve reflexão sobre 
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a imobilidade através da abordagem de demarcação territorial e a matéria dura. A proposição teórico-
-prática apresenta a relação entre os apontamentos escritos aos marcos encontrados pelos trajetos e 
recuperados através da câmera fotográfica.

Videoinstalação com Audiodescrição: incluindo pessoas com deficiência 
visual na apreciação da marca Desnudez Declamada
Patrícia Gomes de Almeida
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O presente trabalho apresenta o percurso de produção de uma videoinstalação poética com audiodes-
crição (AD), desenvolvido em forma de relato e com base científica no campo de diferentes linhas de 
pesquisa em artes, linguagens e inclusão. O objetivo da videoinstalação com Audiodescrição é incluir 
culturalmente pessoas com deficiência visual e proporcionar a apreciação da marca Desnudez Decla-
mada, concebida pela própria autora. A pesquisadora do campo das Artes, Comunicação e Educação 
para a Inclusão, através de relatos pessoais, com base na tradução intersemiótica, traduz em palavras as 
imagens do processo criativo até a concepção final do produto, partindo do pressuposto da concepção 
da arte como agente transformador e inclusivo. Assim como o produto final, a pesquisa em si se torna 
acessível, ao se descrever as imagens contidas no texto resultante e seus anexos. Suas experiências são 
desta forma, compartilhadas não apenas para a apreciação de um público muitas vezes negligencia-
do, que é o formado por pessoas com deficiência visual, mas também para os pesquisadores que se 
interessam em ampliar o conceito de arte e linguagem. Neste contexto, o uso de diferentes linguagens, 
facilitado pelo viés da essência intimista e universal da poesia e do perfil da artista/pesquisadora, dia-
loga com os autores Almeida (1986), Barthes (1979), Bechara (2009), Cirne (1975), Farina, Perez e Bastos 
(2011), Costa (2013), Farthing (2011), Pagliuca (1996), Pollini (2007), Michelon (2013), Resende e Vital 
(2008), Santaella (2005), Santaella e Nörth (2008), Santana (2010), Schwartz (2010), Rivera (2009), Valli 
(1986) e Vygotscky (2011). Percebe-se que o recurso da Audiodescrição amplia a comunicação entre o 
artista e a pessoa com deficiência visual ao encarar a deficiência como um desafio instigador para o 
enriquecimento da obra, tornando-a mais rica e mais próxima do universal, desde que cada etapa da 
produção seja sistematicamente elaborada. Tem-se com este relato, portanto, uma experiência não 
somente artística e inclusiva, mas também, inovadora não somente com o público em si, mas como 
pesquisa acadêmica, por se tratar de um trabalho com o uso de um recurso ainda pouco utilizado que 
é o da Audiodescrição. 

As versões de seguir vivendo na videoarte brasileira: contextos criativos 
após os fins
Thamara Venâncio de Almeida
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Além de apontar algumas versões de fim da arte já indicadas por vários autores, o presente artigo 
procura mapear e analisar algumas das produções de videoarte no Brasil, encaixando-as nas versões 
e formulações de seguir vivendo do crítico e historiador de arte Hal Foster. Procuro me apropriar das 
formulações do autor de forma a mapear algumas produções de videoartistas brasileiros, dando enfo-
que nas produções de Eder Santos, a fim de analisá-las e encaixá-las em tais versões, afirmando assim 
a teoria do autor, mostrando que ela é flexível em outros meios, e totalmente evidente nessa outra lin-
guagem artística. Partindo de um período de sensação de crises constantes na arte contemporânea, do 
período pós-guerra, e de grande dispersão da indústria cultural as teorias formuladas sobre certo fim 
da arte se tornam corriqueiras. A mudança do modo de fazer artístico seja para o conceitual, em que há 
o abandono de um objeto artístico, prevalecendo o conceito, a ideia, ou a apropriação dos artistas por 
novos suportes, sejam tecnológicos ou do cotidiano comum se tornam temas de grandes mudanças 
dentro do campo da arte. Vídeo e arte se fundem no final dos anos sessenta com produções de artistas 
que antes já vinham experimentando o cinema. Para alguns autores, a crise se encontrava no grande 
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crescimento da indústria cultural, na sua reprodutibilidade, e na perda do caráter único da obra. Para 
outros, o contexto de fim da arte estava ligado ao fim de uma dada narrativa histórica, deixando bem 
claro que outras narrativas havia e estavam surgindo. É dessas noções de fim da arte que o autor Hal 
Foster formulará formas na arte de seguir vivendo após um período conturbado da história. Ligando 
o início da videoarte no Brasil ao contexto de após o fim da arte, utilizei das formulações de Hal Foster 
para mapear e analisar algumas produções de videoartistas brasileiros que se encaixam dentro dessas. 
Ao escolher as obras procurei dar enfoque nas produções de Eder Santos da década de 80, um dos ar-
tistas mais bem-conceituado do país, que contém obras em grandes acervos do mundo, seja no MoMA 
em Nova York, ou no Centro Georges Pompidou em Paris. Eder Santos possui uma vasta e densa produ-
ção em vídeo, sendo considerada uma das poéticas mais complexas e bem trabalhadas da história do 
vídeo nacional. As obras que serão analisadas, “Marca registrada” (1975) de Letícia Parente, “Mentiras e 
Humilhações” (1988), “Ritos e Expressão” (1988) e “Interferências” (1985) de Eder Santos, serão encaixa-
das nas quatro versões de Hal Foster em seu capítulo “Este funeral es por el cadáver equivocado”, sendo 
elas: a traumática, a espectral, a assíncrona e a incongruente. Uma vez procurando inserir a produção 
de videoarte em outros contextos teóricos dentro da história da arte, procura-se assim ampliar tais pro-
duções para fora do contexto fechado do vídeo e do cinema.

As paisagens urbanas de Oswaldo Goeldi: um registro de memória 
da cena carioca
Tammy Senra Fernandes Genú
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O Rio de Janeiro foi o cerne da poética do Oswaldo Goeldi desde o momento em que este se estabe-
leceu no Brasil após anos na Europa. Intensificando os trabalhos a respeito da cidade a partir de 1930. 
Através destas imagens é possível reconhecer a urbis a partir da visão do próprio artista. Suas obras, 
carregadas de simbolismo, emoção, sentimento e com uma forte carga expressionista, nos revela o su-
búrbio, os becos, os lugares excluídos do processo de modernização da cidade. O presente artigo busca 
analisar tais imagens feitas por Goeldi como registros de memória a respeito do local em que viveu, 
fazendo emergir nos espectadores um Rio de Janeiro que só é possível conhecer através dos olhos de 
Goeldi. Oswaldo Goeldi se estabelece com sua família no Brasil após dezesseis anos na Europa, local 
onde obteve contato com a vanguarda expressionista que influenciará toda a sua produção. Porém, 
a volta ao Brasil é considerada dramática pelo gravador, gerando um sentimento de estranhamento, 
como se ele nunca houvesse estado no país. Tal sentimento fez com que suas obras fossem permeadas 
por estados de solidão e vazio. A partir dos anos de 1930, principalmente, intensifica-se nas imagens 
urbanas criadas pelo artista, nas quais há aquele estado de solidão e vazio. Nestas imagens, Goeldi pelo 
viés expressionista, nos apresenta o mundo dos oprimidos e dos rejeitados dentro do processo de mo-
dernização da cidade, indo na contra mão da arte proposta pela academia e pelo que era esperado de 
uma representação da atual capital do país. Por sugerirem o simbólico e não apresentarem uma ima-
gem fidedigna da cidade, mas sim uma visão que o próprio artista possuía a respeito do Rio de Janeiro, 
é possível considerar que as gravações de Goeldi suscitam a memória a respeito da urbis carioca. Para 
alguns autores, atualmente há na contemporaneidade um apego à memória. Isto se dá principalmente 
devido ao ritmo acelerado da vida. Porém, um ponto em comum entre muitas das teorias a respeito de 
memória é que esta pertence ao passado. Ao ser retransmitida ao presente, as imagens de memória 
ganham novas significações e nos fazem reconhecer um passado histórico. A partir das xilogravuras 
de Goeldi com temas da cidade, percebemos a visão do gravador. Portanto, a partir delas rememora-
mos o Rio de Janeiro a época de Goeldi. Tais argumentos, somados ao fato comprovado por cartas e 
entrevistas do caráter observador do gravador, nos fazem classificar parte de sua obra como registros 
de memória. Ao suscitar lembranças de um Rio de Janeiro que não existe mais, observar as imagens 
goeldianas é ver com os olhos do artista o subúrbio carioca que existiu entre os anos 20 e 60. 



41II Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

/// GT MODA: HISTÓRIA E TEORIAS

A cultura de praia e a juventude na Revista “O Cruzeiro”
Ana Paula Dessupoio Chaves
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Neste estudo, é possível conhecer como a juventude era representada na Revista Ilustrada “O Cruzeiro” 
que circulou no Rio de Janeiro e pertenceu ao grupo Diários Associados de 1928 à 1975. O impresso 
foi um dos mais importantes da época pelo seu caráter inovador e o extenso período que ela esteve 
circulando ajudou a retratar o contexto da cidade carioca. A análise foi realizada a partir de textos, re-
portagens e imagens que traziam o tema cultura de praia e a juventude dentro desse universo. No arti-
go, a ideia de juventude será considerada como uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, 
como um momento de amadurecimento. A intenção é discutir a forma como este público era delinea-
do pela revista. O recorte utilizado foi de 1928 a 1946, por ser o período do nascimento da revista até o 
surgimento do biquíni e a emergência da cultura jovem. Este público era representado em conteúdos 
envolvendo principalmente comportamento, moda, beleza e esporte. Nas imagens e em algumas re-
portagens é possível notar uma juventude que começa a valorizar a estética corporal esportista, que 
frequenta a praia, que se reúne em grupos com gostos e estilos de vida parecidos. Este momento de 
reunião demonstra a tentativa de sociabilização, era uma das formas que os jovens tinham de se senti-
rem parte daquele contexto. Outra seção em que também era possível ver a juventude sendo referida 
era na dos anúncios publicitários, ou através da foto ou na parte da descrição do produto, geralmente 
o jovem ou a ideia de juventude vinha atrelada a ideia de beleza eterna e de uma aparência que era 
almejada. A forma como a juventude era retratada na revista ilustrada “O Cruzeiro” desenhou o mo-
mento e as transformações que sofreram ao longo do tempo mencionado. As mudanças podem ser 
vistas também nos trajes de banho que se tornaram cada vez menores e com uma modelagem que 
valorizava o corpo. Uma das percepções que se pode ter pelo material apurado é de uma juventude em 
transformação e que começa ganhar aos poucos espaço na sociedade. 

A importância da investigação material das roupas para o conhecimento 
histórico: o caso dos fardões imperiais
Clara Rocha Freesz
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A comunicação pretendida possui como objetivo apresentar alguns resultados da pesquisa de mes-
trado recentemente concluída, intitulada “A odisseia das roupas de D. Pedro II: dos guarda-roupas im-
periais às arcas do Museu Mariano Procópio”, que percorreu a trajetória cultural de três indumentárias 
do imperador, desde suas criações na década de 1840 aos dias atuais como acervo museológico. Entre 
as metodologias utilizadas no decorrer do trabalho esteve a análise das características intrínsecas dos 
objetos, ou seja, de seus vestígios materiais — foco escolhido para esta apresentação, por ter se mos-
trado uma rica abordagem. Por meio da investigação atenta das técnicas, dos materiais e dos elemen-
tos empregados na manufatura, como cores e símbolos bordados, entrecruzados com as pesquisas 
documentais e iconográficas, pôde-se concluir a procedência anteriormente desconhecida dos fardões 
utilizados na maioridade (1840) e no casamento de D. Pedro II (1843): o Rio de Janeiro, sede da Corte 
brasileira na época. Itens como emendas na parte frontal da blusa da casaca de casamento indicaram 
uma confecção local sob medida e abriram horizontes sobre as relações do corpo com a moda mascu-
lina do período. Através da interpretação da modelagem das casacas, de suas estruturações internas 
e materiais, puderam-se entrever as apropriações das modas europeias no Brasil e seu domínio pelos 
artífices nacionais, como também as técnicas e os modos de produção em trânsito. Outro ponto discu-
tido por meio dos elementos das roupas em questão foi a dimensão política presente em cada símbolo 
bordado, que de acordo com as pesquisas realizadas, dialogam ícones europeus e locais, afinados com 
a própria formação do Império brasileiro fixado nos trópicos, com origens dinásticas no Velho Mundo. 
Além de mostrar estes resultados obtidos, acredita-se que a comunicação poderá colocar aos pesquisa-
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dores a importância para a História da Moda das pesquisas embasadas nos próprios artefatos e portan-
to de nossos acervos têxteis e sua preservação, propondo formas de conhecê-los, abrindo dessa forma, 
novas percepções históricas, culturais e sociais através da materialidade dos objetos.

Sophia Jobim: contribuições para o campo do vestuário no Brasil
Graciana Almeida
Fabiana Almeida
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Universidade Cândido Mendes (UCAM)

A coleção Sofia Jobim Magno de Carvalho legada em testamento sobre Indumentária, que atualmente, 
encontra-se conservada no Museu Histórico Nacional (MHN), no Rio de Janeiro, é ampla e possui mais 
de 6.000 documentos, dentre trajes, ilustrações, livros, fotografias, manuscritos etc.  Propomos, nesta 
comunicação, analisar de forma minuciosa algumas de suas aquarelas e desenhos. Po rtanto, cen-
tramos nossos estudos iniciais num corpus imagético específico, estudando o arco temporal com-
preendido entre os séculos XV e XVII da série artística “Evolução do Vestuário”, a fim de um melhor 
aprofundamento e uma visão mais crítica. Cabe ressaltar que Sophia Jobim foi contratada como 
professora de indumentária histórica da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) a partir de 1949. Seu 
pioneirismo no âmbito brasileiro nos estudos sobre indumentária histórica foi notório entre as dé-
cadas de 50 e 60 e legou-nos um vastíssimo material didático, literário e visual capaz de fornecer 
importantes subsídios para uma investigação crítica referente ao vestuário e à história da arte. Ao es-
tudar as aquarelas e desenhos em questão, surgiram questionamentos específicos, tais como: como 
o vestuário era visualizado em sua concepção? Com que finalidade Sophia fazia suas ilustrações: 
estudos pessoais de croquis e aquarelas; criação de pranchas para aulas que cursou e /ou apenas 
material didático de apoio para aulas de indumentária? E, ainda, apenas um desenho técnico do ves-
tuário, ou questões sociais, culturais e/ou pessoais, também estariam envolvidas em suas aquarelas? 
Sendo assim, o artigo interessa-se em perceber seu método descritivo teórico e imagético, o sistema 
informativo de suas pranchas e o aspecto composicional de suas aquarelas. Cabe ainda destacar que 
ao debruçarmo-nos sobre uma análise mais aprofundada de suas aquarelas, com especial ênfase nas 
figuras históricas do âmbito europeu existentes, descolamos nossa atenção para “Saskia”, esposa de 
Rembrandt, em cujas notas Sophia apresentou consideráveis colocações sobre Rembrandt e a veraci-
dade dos trajes. Questão esta que vai além de uma descrição técnica do vestuário e que pontuamos 
nesta comunicação.

A joia como objeto de arte no pólo joalheiro do Pará
Jorge José Pereira Duarte
Universidade Federal do Pará (UFPA)

A joia conhecida atualmente é mais um dos muitos integrantes do sistema comercial de produtos que 
são lançados no mercado periodicamente. Se enquadrando como subcategoria da área de moda, tais 
artefatos vêm acompanhando a mesma periodicidade desse fenômeno de produção criativa do vestir 
e usar. A necessidade de acompanhar o volume de consumo capitalista faz com que os produtores de 
joias busquem os processos modernos de produção e replicação, de forma a atender tal demanda, isso 
faz com que a produção das peças saiam cada vez mais da mão do homem e passem para a exatidão 
dos meios industriais. Esse contexto pode ser entendido de forma positiva como um grande avanço 
tecnológico, porém, a corrida em busca da agilidade produtiva pode passar por cima dos principais ele-
mentos que constituem originalmente tais objetos. Acima de tudo, as joias foram criadas como ador-
nos, sendo estes carregados de valores estéticos, mas também com outros elementos, como o de iden-
tidade, histórico e social. Esses itens carregados de simbolismo podem falar tanto de quem o fez como 
do indivíduo que o utiliza, em suas formas, materiais e modos de fazer. São informações preciosas que 
trazem um valor conceitual para esse tipo de adorno, que está ligado a expressão artística e criativa e 
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que como outras formas de expressão, devem ser preservados. Há lugares que buscam resgatar o valor 
da joalheria como objeto de arte, relacionando-as com memórias, costumes e o ethos social. Uma for-
ma não anula a outra, porém cria-se a partir daí uma divisão dos segmentos de joia que as classificam 
de acordo com a sua produção e intencionalidade. Para entender este fenômeno, torna-se necessário 
realizar uma busca histórica para identificar em que época essa divisão passou a se estabelecer e de 
que forma pode-se identificar as características de cada um. O presente artigo busca fazer um resgate 
da história da joia e sua relação com a sociedade e os modos de fazer. Cria-se então uma relação dessa 
origem com o trabalho criativo desenvolvido no Pólo Joalheiro do Pará, trazendo em sua abordagem 
as relações destes artefatos coma identidade regional e os processos artesanais que diferenciam a joia 
paraense das demais. 

Imagens endiabradas e irriquietas: as garotas de Alceu nos Anos Dourados 
da moral e dos “bons costumes”
Joviana Fernandes Marques
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Os Anos Dourados, período que se estende de 1945 a 1964, abrigaram um código social rígido que 
limitou sobremaneira as liberdades femininas. Entre obrigações com o recato e a busca obsessiva por 
um casamento, as jovens “de bem” deveriam comportar-se de forma adequada para, finalmente, atin-
girem o posto de “rainhas do lar”. Influenciadas cada dia mais pelo capital estrangeiro que adentrava o 
país, principalmente o americano, várias campanhas vindas de fora ecoaram por aqui, clamando pelos 
valores da “família tradicional”, os “bons costumes” e enfatizando “[...] a dedicação exclusiva da mulher 
ao lar para que os homens reassumam seus postos de trabalho abandonados com o advento da guerra 
[...]” (PINSKY, 2014, p.19). Inserida neste panorama, a coluna “As Garotas”, desenvolvida pelo mineiro 
Alceu Penna para a revista “O Cruzeiro” entre 1938 e 1964, atuou, embora com certas suavizações, de 
forma inovadora frente às imposições que cerceavam a ação de mulheres do período. O trabalho de 
Alceu na coluna apresentou um universo mais livre e flexível no qual figuravam como protagonistas 
suas mocinhas de papel. Ao mostrar a sensualidade, a iniciativa e a mobilidade feminina por um ou-
tro prisma, ele “[...] tornou natural em seu universo de imaginação o direito da mulher decidir por si 
própria o que fazer da sua vida e como se divertir” (JUNIOR, 2011, p.12). O mundo peculiar criado por 
Penna chegava até o lar das brasileiras mostrando, de maneira humorística, novas atitudes que elas 
poderiam incorporar. Intentando analisar a ligação da coluna de Penna com o quadro cultural da época 
e possíveis lampejos de emancipação feminina emitidos pelos seus traços, percebemos como suas me-
ninas de papel atuam de forma desviante perante várias determinações da moral restritiva do período. 
Destarte, ao assumir que representações visuais possuem um forte poder persuasivo ao se associarem 
a práticas culturais (HERNÁNDEZ, 2007, p.30), o presente artigo buscará em suas linhas, investigar a 
maneira como as ilustrações deliciosamente maliciosas de Alceu popularizaram-se, causando uma fle-
xibilização da moral dominante ao apresentar jovens mais livres e geniosas que anunciavam a chegada 
de novos tempos.

Na trama das aparências: moda e arte na obra de Antoine Watteau  
(1684 – 1721)
Laura Ferrazza de Lima
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

A comunicação oral aqui proposta refere-se a minha tese de doutorado recentemente defendida. O 
tema central é a relação existente entre a obra do pintor francês Jean Antoine Watteau (1684 –1721) e 
o universo da moda, analisando-se a obra do artista pelo viés da moda como tentativa de propor uma 
nova abordagem. O estudo possui um caráter multidisciplinar, que auxilia a refletir sobre a produção 
de um pintor complexo, cuja obra estabelece várias relações com outras expressões artísticas. Realizei 
um período de estudos em Paris, no qual pude colher fontes inéditas no Brasil e ampliar a bibliografia. 
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A fonte principal da pesquisa é um conjunto de gravuras em água-forte feitas por diferentes artistas a 
partir de desenhos de Watteau, que receberam o nome de Figures de Différents Caractères. Essas com-
põem os dois primeiros tomos do chamado Recueil Julienne, um compêndio com a obra completa do 
artista. Utilizei a título comparativo também algumas pinturas à óleo. Procurei estabelecer relações 
entre as imagens produzidas no século XVIII com imagens de outras temporalidades. Uma vez que as 
imagens permanecem e se reconfiguram através dos olhares; são carregadas de memórias. Busquei 
refletir sobre a maneira com que o traje e/ou a moda participaram na constituição da visualidade do 
artista, além de analisar a construção da memória em torno dos trajes presentes nas obras de Watte-
au, percorrendo, através das fontes, o território que os trajes e a moda ocuparam na obra do artista. 
Destaco o papel desempenhado pela roupa na construção da gestualidade e do movimento das figu-
ras produzidas pelo artista. Considerei as relações que as imagens selecionadas estabelecem com as 
sociabilidades e as formas de vestir do período em que foram produzidas, mas não esquecendo que o 
resultado dessa interação é capaz de transcender os limites de estilo e época. A moda é um fenômeno 
caracterizado por mudanças rápidas, exercendo grande impacto sobre os indivíduos. A maioria daque-
les que se dedicaram a compreender suas sucessivas transformações apontam o século XVIII como o 
momento de virada em que a moda passou a apresentar essas características de forma mais acentuada. 
Tracei a trajetória artística de Watteau através de alguns dados biográficos, bem como a sua inserção 
no século XVIII francês e algumas questões a respeito das “sobrevivências” de sua obra em diferentes 
tempos. Afinal, o tempo da imagem se desdobra: dessa maneira uma imagem pode se relacionar com 
outras, de outro tempo e outro lugar. Destaquei a relação do artista com o teatro e suas obras classifi-
cadas como fêtes galantes. Observei também a relação entre as gravuras da fonte principal e a tradição 
das gravuras de moda francesas. Enfim, ao analisar a moda na produção artística de Watteau, uma pa-
lavra acabou surgindo como síntese das múltiplas leituras possíveis: movimento.

A moda “espacial” nos anos 1960 e 1970: articulações entre vestuário e 
mobiliário na construção de representações da “mulher moderna” em 
periódicos brasileiros
Pamela Bostelmann
Marinês Ribeiro dos Santos
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

O imaginário mobilizado pela corrida espacial no período pós-guerra instigou a criação de um repertório 
visual que logo tornou-se fonte de inspiração em diversos campos da produção cultural. O presente texto 
apresenta um recorte de uma pesquisa de Mestrado em desenvolvimento e tem como objetivo discutir a 
articulação entre as representações da figura da “mulher moderna” e as produções associadas a esse ima-
ginário “espacial” nas áreas do vestuário e dos interiores domésticos entre as décadas de 1960 e 1970. Para 
tanto, utilizamos como fonte de pesquisa reportagens e anúncios publicitários veiculados em periódicos 
brasileiros, tais como Claudia e Casa & Jardim. Esses títulos colocaram em circulação uma série de recursos 
imagéticos e textuais que evidenciam aspectos do comportamento social da época, servindo como base 
para a investigação das novas representações de feminilidades que surgiram naquele período. Nos inte-
ressa problematizar essas representações a partir do conceito de “tecnologia de gênero” discutido por 
Teresa de Lauretis (1994), uma vez que isso nos possibilita abordar o papel das materialidades — imagens, 
roupas e móveis — como dispositivos que atuam na produção e no reforço das identidades de gênero. 
A iconografia inspirada pelo imaginário espacial expressava entusiasmos com as conquistas tecnológicas 
e a crença no seu desenvolvimento futuro e ajudou a compor as materialidades cotidianas em dialogo 
com a revolução comportamental iniciada nos anos 1960. Através dos mobiliários e do vestuário — que, 
entre outros aspectos, permitiam novas formas de sentar e o uso de roupas sobre o corpo nu — fo-
ram tensionadas as posturas femininas que até então eram tidas como aceitáveis. Entendemos que essas 
materialidades podiam influenciar as escolhas individuais, caracterizando-se como parte integrante na 
construção de identidades de classe, de gênero e de geração. Sendo assim, também procuramos refletir 
sobre as relações entre o consumo de massa e a construção de novos padrões para os corpos femininos 
no contexto da modernização brasileira em curso. 
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Reflexões sobre a moda nas leis suntuárias da Península Ibérica na 
Baixa Idade Média
Thaiana Gomes Vieira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O presente trabalho é elaborado sob a orientação da Professora Maria Claudia Bonadio, da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora. O mesmo refere-se à etapa inicial das reflexões da minha pesquisa 
individual, com a finalidade de redigir a dissertação do mestrado em Artes, Cultura e Linguagens na 
linha de pesquisa “Arte e Moda: História e Cultura”. O objetivo não é realizar uma simples descrição 
linear sobre a história da moda, mas pensar a moda como objeto representativo da história, pois se 
articula a diversos fenômenos sociais. Nessa comunicação vamos tratar da moda na Baixa Idade Mé-
dia na Península Ibérica, a partir das cortes de Valladolid de 1351 e 1385. Considerando a vestimenta 
um fenômeno completo, como apontado anteriormente, o estudo de leis que tratam desse aspecto é 
legitimo e permite analisar relações ainda pouco exploradas. Em muitos casos essas leis não tiveram 
êxito no objetivo de controlar o luxo desmedido. Entretanto, são de grande ajuda para compreender 
e constatar a utilização de certas peças do vestuário feminino, de diversos adornos e até de cuidados 
pessoais, afinal nas normatizações são definidas com riqueza de detalhes o que poderia ser usado ou 
não, conferindo-nos dados sobre as tendências em diferentes camadas sociais. O período da  Baixa 
Idade Média é bastante intenso e fecundo em normatividades, e ainda, momento de surgimento do 
que consideramos moda. As vestimentas são, nesse momento, representações sócio-políticas e as leis 
suntuárias reconhecem e registram as diferentes condições dos habitantes da comunidade. Desse 
modo, tratar do controle exercido pelas autoridades na sociedade da Baixa Idade Média na Península 
Ibérica por meio das vestimentas é pertinente e tema pouco explorado. Analisamos o que a lei outorga 
e porque a mesma fora criada. Para pesquisar as leis utilizamos a análise retórica, em que destaca-se a 
figura retórica utilizada nos textos, é adequado para textos jurídicos. Para investigar as circunstâncias 
de produção do texto, o emissor e que lugar social e político ele ocupa, a região de produção, as mo-
tivações para elaboração das fontes, a ação de editores nas mesmas, entre outros, utilizamos a análise 
da historiografia sobre o tema. As obras sobre a história da moda, em geral, tratam de diversos temas: 
roupas usadas nos diferentes períodos, as variações nas vestimentas; as restrições de cores, tecidos, 
modelos e adornos para cada camada social; as caracterizações regionais, e o uso da indumentária 
como aparato e sua funcionalidade. Muito do que foi produzido sobre o tema apenas descrevem as 
vestimentas de homens e mulheres, seus ornamentos e seus penteados. A abordagem complexa do 
tema e sua relação com os segmentos econômico, político e social são ainda pouco concretizadas. A 
problematização do costume é pouco explorada pelos historiadores, especialmente na duração da 
Baixa Idade Média. As conclusões estão abertas, mas as reflexões apontam para motivações econômi-
cas e sociais para a elaboração das leis.

/// GT ARTE, CULTURA E SOCIEDADE

Museu é o mundo/Open House: incorporando a cidade
André Leal
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

O presente trabalho é um recorte de um dos capítulos de minha dissertação de mestrado que aborda 
a produção de Hélio Oiticica e Gordon Matta-Clark em sua relação específica com a cidade de Nova 
Iorque, onde ambos conviveram durante a década de 1970. Os registros desse convívio se resumem 
a duas notas nos cadernos dos artistas: Oiticica escreve um lembrete para enviar flores para a viúva 
de Matta-Clark quando de seu falecimento, e este elenca Oiticica para um evento de performance 
no Whitney Museum que não chegou a acontecer. Apesar dessa relação não estar esclarecida, ela 
joga luz em uma aproximação bastante frutífera entre dois artistas cujas produções são bastante di-
ferentes. Matta-Clark se formou arquiteto no final da década de 1960 e voltou a viver em Nova Ior-
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que, onde teve atuação importante na renovação do bairro do SoHo junto a outros artistas de sua 
geração.  Oiticica, por sua vez, ganhou uma bolsa da fundação Guggenheim e foi viver na cidade em 
1970, ficando lá até 1978, muitos anos depois de terminado seu financiamento. Apesar de Oiticica ter 
ganho enorme atenção nos últimos anos, sua atuação nesse período é a menos reconhecida, vista por 
muitos como uma espécie de retirada sua da cena artística. Ele, no entanto, não só produziu muito 
em Nova Iorque, como reviu toda sua produção anterior teorizando-a sob novas perspectivas, além 
de ter elaborado importantes trabalhos como as Cosmococas, em parceria com Neville D’Almeida. De 
qualquer forma, é inegável o impacto de sua experiência nova-iorquina em sua produção, incorporan-
do ideias relativas ao rock e à cena ‘underground’ — subterrânea, nos diria o artista — em suas ideias 
relativas à participação do público na conformação da obra de arte, por exemplo. Do mesmo modo, 
Gordon Matta-Clark, famoso pelos cortes que realizou em edifícios abandonados, foi profundamente 
influenciado pela cidade, se relacionando diretamente com os seus ambientes — exteriores e interio-
res — com uma produção artística voltada para a desconstrução da estanqueidade dos espaços arqui-
tetônico e urbano. Um ponto em comum entre a produção de Matta-Clark e de Oiticica é a maneira 
como ambos reposicionaram o público em suas obras. Oiticica teorizou exaustivamente essa questão, 
se colocando como ‘propositor’ de ambientes nos quais o público, agora chamado por ele de ‘parti-
cipador’, pudesse encontrar os elementos que enriqueceriam sua experiência vital de maneira geral. 
Matta-Clark, por sua vez, ao cortar e rotacionar estruturas arquitetônicas comuns, inseria o público de 
uma maneira completamente nova na arquitetura, exigindo dele papel ativo na conformação da obra 
e que também se desdobraria em sua experiência espacial geral. A proposta do presente trabalho é 
apresentar essas questões, em aliança com as propostas de arquitetos e urbanistas que propuseram 
cidades utópicas mais flexíveis e que promovessem uma vida menos alienada a seus habitantes, de 
maneira muito próxima a dos artistas aqui em foco.

Estudo comparativo entre as seguintes obras: O Teatro da Crueldade (1946), 
de Antonin Artaud, e O Triunfo da Morte (c. 1562), de Pieter Bruegel, o Velho
Caroline Pires Ting
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
École Pratique des Hautes Études (EPHE/Sorbonne)

Pieter Bruegel, o Velho (Bree c.1525 – 1569 Bruxelas) e Antonin Artaud (Marseille 1896 – 1948 Paris) são 
dois artistas afetados por guerras: no caso de Bruegel, a guerra da República Unida dos Países Baixos 
contra a Espanha; no caso de Artaud, a Segunda Guerra Mundial. Atravessando tempos e terrenos, 
um diálogo se opera entre estes dois artistas. Artistas estes que se relacionam, ambos, com a insani - 
da de — como já notara Foucault, em sua tese História da Loucura. Cada um, de maneira particular, 
convida o espectador a rever sua compreensão do desvario; cada um distancia-se das tendências 
artísticas de sua época, explorando metáforas bíblicas para condenar moralmente seus contemporâ-
neos. Apesar dos quatro séculos que os distanciam, uma relação íntima entre os trabalhos de Bruegel 
e os de Artaud se estabelece. Por vezes, esta relação se expressa nos escritos pessoais de Artaud, assim 
como nas similaridades entre o seu desenho colorido O Teatro da Crueldade (1946) e as composições 
da pintura de Bruegel O Triunfo da Morte (c. 1562). O propósito desta comunicação é o de traçar um 
estudo comparativo destas obras a fim de tornar explícitas as analogias entre os quadros. Como An-
tonin Artaud busca inspiração em Bruegel, bem como noutros pintores? De fato, Artaud sempre fora 
influenciado por outros artistas, tanto por seus precedentes, quanto por seus contemporâneos. Apre-
sentaremos aqui os seus desenhos, destacando as referências que ele, Artaud, apreende e traduz em 
sua prática artística pessoal — seja ela visual, literária ou cênica. Na primeira parte, analisaremos os 
primeiros trabalhos de Artaud, ainda sob a influência do pintor norueguês Edvard Munch. Esta com-
paração nos servirá para a análise do processo de imitação que acompanha a obra de Artaud, quando 
este observa outros pintores, algo que se inicia precocemente em sua vida. Em seguida, notaremos 
como Charles Baudelaire — poeta ao qual Artaud prestava grande admiração — refere-se a Pieter 
Bruegel, o Velho. Finalmente, focaremos em detalhes do Triunfo da Morte, de Bruegel, que inspiram 
Artaud na realização de seus desenhos e, posteriormente, também na de suas teorias de teatro.
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A cena do risco no Brasil
Denise Portinari
Simone Wolfgang
Patrícia Castro Ferreira
Raquel de Castro Nunes Torres Portugal
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Este artigo faz uma análise das questões ligadas às temáticas imagéticas associadas ao HIV/Aids, no de-
correr das três décadas da epidemia, através do estudo dos comerciais de TV do programa de preven-
ção oficial do governo brasileiro. As imagens, presentes nessas campanhas de prevenção, são diversas 
e com temáticas variadas, nas primeiras campanhas da década de 1980 utilizavam-se figuras mórbidas, 
explicitando quase sempre o caráter mortal da doença. Já na década de 1990, ocorreu uma mudança 
paradigmática drástica, porém gradual, um tom mais suave, lúdico, foi adotado, quase sempre exaltando 
uma sexualidade saudável ligada às práticas de sexo seguro, no qual as mensagens de uso irrestrito da 
camisinha dão o tom temático da maioria das campanhas de prevenção. Essa tendência temática ligada 
às mensagens de sexo seguro, como “carro chefe” da prevenção, perdura na maioria das peças de preven-
ção veiculadas até a atualidade. A argumentação será conduzida através da exposição de seis comerciais 
de prevenção veiculados pelo programa oficial de HIV/Aids e Hepatites virais do governo brasileiro nas 
últimas três décadas. A escolha das peças se deu de maneira a apresentar as campanhas, que ilustra-
vam os diferentes momentos do programa Brasileiro de prevenção de maneira mais marcante. Os relatos, 
imagens e narrações dos comerciais aqui apresentados mostram as mudanças nos discursos, as opções 
temáticas e também, como as descobertas médicas relacionadas ao tratamento da doença foram deter-
minantes para a manutenção de uma prevenção quase que exclusivamente calcada nos discursos de sexo 
seguro. Essa opção temática deixa de lado um viés informativo e educacional mais detalhado e questio-
nador que é fundamental para a condução de ações de prevenção em saúde pública ligados a qualquer 
ação de controle e cuidados ligados a doenças infecto contagiosas. Atualmente os números estatísticos 
de contaminação pelo HIV se mostram em curva ascendente, e a prevalência cresce especialmente em 
populações mais jovens. O objetivo desse artigo é, portanto, propor, através da análise do conteúdo ima-
gético das campanhas governamentais de prevenção brasileiras, sob a ótica do profissional de design, 
mudanças temáticas e informacionais na tentativa de promover melhorias nas peças de prevenção ao 
HIV/Aids, tornando-as mais abrangentes, questionadoras e educativas.

A Revista Illustração Paranaense e o Movimento Paranista
Laércio Maus
Universidade de São Paulo (USP)

A imprensa tem a propriedade de nos colocar em contato com a realidade de uma determinada época, 
desse modo, ela se torna uma fonte inestimável para o pesquisador compreender a sociedade em que 
ela circulava. Os movimentos artísticos buscaram nos periódicos um meio de difundir seu conjunto 
de valores intelectuais, políticos, estéticos, artísticos e sua afirmação enquanto grupo. Esse trabalho 
 insere-se no contexto da história das revistas publicadas no Brasil no início do século XX. Compreen-
dendo seu significado no que diz respeito a produção artística e identidades regionais, isto é, formação 
de imaginários e resgate do imaginário do período. Com este propósito tomou-se como objeto de 
estudo e análise a revista Illustração Paranaense, periódico que circulou no Estado do Paraná entre os 
anos de 1927-1933. A escolha se deu por este se tratar do principal meio de divulgação das ideias do 
Movimento Paranista. A revista mostrou-se uma excelente fonte de pesquisa, pois nela se encontravam 
não apenas textos referentes ao Movimento Paranista, mas também ela serviu de meio de divulgação 
dos trabalhos de artistas filiados ao movimento. Assim, na publicação percebe-se uma fusão de textos, 
imagens, visões de mundo, técnicas artísticas, imaginários que, demonstram uma gama de valores ain-
da presentes nos dias de hoje no imaginário local e nacional. Dentro deste cenário das revistas publica-
das no país por movimentos artísticos, merece destaque a revista Illustração Paranaense, pois reporta 
em sua temática artigos, e imagens que expressam as ideias dos integrantes do movimento Paranista. 
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A Belle Époque carioca e a questão social: uma análise da assistência 
pública e privada no Distrito Federal na linguagem das charges 
d’O Malho (1891-1930)
Lívia Freitas Pinto Silva Soares
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

O presente estudo tem como objetivo avaliar as ações de assistência aos pobres, levadas a cabo pelos 
poderes públicos e pela filantropia, no Distrito Federal, entre os anos de 1891 a 1930. Objetiva-se recu-
perar os modelos institucionais de assistência social, propostos por importantes nomes na sociedade 
carioca, bem como delinear o perfil da população atendida nas diferentes instituições. No entanto, 
para efeito desta análise focalizaremos os anos que compreenderam o início do século XX, fortemente 
marcados por um intenso e controverso processo de modernização da então capital federal, respon-
sável por conferir ares civilizados à “cidade maravilhosa” e, ao mesmo tempo, por excluir os pobres das 
freguesias centrais da cidade. Para tanto, utilizaremos como fontes as charges d’O Malho, os relatórios 
enviados pela Polícia para os prefeitos do Distrito Federal e os requerimentos enviados pela população 
à Prefeitura. Vale ressaltar que os cartunistas do periódico em questão conseguiram dialogar com os 
símbolos do universo underground dos setores populares e, ao mesmo tempo, explorar o aumento dos 
contrastes sociais observados durante a Belle Époque carioca. Os setores populares, grupo que muitas 
vezes dependia da caridade e da filantropia para sobreviver, constituíram-se em um dos maiores alvos 
de suas irreverentes charges. Assim, acreditamos que esse conjunto diversificado de fontes nos per-
mitirá identificar as práticas médico-assistenciais que prevaleceram nos primeiros anos do século XX, 
sobretudo, no que diz respeito ao tratamento conferido àqueles que desfrutaram de uma cidadania 
precária durante a primeira fase republicana. 

Silenciamento e protagonismo em Dulcinéia Catadora e Sopapo 
de Mulheres
Luiza Abrantes da Graça
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

O artigo propõe, a partir dos coletivos de artistas Dulcinéia Catadora e Sopapo de Mulheres, analisar 
de que modo as produções dos dois coletivos conferem às suas componentes um protagonismo a 
partir de seus contextos sociais e culturais. Desde 2007, o coletivo Dulcinéia Catadora desenvolve 
dentro de uma cooperativa de material reciclável na cidade de São Paulo uma cartonera — livros 
confeccionados a partir de papelão. Acontecendo dentro da Cooperglicério, Dulcinéia Catadora tem 
mais de uma centena de livros publicados em parceria com poetas, cronistas e artistas visuais. O arti-
go centrará sua análise nas produções que trazem de maneira mais pontual a realidade das mulheres 
catadoras dentro da produção do coletivo: o livro Catador (2012), produzido em parceria com os 
cooperados da Cooperglicério e os livros de artista Por-Sobre (2013), em parceria com a artista Maíra 
Dietrich e Só o que se pode levar (2015), em parceria com a artista Kátia Fiera. O segundo coletivo, So-
papo de Mulheres, reúne-se desde 2013 para a produção da rádio Ruídos Urbanos dentro do Ponto 
de Cultura Quilombo do Sopapo, em Porto Alegre. Cada programa tem como tema questões liga-
das às mulheres moradoras da periferia e de que modo a mídia muitas vezes omite suas realidades. 
Cada coletivo é composto por uma artista visual e mulheres que circulam em espaços muitas vezes 
distantes aos espaços da arte. Desta maneira, o artigo discutirá de que forma as produções dos dois 
coletivos conferem a estes trabalhos em arte um cunho colaborativo e como as realidades das mu-
lheres, ora catadoras de materiais recicláveis, ora mulheres moradoras da periferia, conferem a estas 
produções seus legados sociais, políticos e culturais. Para Luiz Sérgio de Oliveira (2012), a arte vem 
se afetando por novos espaços aonde vem perambulando, surgindo um efeito de mundanização da 
arte. Desta forma, conforme aponta Néstor García Canclini (2012), as produções artísticas extrapolam 
seu próprio campo, que tanto buscou autonomia, e começa a lidar com realidades e atores até então 
distantes da produção em arte, surgindo o fenômeno denominado pelo autor de Pós-autonomia da 
arte. A partir de uma produção artística menos ligada a objetos e mais ligada a contextos, conforme 
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acredita Canclini, o artista se vê também reelaborando sua posição no processo criativo, saindo do 
atelier e da produção individualizada e, surgindo, conforme aponta Hal Foster (2014), a figura do ar-
tista como etnógrafo. Por fim, a partir da discussão do protagonismo destas mulheres dentro de cada 
produção, o artigo tratá para debate as relações trazidas por Jacques Rancière sobre emancipação 
e dissenso e Gayatri Chakravorty Spivak (2010), que a partir de uma perspectiva pós-colonial, trará 
para o texto questões referentes à representação e posições da mulher negra, suas condições recor-
rentemente pautadas no silenciamento, e como, a partir de movimentos de resistência, se busca sua 
emancipação e seu protagonismo. 

Mãe, de Celso Antônio de Menezes: reflexões sobre gênero e nação no 
Estado Novo brasileiro
Marina Mazze Cerchiaro
Universidade de São Paulo (USP)

O objetivo desta comunicação é refletir sobre os modos pelos quais elites políticas e artísticas do 
entre guerras procuraram representar a imagem da mãe, a partir da escultura Mãe, de Celso Antônio 
de Menezes, realizada para o prédio do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, durante 
o Estado Novo no Brasil (1937-1945). A construção do prédio do Ministério da Educação e Saúde faz 
parte do projeto do governo ditatorial de Getúlio Vargas de imprimir sua marca na capital federal, 
na época o Rio de Janeiro, por meio da construção de palácios para abrigar ministérios e órgãos pú-
blicos. Considerado um dos símbolos da arquitetura moderna brasileira, o MES incluía obras de arte 
projetadas para o local: painéis de Cândido Portinari, azulejos de Rossi-Ossir e esculturas de Celso 
Antônio de Menezes, Adriana Janácopulos, Bruno Giorgi e Jacques Lipchitz, sendo que várias delas 
trazem representações de mulheres. Os anos de 1920 a 1940 são marcados por acalorados debates 
sobre a maternidade. Essa era vista como uma vocação biológica, único caminho para a auto-rea-
lização da mulher. Múltiplos são os agentes que se debruçam sobre essa questão: médicos, educa-
dores, organizações sociais, sindicatos e o Estado, em particular o MES. Inspirados pelo eugenismo, 
esses atores exigiam das mães a criação dos filhos com base nos princípios racionais, científicos e de 
higiene. Era dever delas auxiliar o aperfeiçoamento da raça e deter sua degeneração. Responsáveis 
pela conservação da família, as mães possuíam a árdua tarefa de formar e regenerar os homens. 
Numa sociedade na qual a pátria é o prolongamento do lar, a maternidade assume papel central 
no projeto político de construção de nação. O que a obra Mãe enquanto fonte pode revelar acerca 
dos discursos sobre gênero e nação? Essa é a questão que iremos enfrentar. Procuraremos mostrar 
quais debates políticos perpassavam a noção de maternidade e quais as tentativas de transformá-
-los em imagem. Por meio da análise da escultura maternidade; de documentos sobre ela existentes 
no arquivo de Gustavo Capanema; e de outras obras representando a figura da mãe divulgadas no 
período, refletiremos sobre o ideal de maternidade erigido como símbolo pelo Ministério da Edu-
cação: o da mãe saudável, afetuosa e educadora. Era esta uma das figuras capazes de representar 
o ambicioso objetivo do projeto educacional varguista — a construção de uma nação civilizada, 
fundada na experiência do lar.

A imagem de Salomé nos figurinos de Alexandra Exter: vanguarda, 
literatura, dança, artes cênicas e visuais no início do século XX
Priscyla Kelly Vieira Abreu
Alexander Gaiotto Miyoshi
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Pretende-se desenvolver neste artigo uma reflexão sobre a questão de gênero no movimento de van-
guarda russo e uma análise acerca da produção da artista Alexandra Ekster ao aderir a roupa como 
suporte artístico no período em que se dedicou à criação de figurinos. Através de uma análise compa-
rativa entre diversas representações da personagem Salomé na arte e a representação sob o olhar 
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vanguardista de Alexandra Exter, pretende-se observar como o tema contribuiu positivamente para 
a construção do olhar sobre a mulher sob o ponto de vista de artistas mulheres. A abordagem me-
todológica se pauta em análises comparativas de imagens na linha do que propõe pesquisadores 
como Carlo Ginzburg e Jorge Coli, retomando a prática celebrada dos estudos de Aby Warburg. 
Na história da arte, observa-se a predominância masculina entre os artistas mais referenciados e, 
apesar da existência de mulheres artistas, a presença feminina nos registros de arte é consideravel-
mente reduzida. O movimento de vanguarda que se desenvolveu na Rússia, além da influência dos 
demais movimentos artísticos do início do século XX, se desdobrou principalmente do cubismo e 
futurismo, porém, ao contrário da inclinação misógina presente neste último, na Rússia houve uma 
maior abertura para a participação de mulheres na arte. Ao contrário de outros países, muitas artis-
tas russas foram reconhecidas e se tornaram figuras influentes nos movimentos de vanguarda. Na 
 Rússia, o movimento foi marcado por um número maior de mulheres artistas atuantes e reconheci-
das por suas produções. A partir destas considerações, o texto abarca questões de gênero presentes 
no movimento russo e sob quais circunstâncias ocorreu a valorização de mulheres artistas no início 
do século XX, através de uma análise comparativa entre as representações de Salomé em diferentes 
tempos e aspectos e a representação sob o olhar vanguardista de Alexandra Exter na produção da 
imagem da Salomé de Oscar Wilde, para a peça teatral dirigida por Alexander Tairov, em 1917, como 
ponto central da discussão.

27.11.15

/// GT ARTE E INSTITUIÇÕES

A Missão Artística do MASP: um estudo da concepção de Pietro Maria Bardi 
para os primeiros anos do MASP
Luna Lobão
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Muito diferente do que conhecemos hoje, o Museu de Arte de São Paulo, MASP, foi pensado para ser 
um museu como o Brasil nunca havia visto. Em um contexto do pós-guerra, a questão de Arte e Edu-
cação ganhou espaço nas discussões internacionais, e novas propostas e ideias para museus e institui-
ções culturais surgiram como uma solução para educação de cidadãos mais conscientes, críticos e até 
mesmo sensíveis e humanos. Em todo mundo, os museus são questionados e repensados e os Estados 
Unidos se destacam com casos como do MoMA, que amplia a noção de museu, arte e pedagogia, tra-
zendo para as paredes da instituição cursos, debates, encontros, produções, entre outros. Pietro Maria 
Bardi chega ao Brasil com um histórico longo e rico de produção cultural, jornalismo na área das artes 
e arquitetura, além de sua carreira como galerista. E logo que se instala no país, em 1946, em parceria 
com Assis Chateaubriand funda um museu de arte que se insere nesse contexto mais amplo de discus-
são sobre o papel e função do museu nas cidades e para a sociedade. Visando a democratização das 
artes, a fundação de escolas e a construção de um acervo nunca visto antes, o MASP nasceu ambicioso 
e ousado. Pretendo assim apresentar e discutir a concepção de museu de Pietro Maria Bardi, situando 
suas ideias no contexto internacional, bem como seu pensamento sobre Arte e Educação e o papel 
das instituições culturais. A análise crítica de artigos, cartas e textos de P. M. Bardi permitiu a coleta 
de dados e informações que possibilitou entender a estrutura e organização do MASP, que pretendo 
apresentar de forma comparativa, com relação ao atual museu, na Avenida Paulista. O destaque será 
para sua parte pedagógica única e para a criação do Instituto de Arte Contemporânea, o IAC. Por fim,  
a comunicação irá tratar dos acontecimentos que possivelmente abalaram a estrutura inicial do museu, 
como o acordo com a FAAP, e quais foram os seus desdobramentos, além de levantar hipóteses sobre 
a situação atual do museu. 
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Tantas outras situações construídas: Tino Sehgal e o circuito das artes 
visuais
Lysa Hissae da Silva Takano
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Em 2014, o artista britânico Tino Sehgal (1976-), consagrado no circuito internacional das artes visuais 
e agraciado por prêmios como o Leão de Ouro da Bienal de Veneza 2013, apresentou alguns de seus 
trabalhos pela primeira vez na América Latina. Conhecido por focalizar sua produção artística em uma 
“desmaterialização do objeto”, contratando intérpretes para compor suas obras, as quais trazem o cor-
po humano com seus aportes: voz, movimentos e subjetividades, Tino Sehgal circunscreve sua prática 
artística em meio a certas regras: não permite o uso de etiquetas na parede para identificação do traba-
lho, nem textos curatoriais, bem como publicações em catálogos e gravações em vídeos e fotografias 
são proibidas. Mesmo durante a comercialização dos direitos autorais de suas “situações construídas”, 
há a regra para que essa ocorra de maneira estritamente oral, não havendo nenhum registro palpável 
que comprove a transação a não ser a memória dos atores sociais presentes. Foi assim que as principais 
revistas de arte do circuito global como Artforum e Artnews, bem como o jornal Le Monde, informaram 
sobre a venda dos trabalhos de Sehgal para instituições como o Museu de Arte Moderna de Nova Ior-
que, o Centro Georges Pompidou e o Museu Guggenheim. Porém, essas regras não fariam parte antes 
de uma rede discursiva do que uma realidade de fato? Esta parte, a qual achamos ser expansiva do 
trabalho, nos leva a pensar sobre as implicações entre a realidade e a ficção, mescladas na relação com 
o mercado de artes, a instituição museu e os meios midiáticos. O modo como Sehgal opera as diversas 
camadas e membranas institucionais em torno da apresentação de suas obras vai conferindo os con-
tornos e nuances em uma construção de sua imagem enquanto sujeito artista mostrada pelos meios de 
comunicação. As proibições e esvaziamentos de certos protocolos retornam para Sehgal como capitais 
simbólicos (BOURDIEU: 2006), gerando certo fetiche em seus trabalhos. O projeto Essas associações — 
composto por intérpretes que realizam jogos corporais, cantos, corridas, caminhadas e contação de 
histórias — foi exibido no Centro Cultural Banco do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Participei como 
intérprete, juntamente com quase duzentas pessoas que performaram o trabalho. Destarte, nossa co-
municação pretende versar, a partir de micro práticas, sobre as relações entre exposições artísticas, 
centros culturais e circuito internacional de artes.

As Bienais Nacionais de São Paulo: 1970-76
Renata Cristina de Oliveira Maia Zago
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Esta pesquisa nasceu de uma curiosidade inicial bastante ampla, que poderia ser resumida em uma 
questão: o que são as Bienais Nacionais de São Paulo? As Bienais (Internacionais) de São Paulo são 
mostras já conhecidas de todos. Marcadas ora pela irreverência, ora pelo conservadorismo, sempre 
aparecem conectadas a polêmicas e/ou questionamentos críticos e são parte integrante e importante 
da história da arte. Mas e as Bienais Nacionais? Trata-se, na realidade, de um conjunto de quatro exposi-
ções que ocorreram na década de 1970 entre as Bienais Internacionais de São Paulo (nos anos ímpares 
aconteceram as Bienais Internacionais e nos anos pares as exposições exclusivamente nacionais). A 
primeira, chamada Pré-bienal 1970, surgiu com a proposta de escolher a representação brasileira para 
a Bienal Internacional de 1971. Em 1972 a mostra levou o nome Brasil Plástica 72 ou Mostra do Sesqui-
centenário da Independência. Houve mais dois eventos, em 1974 e 1976, chamadas de fato de Bienais 
Nacionais. A hipótese inicial presumia que essas exposições tivessem sido cogitadas pela Fundação 
Bienal como um conjunto ou uma série unívoca, o que foi reavaliado no decorrer da pesquisa, já que 
foram observadas divergências no caráter de cada uma das exposições. Além disso, de acordo com a 
documentação recuperada no trabalho, a primeira Pré-bienal não foi planejada com a obrigatoriedade 
de dar continuidade às demais. Ela poderia ser única, como ocorreu com a Bienal Latino-Americana, 
realizada em 1978. No entanto, houve uma segunda edição que não teve a mesma intenção da primei-
ra, e assim sucessivamente até a quarta exposição, que se propôs como uma grande feira sem crité-
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rios estéticos e artísticos. Dessa forma, de acordo com a análise inicial, essas exposições denominadas 
 Bienais Nacionais de São Paulo deram-se de 1970 a 1976, seguidas da Bienal Latino-Americana que veio 
substituí-las. Para o primeiro momento desse trabalho, procurei explicar a importância do Arquivo e 
a possibilidade de construir diferentes histórias baseadas em uma memória coletiva, fruto da análise 
de diversos suportes documentais que geram diferentes discursos. A partir dos documentos textuais 
e iconográficos encontrados no Arquivo Histórico Wanda Svevo, de alguns depoimentos e das lacunas 
observadas entre as fontes consultadas, foi possível reconstruir um discurso sobre as Bienais Nacionais.

Curadoria, espetáculo e políticas públicas culturais no Brasil em meados 
dos 1980s
Tálisson Melo de Souza
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Neste artigo condenso algumas das considerações finais da pesquisa que desenvolvi durante o mes-
trado pelo Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, que resultou na dissertação intitulada “18ª e 19ª Bienais de São Paulo: curadoria entre a 
prática e o debate no Brasil”, defendida em março de 2015. Com a finalidade de divulgar a pesquisa e 
encontrar novas questões e abordagens, aponto as relações entre a Fundação Bienal de São Paulo, as 
políticas públicas para a cultura no momento de transição política que marca o ano de 1985 no país 
e o processo de emergência/consolidação do perfil autoral de curadoria das exposições de arte con-
temporânea realizadas em 1985 e 1987 no âmbito da Bienal Internacional de São Paulo. A análise parte 
das propostas curatoriais das duas edições do evento que foram dirigidas pela crítica de arte Sheila 
Leirner (São Paulo, Brasil - 1948), principalmente os núcleos centrais exposições (a saber: “Grande Tela” 
e “Grande Coleção”), para, então, traçar as condições socioeconômicas, políticas e culturais de sua con-
cretização. Através da perspectiva sociológica das artes visuais, são abordadas as limitações, aberturas 
e reformulações institucionais prévias e em curso no período que viabilizaram a instalação de práticas 
curatoriais conectadas com o modus operandi das instituições centrais no circuito internacional de arte 
contemporânea, bem como articulando-as com as esferas da mediação de modo que não se restrinja 
à curadoria, ou seja, pensando o mercado de arte e a crítica de arte (os processos de reconhecimento e 
legitimação no campo artístico). O objetivo do estudo é compreender a dinâmica das negociações, re-
lações e disputas que se dão entre ideias, discursos e práticas curatoriais, os diversos agentes do campo 
artístico brasileiro e internacional, as demandas e objetivos administrativos da Fundação e o contexto 
histórico cultural de realização das referidas edições da Bienal Internacional de São Paulo que atuam 
em vetores convergentes.

/// GT ARTE E fotografia

O clique único de Assis Horta: registro documental ou arte?
Cleber Soares da Silva
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Horta foi apontado como um dos mais importantes fotógrafos do patrimônio histórico brasileiro pela 
publicação Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN em 2008, onde aparece ao lado de nomes 
como Marc Ferrez, Pierre Verger, Marcel Gautherot e Erich Hess. A produção de retratos de Horta, entre 
os anos de 1932 e 1946, foi feita dentro dos cânones da fotografia de estúdio, originária dos carte-de-
-visite, que se espalhavam pelo interior do Brasil e eram comuns até a década de 1930. Sua clientela era 
formada principalmente por operários das fábricas da região de Diamantina, MG. Os retratos revelam o 
talento do fotógrafo e mostram que Horta dispensava aos seus clientes o melhor tratamento possível, 
aliando técnica apurada e engenhoso uso da luz, elementos antes reservados somente aos mais bem 
posicionados socialmente. As fotografias do casario, ruas e praças feitas por Horta serviram de base 
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para instruir o processo de tombamento de Diamantina e em comemoração a esse fato, o Museu do 
Diamante organizou, em 2008, a retrospectiva Diamantina 360º – sob o olhar de Assis Horta. A exposição 
serviu de estopim para a redescoberta e o reconhecimento da obra do fotógrafo. Para a ampliação em 
papel das imagens que fizeram parte da mostra foi contratado o estúdio de Guilherme Horta, designer 
e curador. Guilherme ficou impressionado com a beleza dos retratos a serem expostos e surpreso com 
a qualidade e o bom estado de conservação do acervo, composto por mais de cinco mil negativos. 
Após o sucesso da primeira exposição, Guilherme inscreveu o projeto Assis Horta – A democratização 
do retrato fotográfico através da CLT no XII Prêmio Funarte de Fotografia – 2012. O projeto resgatou parte 
importante da obra do fotógrafo, pioneiro na região de Diamantina, e deu um especial destaque aos 
retratos de operários, relacionando-os à valorização dos trabalhadores em função dos novos direitos 
trabalhistas adquiridos graças ao decreto de 1º de maio de 1943, promulgado por Getúlio Vargas. Gui-
lherme sagrou-se vencedor na categoria Reflexão crítica sobre fotografia. O prêmio possibilitou convites 
para exposições em Ouro Preto (2012) e em Brasília (2013), evidenciando retratos 3x4 e fotos de estúdio. 
Após o sucesso da mostra em Brasília outros convites surgiram, sendo o mais significativo a exposição 
no Palácio das Artes, em Belo Horizonte (2015). Outro importante acontecimento foi o lançamento do 
documentário Photo Assis – O Clique único de Assis Horta (2015), realizado por Jorge Bodanzky com o 
apoio do Instituto Moreira Salles (IMS). A presente comunicação se apoia em resultados parciais obti-
dos a partir da pesquisa em andamento no mestrado em Artes, Cultura e Linguagens do PPG-ACL da 
UFJF e analisa criticamente a trajetória do fotógrafo e a recepção de sua produção a partir da retrospec-
tiva de Diamantina. Apesar do crescente reconhecimento de Horta ainda não há um estudo acadêmico 
de suas imagens. A intenção dessa pesquisa é contribuir para o preenchimento dessa lacuna, através da 
reflexão crítica sobre essas fotografias, relacionando-as com o contexto da sua produção e o momento 
histórico no qual estavam inseridas.

A fotografia como processo paralelo e autônomo: revisitando Flusser 
Leandro Furtado
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Aqui uma breve análise da fotografia em seu caráter artístico e poético a partir de estudos do filósofo 
Vilém Flusser (Praga, República Checa, 1920 – 1991), quando o mesmo pensava as nossas relações 
culturais dentro da dialética texto-imagem no Ocidente. Tentaremos mostrar neste ensaio algumas 
relações existentes entre pensadores e artistas diante deste tema, a ponto de abrir novos caminhos 
para entender a fotografia, entendendo a arte. Assim, em seus devidos contextos e conjunturas a 
pretensão aqui é gerar novas propostas e abrir questões no que se apresenta na contemporaneida-
de, tanto das relações entre esta e as demais expressões artísticas, quanto da própria historiografia 
já traçada na fotografia. Trataremos também, aqui, uma disposição do pensar e do fazer artístico, e 
mais especificamente, na interação entre fotografia e do fotografar. Nesta disposição, uma proposta 
a rever a instância desta linguagem enquanto posição diante de uma historiografia da arte. Para esta 
revisão, não somente devemos dispor os dados e fatos historiográficos construídos relacionados en-
tre fotografia e demais produções artísticas, mas clarear sobre o que nos foi antes disposto como ar-
tístico e poético e o que veio a ser chamado e feito depois, digo, do que chamamos arte desde antes 
do surgimento da linguagem qual aqui tratamos, a fotografia e o que ela veio a nos fazer repensar e 
reconstruir a nossa atualidade.

Luto, distinção e etiqueta: o vestido cerimonial no retrato fotográfico 
brasileiro no Segundo Reinado
Márcia Carnaval de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

O objetivo do presente trabalho é cotejar as normas de luto presentes nos manuais de civilidade e 
etiqueta em circulação no Segundo Reinado no Brasil, destacando as referências ao traje cerimonial e 
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períodos normalizados. Partiu-se da presença ostensiva dessa forma vestimentar no retrato fotográfico 
buscando compreender sua função e usabilidade diante do processo de secularização que atingia as 
camadas urbanas, em contraponto às exigências da etiqueta praticadas na corte. A elite que se fazia 
fotografar serviu-se de representações simbólicas, incluindo aquelas dos rituais fúnebres, como forma 
de distinção — de “civilidade” − diante das diversas formas locais de ritualização da morte. Trata, ainda, 
o luto como manifestação das diferentes culturas e as transformações na cidade, palco privilegiado 
para se “honrar o morto”. Analisou-se o conjunto de retratos nos álbuns da princesa Isabel e, como fon-
te primária, os dos acervos do Arquivo Nacional. Longe de ser um documento simples, como ressalva 
Daniel Roche, o traje fotografado tinha um papel a desempenhar na perspectiva de uma dramatização 
dos gestos e corpo. Vestir corretamente o luto em meados do século XIX, mais que uma obrigação 
legal, era parte da etiqueta cortesã. É Norbert Elias que explica seu sentido como instrumento de do-
minação social, cujos gestos, rituais e indumentária seriam plenos de simbolismo e capazes de garantir 
certa estabilidade ao poder constituído. Desde os anos iniciais o império brasileiro dialogou com as 
diferentes culturas locais, europeizando-se e, pelo convívio de tantas culturas, tornando-se mestiça, 
negra e indígena, como afirmou Lília Schwarcz. Teriam os rituais fúnebres no país e o luto em particular 
se “tropicalizado” também?  

De veículo à essência, de essência a veículo: a fotografia e o discurso da 
arte contemporânea
Paula Cabral Tacca
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

O que é uma fotografia? É a partir do interesse em discorrer sobre esta questão, já muitas vezes le-
vantada na contemporaneidade, seja por artistas, acadêmicos e pensadores, ou por espectadores e 
amantes da arte e de sua história, que esta comunicação propõe seu caminho. Recentemente, duas 
grandes instituições museológicas, o International Center of Photography, em Nova Iorque, e o Centre 
Georges Pompidou, em Paris, apresentaram ao público exposições que carregavam de alguma forma a 
pergunta feita acima em seu próprio título, tanto quanto propunham o debate e o pensamento sobre 
o que é uma fotografia hoje. Trata-se das mostras intituladas What is a photography? e Qu’est-ce que la 
photographie?, respectivamente. Marcadas por obras que escapam à já ultrapassada e conservadora 
compreensão da fotografia como documentação da realidade, apresentando produções ora abstra-
tas, ora narrativas e muitas vezes de materialidade e especificidade indefinível e inclassificável, essas 
exibições vão de encontro às questões recorrentes sobre os limites e ‘deslimites’ do suporte e do meio 
fotográfico, trazidas outras vezes por essas mesmas instituições, assim como por outros centros muse-
ológicos, como, por exemplo, no caso brasileiro, o MAC USP, e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. 
No caso do MAC USP, também a exposição recente, intitulada Fronteiras Incertas, propôs o debate sobre 
o esgarçamento das fronteiras entre as artes, as épocas, as territorialidades e os indivíduos que tem 
suas produções de alguma forma perpassadas pelo fotográfico ou constituídas essencialmente por ele. 
O MAM de São Paulo, em 2001, apresentou duas mostras que marcadamente chamam atenção nesse 
sentido: a primeira delas, Fotografia/não fotografia, a partir de obras do acervo propunha a reflexão so-
bre possibilidades expressivas que a fotografia como suporte e veículo apresenta, em especial através 
da produção de artistas “não-fotógrafos”. A segunda, São ou Não São Gravuras, colocou em debate o 
apagamento de fronteiras entre as especificidades, técnicas e suportes artísticos. É a partir das obras, 
ideias e questionamentos apresentados nessas cinco exposições e desde um aporte teórico ancorado 
no pensamento do professor e pesquisador francês Philippe Dubois, contido no sexto capítulo de seu 
livro O ato fotográfico e outros ensaios (1990), no qual ele discute as relações entre fotografia e arte con-
temporânea, que essa comunicação pretende propor o debate sobre o que é a fotografia hoje, e em 
especial, sobre o lugar que as produções perpassadas ou produzidas pelo fotográfico, e inseridas no 
discurso da arte contemporânea, ocupam nos museus de arte.
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Rosângela Rennó e as fotografias de casamento: uma possível crítica 
de gênero
Suzana da Costa Borges Longo
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Esta pesquisa pretende investigar as relações que se tecem na arte contemporânea entre fotogra-
fia e gênero. Para tanto, escolheu-se como objeto de estudo dois trabalhos de Rosângela Rennó: 
Afinidades eletivas (1990) e Cerimônia do adeus (1997-2003), ambos realizados a partir de fotografias 
realizadas para formação de álbum de casamento. A despeito da artista não se posicionar como fe-
minista, entende-se que fatores presentes nestes trabalhos artísticos tais como a escolha do tema, 
o processo artístico (apropriação de imagens que possuem usos sociais) e o teor do tratamento 
empregado no material coletado podem contribuir para uma análise que investigue os potenciais 
significados críticos a comportamentos dominantes de gênero. A escolha de fotografias de álbuns 
de casamento (que deveriam ser integrantes do conjunto, mas que foram descartadas) como mate-
rial de trabalho, carregando a produção artística de toda uma carga simbólica, afetiva e sociológica, 
bem como o tratamento empregado pela artista (processos como turvamento, apagamento e justa-
posição de imagens) criam possibilidades de se pensar sua produção não como a endossar e afirmar 
os significados e usos anteriores, mas, ao contrário, a subverter e desconstruir os mesmos. Assim, 
pretende-se tecer análises sobre estes dois trabalhos de Rennó que abarquem uma  perspectiva crí-
tica de gênero, partindo-se do eixo temático “casamento”. Primeiramente será feita uma pesquisa 
sobre este ritual ocidental cristão, partindo-se das abordagens histórica, sociológica e semiótica, 
a fim de explorar diferentes aspectos de seu caráter. Em seguida, parte-se para uma análise crítica 
de gênero, em que importantes teorizações desta área de competência serão desenvolvidas. Em 
todos os momentos debruça-se sobre os elementos presentes nos próprios trabalhos, passíveis des-
ta abordagem (como as referências dos títulos, o tratamento das fotos, os processos produtivos/ 
artísticos). Por fim, articulando os conhecimentos então desenvolvidos,  elaborar-se-á as possíveis 
relações entre esses dois trabalhos de Rosângela Rennó e uma perspectiva crítica aos comporta-
mentos de gênero dominantes e à instituição tradicional do casamento, pensando-se  essas obras 
como subversões dos sentidos iniciais. 

/// GT TEORIA e CRÍTICA DA ARTE CONTEMPORÂNEA

Futurismo Italiano: a estetização da cozinha
Anna Flávia Silva de Souza
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

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 pro-
cessos de reflexão, a arte estabelece ligações com a gastronomia, uma vez que o processo cultural de 
processar a comida é um elemento constituído de atitudes ligadas ao pensamento e aos usos, cos-
tumes, protocolos, condutas e situações humanas, sendo também um espaço de sociabilidade. Esse 
estudo se baseia nos horizontes abertos pela atitude dos futuristas, quando podemos perceber um en-
caminhamento 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”, elevan-
do a culinária ao mesmo patamar pertencente à arte. Os futuristas buscaram uma nova tendência na 
culinária, afastando-a cada vez mais do ato básico da subsistência, e tornando possível a invenção de 
novos pratos que trariam a alegria e o entusiasmo no comer, o que não acreditavam mais acontecer 
com alimentos da dieta cotidiana, aos quais já se estariam habituados. Eles também se portavam como 
mediadores de uma experiência, criando percursos através da criação culinária que levariam o comen-
sal a experimentações diversas, propondo logo uma relação sensorial completa, fazendo, portanto, 
com que haja uma interação entre público e obra. Dessa forma, como na pintura, na escultura ou na 
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arquitetura, ela se torna proporcionadora de uma “experiência”, em que todos os cinco sentidos são 
explorados para gerar o máximo de prazer. 

Divagações de um olhar contemporâneo
Bruno Gomes de Almeida
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

A presente proposta de comunicação tem como objetivo refletir sobre quais seriam as principais ca-
racterísticas e questões de um suposto “olhar contemporâneo”. A arte contemporânea, além de ser 
marcada por uma vastidão de repertórios dos mais variados meios e feituras, foi capaz de consolidar 
um processo instaurado por uma prática que busca cada vez mais a ampliação de seu próprio terri-
tório de ação, assegurando muito mais do que um procedimento, uma postura diferente diante do 
mundo. A tentativa de Hal Foster de aproximar o trabalho do artista contemporâneo com o do etnó-
grafo talvez seja um indício de que através das atuais estratégias de ação, a contemporaneidade ar-
tística assegura, cada vez mais, a necessidade de se trazer à tona novas modalidades de produção de 
sentido na arte. Dessa forma, perpassando trabalhos de importantes artistas do século XX, busca-se 
uma reflexão que considere os aspectos mais essenciais dessa nova postura artística. Através de con-
ceitos como a “escultura social” de Joseph Beuys, o “vazio” de Yves Klein, o “programa ambiental” de 
Hélio Oiticica e a “redescoberta do corpo” de Lygia Clark tem-se um panorama delineado por alguns 
dos artistas de atuação mais determinante e influente em assegurar esse novo estatuto à experiência 
artística, algo que a aproxima mais da vida. O bricoleur de Claude Lévi-Strauss também seria cabível 
de uma aproximação ao que se considera como sendo o atual estatuto do artista contemporâneo, 
questão, em parte, também abordada pelo texto. Assim, é interesse do texto refletir sobre os pres-
supostos do olhar instaurado pela contemporaneidade artística, entendendo-a menos sob o ponto 
de vista da categoria ou gênero, e mais pela nova condição que ela inaugura, algo que transpassa 
os processos de criação e produção artísticos, adentrando a esfera da existência. De certa maneira, 
o “contemporâneo” promove um outro “olhar”, outras formas de perceber a realidade, como se o 
status quo do artista se liberasse do aprisionamento do “ato criador” e sugerisse a sua condição a 
qualquer um que queira experimentar o lugar do artista, ampliando-se para a atuação de um verda-
deiro “agenciador de sentidos”. E logo, pensar sobre a maneira como se estabelece e age esse “olhar 
contemporâneo”, sobretudo sob a aproximação teórica da imagem dialética de Walter Benjamin, é a 
principal proposta reflexiva do presente texto.

Fernando Lindote, uma tradução
Danilo da Silva Calegari
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

O presente artigo aponta uma reflexão sobre duas instalações do artista gaúcho, radicado em Santa 
Catarina, Fernando Lindote (1957). Propõem-se a evidenciação de atributos de tradução dos pre-
ceitos modernistas através dos trabalhos Migrações da cor (1997) e Máquina seca (2007) e de suas 
aproximações com o Modernismo brasileiro de 1922 e a ideia de antropofagia presente no Mani-
festo Antropófago (1928) de Oswald de Andrade (1890 – 1954). Para tal reflexão, pretende-se traçar 
pontos de contato entre noções de Walter Benjamin (1892 – 1940). As noções benjaminianas de 
origem, história e alegoria, no decorrer do artigo, apresentarão suas semelhanças e contatos com 
o ensaio do mesmo autor, A tarefa do tradutor, de 1921. Apesar de o ensaio ser classificado como 
sendo do primeiro período de escritos de Benjamin, é possível discernir uma gênese de reflexão, 
principalmente da noção de origem, na concepção de tradução benjaminiana. Esta concepção se 
encontra longinquamente afastada da opinião vigente que insiste em ver a tradução ou o tradutor 
como traição e traidor. Para muito além disso, Benjamin afirma que a tradução possibilita uma força 
restauradora que é capaz de renovar a língua da qual se traduz e, desse modo, acarreta mais uma re-
formulação da arte do original na própria língua traduzida. Em um segundo momento,  evidencia-se 
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que, apesar de o ato de antropofagia ser imbuído de uma ideia de destruição, de acordo como 
apresentavam os modernistas ele é muito mais um ato de restauração e reformulação do estran-
geiro, o que aproxima tal ato à concepção de tradução evidenciada por Benjamin. São igualmente 
apresentados no artigo, os conceitos de retorno de Deleuze, de arquivo de Foucault e a leitura do 
ensaio A tarefa do tradutor proposta por Derrida em seu livro Torres de Babel (2002). As noções de 
campo expandido de Krauss e a ideia de montagem como processo alegórico através da releitura 
do conceito de alegoria de Benjamin, apresentado por Buclhoh. A divulgação da obra de Benjamin 
apresentada por Gagnebin. E, ainda, demais teóricos que apresentam reflexões sobre a arte e o ob-
jeto artístico contemporâneo. 

Paulo Bruscky e a paródia como veículo para a ironia
Deisi Beatriz Barcik
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

O artigo traz dois trabalhos produzidos pelo artista visual Paulo Bruscky na década de 1970:  Opinião 
da Obra sobre o espectador (1971) e Exposição de uma pessoa vestida, sendo vista por uma pessoa nua, 
sendo vista por várias pessoas vestidas, no Salão dos Nus (1978) e intenta abordá-los utilizando o con-
ceito de paródia proposto por Linda Hutcheon, paródia que aqui é vista como servindo de veículo 
para a ironia de Bruscky. Nesses trabalhos o artista utiliza o entrecruzamento de imagens e palavras 
e, ao que aqui é considerado, da paródia ao chiste, vale-se da ironia como recurso poético para sub-
verter e, talvez, provocar o riso. Chiste que, segundo Sigmund Freud, acontece quando uma expres-
são provoca desvios no “pensamento normal”, ou seja, quando o contrassenso é necessário como 
técnica para compreender certa expressão, ainda que esse não seja e que não haja, como explica 
Freud, um critério fixo para definir uma expressão como chistosa. A ironia, uma das principais es-
tratégias retóricas da paródia, segundo Linda Hutcheon, como figura de linguagem não estática, é 
dependente da atribuição de significados, podendo ser provocativa, subversiva e, consequentemen-
te, podendo ser um modo encontrado para transmitir uma mensagem desejada, que, no entanto, 
não pode ou não deve, por diversas razões, ser transmitida, funcionando então como um disfarce 
na própria mensagem. A ironia, que tanto pode depreciar como provocar o humor, age apontando 
para algo que difere de um sentido literal, sendo uma de suas funções produzir um sentido diferente 
do literal. Bruscky muitas vezes, ao que parece, buscou dialogar com o público através de ironias e 
paródias, expondo as relações entre a arte e a comunicação, a vida e a sociedade, produzindo inclu-
sive, assim como outros artistas — Júlio Plaza, Cildo Meireles, Antônio Manuel entre outros — num 
dos momentos mais críticos da Ditadura Militar, durante a vigência do AI-5. Considerando que, para 
o próprio Paulo Bruscky, a arte é dependente da interpretação de quem entra em contato com ela, 
esse artigo busca, na liberdade do modo de ver, a possibilidade dos dois trabalhos serem entendidos 
como paródias irônicas.   

Isto, aquilo e outras coisas: o objeto artístico e suas alteridades
Luisa Günther
Universidade de Brasília (UNB)

O objeto artístico configura momentos do tempo no espaço. Lugar de rara reflexão quando referido 
por formalismos iconográficos e estilísticos, o objeto artístico apresenta sua dimensão histórica de 
coisa e efeito. Para além destas abordagens tradicionalmente empregadas e aparentemente conso-
lidadas por historiadores da arte, o artístico pode configurar, também, outras relações e produções 
de sentido. Isto, não apenas porque em arte contemporânea, características do efêmero, do precá-
rio e do experimental dissolvem a própria percepção do objeto enquanto materialidade simbólica. 
Rastros, indícios e vestígios por vezes compõem o artístico de proposições inexecutáveis e discursos 
inefáveis, de modo que engendram demandas próprias às práticas teóricas. Isto torna-se ainda mais 
evidente quando o campo da história da arte é confrontado por tradições artísticas de outras alte-
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ridades, para além das ocidentais, em contextos etnográficos com diferentes estatutos de inscrição 
e circulação. Desde as implicações ideológicas do fetiche das mercadorias como desdobrado por 
teorias marxistas; às insinuações éticas de Hannah Arendt quanto à permanência da arte em um 
mundo das coisas; às possibilidades instauradas pela tipologia sistêmica de Jean Baudrillard que 
qualifica objetos como práticas e técnicas, o pensar sobre a materialidade do objeto (artístico) não 
efetua-se impunemente. Ou seja: quando o artístico resvala de outro cotidiano diferente do conheci-
do até então, ocorre uma dificuldade residual da teoria em acalentar os espaços da experiência ainda 
não englobados por categorias e conceitos; por nominalismos e sentidos. Isto acontece ao menos 
temporariamente, até novas abordagens epistêmicas qualificarem estas cronotopias díspares que 
habitam outras experiências imbricadas pelo evento não-exemplar; pelo conflito simbólico incon-
ciliável; pelo absurdo sistêmico; pelo habitus improvável. Diante disto, a discussão aqui proposta 
visa provocar a reflexividade e as fronteiras da referencialidade, por entre formas clandestinas de 
abordagens teórico-metodológicas dispersas. Assim, ao invés de insistir na persistência inexaurível 
do múltiplo mútuo de distintos objetos artísticos, o intuito é contribuir para a criação tácita de um 
arcabouço crítico para a prática do historiador da arte contemporânea a partir do perspectivismo 
desde  Leibniz a Philippe Descola e Eduardo Viveiros de Castro contraposta à ontologia orientada a 
objetos de Graham Harman.

A cerâmica frente à hierarquia da arte: Celeida Tostes, a plasticidade 
e a arte contemporânea
Patrícia Aguiar
Universidade Federal Fluminense (UFF)

O presente trabalho tem por objetivo questionar o lugar ocupado pela cerâmica na arte contempo-
rânea. Tomando como ponto de partida as definições que diferenciam arte de artesanato em dicioná-
rios online, questiono estas definições como uma forma hierarquizada de diferenciação entre obras 
utilitárias ou não, acentuando nas primeiras uma desvalorização ligada ao trabalho artesanal, lugar 
onde se costuma localizar os trabalhos feitos tendo como material principal a cerâmica. Questiono se a 
grande utilização do barro em trabalhos artísticos referidos à arte popular na confecção, principalmen-
te de arte utilitária, associa a cerâmica à arte popular e ao artesanato, acarretando sua não utilização 
por artistas inseridos em outros contextos, como forma de diferenciação. Utilizo como referência para 
discussão a trajetória da artista Celeida Tostes, que atuou como professora na Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage nas décadas de 1970 e 1980, período de florescimento da chamada Geração 80, e realizou 
trabalhos utilizando o barro e a cerâmica onde propunha questionamentos estreitamente ligados a 
arte contemporânea, porém não teve sua obra amplamente reconhecida. Partindo da recente publica-
ção sobre a artista, Celeida Tostes (2014), questiono o lugar ocupado pela oficina oferecida por Celeida 
na EAV Parque Lage como lugar de iniciação artística, visto que os demais professores da instituição 
indicavam os alunos recém matriculados à celeidar, e seu lugar enquanto artista que elegeu a cerâmica 
como matéria prima plástica para sua criação. Reconhecendo as tensões existentes nas nomenclaturas 
que diferenciam arte e artesanato, questiono o lugar da cerâmica, material utilizado majoritariamente 
para a confecção de arte utilitária, nos trabalhos artísticos inseridos no mercado da arte contemporâ-
nea, lugar este onde a arte estaria desvinculada a uma função imediata.

Hans Belting e Alfred Gell: tensões entre Antropologia e História da Arte
Pollyana Quintella
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Desde a década de 60 alguns autores vêm se empenhando em analisar as radicais transformações 
ocorridas na arte e a dificuldade crescente de críticos e historiadores de inserir tal produção na narra-
tiva da História da Arte oficial. O advento das feiras e bienais, a arte pop, a arte conceitual, a landart, 
a desmaterialização, a crítica institucional, entre tantas outras, trouxeram novas perspectivas sobre 
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o fazer artístico e seu sistema. Mais que isso, questionaram os limites da arte e a autonomia interna 
que regia as normas de funcionamento da disciplina. Não só se fazia necessário rever a coerência da 
História da Arte ocidental, mas também repensar o lugar que a produção não ocidental ocupa nessas 
narrativas. Esse texto analisa dois deles, Hans Belting, historiador da arte alemão, autor de O fim da 
História da arte, publicado pela primeira vez em 1983; O fim da História da Arte: uma revisão dez anos 
depois, de 1993; e Art History after Modernism, de 2003 e Por uma Antropologia das Imagens de 2002 e 
Alfred Gell, antropólogo britânico, autor de Art and Agency (1998), são dois teóricos que, atestando 
a falência de alguns parâmetros normativos da História da Arte como disciplina, propõem uma nova 
forma de interpretar a manifestação artística. O primeiro, amparado numa perspectiva historicista, 
esboça o que seria uma Antropologia das Imagens, entendendo a arte apenas como um capítulo de 
uma história mais extensa, interessando-se mais pelos imaginários e cultura de uma época do que 
especificamente por obras de arte. Gell, a sua maneira, é o fundador de uma “Antropologia da Arte”, 
seu intuito é olhar a produção primitiva, não segundo critérios estéticos e interpretativos, mas sim 
a partir das reações e intencionalidades que os objetos provocam no decorrer da interação social 
(pela perspectiva de sua produção, circulação e mobilização). Esta comunicação pretende propor 
aproximações e distanciamentos entre um e outro, investigando o que podem trazer de novo para 
o fazer da disciplina. 

(Re-)apresentações bordadas de Arthur Bispo do Rosário: entre o padrão 
e a regra
Solange de Oliveira
Universidade de São Paulo (USP)

Os mais de 800 trabalhos concebidos com materiais eleitos e recolhidos do cotidiano asilar — Regis-
tros de minha Passagem pela Terra, dizia Arthur Bispo do Rosário — foram enunciados ao longo de 
50 anos de reclusão. Destacamos os fardões que restringem esse trabalho. O artista desfazia lençois e 
uniformes da Colônia Juliano Moreira e reservava-os para utilizá-los em peças com talhe semelhante 
aos uniformes da Marinha de Guerra, onde trabalhou como grumete. De um modo geral, peças do 
vestuário corporativo militar constituem um conjunto de normas hegemônicas e regem, inclusive, a 
masculinidade: potência, controle físicos, conquistas profissionais (“trabalho de homem”). Em unifor-
mes, algumas alterações estruturais — como os botões de metal e ornamentos — observam ainda uma 
rígida distinção hierárquica. Mesmo a padronização sendo invariavelmente desconfortável ao ego, é 
inimaginável atividades militares sem o uso desses acessórios carregados de simbolismo. A intensidade 
com que se faz uso dessas roupas flutua entre a ênfase do grupo e a individualidade do usuário. Na 
feitura das obras têxteis de Arthur Bispo do Rosário, é relevante o desfazimento dos uniformes estig-
matizados da Colônia que, revocacionados, imitam uniformes militares com suas insígnias bordadas e, 
(re-)bordados, ganham ornamentos extras além das usuais condecorações. A mnemotécnica envolvida 
no processo constitui um tratado das tradições artesanais, do catolicismo rústico e dos cortejos folclóri-
cos de sua origem. O artista faz surgir equivalências que, tomando emprestados os termos de Merleau 
Ponty, emergem na manifestação em obra, na obra de arte. São possibilidades que se oferecem e que 
já estavam disponíveis até que é chegado o momento em que se realizam sob este olhar e vêm à tona. 
O objetivo desse trabalho é relevar o vivido como significante preponderante da obra e observar a 
feitura como fenômeno de reconhecimento, de transporte posicional, lembrança de algo que, mesmo 
ausente, mantém a presença marcada pela sua evocação. Segundo Paul Ricoeur, pela emanação de um 
passado outro, a presença é reconhecida como ela mesma e reconhecida duas vezes outra: como au-
sente (diferente da presença) e como anterior (diferente do presente). Assim, a exemplo da exuberante 
mnemotécnica dos uniformes de Arthur Bispo do Rosário, as re-(a)presentações são percebidas como 
sendo o “re” em duplo sentido: para trás e de novo.
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Linhas imaginárias de Louises e de Judiths: instabilidades no sistema 
de arte
Solange de Oliveira
Universidade de São Paulo (USP)

O sistema de arte estabelece fronteiras estatutárias para produção e produtores que compõem ou 
orbitam o campo. Critérios, categorias e classificações permeiam o discurso e os processos de recep-
ção; circunscrevem a produção artística oferecem-se cada vez mais como complemento produtivo 
das obras. A crítica especializada frequentemente protagoniza o cenário contemporâneo suplantando 
as intenções exteriorizadas dos próprios autores. Observadas essas questões, este trabalho pretende 
traçar o fio que alinhava a produção têxtil de Judith Scott — artista trissômica e surda que cumpriu 
uma vida de reclusão e aleamento familiar em instituições asilares e cujo acervo frequenta os circui-
tos outsider, e a coleção de Arte Bruta de Lausanne, Suíça —; e a de Louise Bourgeois que, apesar de 
aparentemente não apresentar qualquer afinidade com o contexto de vida da artista incomum, por 
outro, compartilha a simpatia pelos materiais têxteis. Intelectual e engajada, Louise resistiu por muitos 
anos à inserção — aliás tardia — no circuito internacional das artes. Não obstante seja descendente 
de restauradores têxteis, não é uma artista têxtil por excelência, mas sua poética articula-se a esse 
universo, gosto confessadamente especial. Suas entrevistas publicadas — reflexões por vezes escan - 
da losas — sobressaem à fortuna crítica do acervo. Para ela, as circunstâncias de surgimento e gênese de 
uma obra é “o trabalho de si”, um processo de ordenação do mundo ou criação, nascer ou dar a luz após 
um refúgio seguro, a exemplo dos casulos de Judith Scott. A mitopoética que essas artistas tecem se 
articula às tramas de suas duras experiências de vida — as espinhosas experiências não se restringem a 
indivíduos em condição de marginalidade e exclusão sociais. Os traumas de infância de Bourgeois im-
pregnaram a obra e o discurso ácido. Filha de pais restauradores tecelões, confessa a preferência pelos 
têxteis que, a exemplo dos traumas, a acompanham desde a infância. Não foi vitimada por exclusão 
socioeconômica, mas também constrói à base de dor transmutada em poética. Esse trabalho pretende 
averiguar o que há nas poéticas silenciosas de Judith Scott que encontra ressonância no profuso dis-
curso de Louise Bourgeois, mesmo que seu acervo têxtil seja restrito e destoe do universo bruto. No 
sentido de problematizar, de arriscar os limites estatutários entre uma arte (out-)sider — em tradução 
livre, do lado de fora —, que é (in-)culta, e seu duplo, uma arte culta, é importante verificar se essas 
margens se sus tentam ou não, quando confrontados sob a condição de uma relação mitopoética que 
suas protagonistas mantêm em seu querer-dizer, como uma força de verdade que surge a partir de seu 
modo próprio de por em situação um vivido de realidades díspares.

/// GT ARTE E ARQUITETURA

Arte, arquitetura e espaço: articulações no ambiente residencial
Adriana Valli Mendonça
Agda Regina de Carvalho
Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

A presente pesquisa busca compreender as articulações dos ambientes residenciais internos, ligados 
aos projetos de Design e Arquitetura de Interiores, com a maneira com que o indivíduo percebe e 
interage com esses espaços. Esses ambientes podem, ou não, estar relacionados com a identidade do 
indivíduo, estabelecendo reações dos sentidos e uma variação da percepção espacial. Para essa discus-
são é utilizada a produção artística do escultor brasileiro Ernesto Neto, que utiliza materiais diversos 
para suas obras. As suas esculturas e/ou instalações abstratas chegam por vezes a ocupar todo o espa-
ço de exposição disponível, fazendo com que os visitantes interajam com suas obras, entrem nelas, 
gerando sensações e percepções diferentes para cada pessoa, transmitindo de maneira intencional 
a impressão de conforto e aconchego. Suas obras despertam os sentidos dos visitantes. Como base 
nessa investigação a argumentação se apoia na obra de Gaston Bachelard em A Poética do Espaço, em 
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que a casa, seus compartimentos e seus elementos internos são promotores da percepção espacial por 
seus ocupantes, ou até mesmo pode ser o próprio indivíduo. Em uma das metáforas exploradas em 
seu livro, no capítulo A gaveta, os cofres e os armários, o autor compara o indivíduo que se coloca com 
uma postura aberta às mudanças como sendo a gaveta, ou, quando sua fala se volta para os cofres e 
os armários, como um ser que se fecha ou então se mantém conservador com relação às possíveis mu-
danças que a intervenção, artística e do design de interiores, pode gerar na percepção e na interação 
do indivíduo com relação à composição espacial do ambiente residencial. Por fim, a articulação entre a 
arte e a arquitetura leva a investigação ao estudo do trabalho, principalmente do design de mobiliário, 
criado pela arquiteta e designer espanhola Patricia Urquiola. O uso de suas peças no espaço residencial 
interior se pronuncia como uma forma de levar ao ambiente íntimo as mesmas sensações e percepções 
propostas pelas obras de Ernesto Neto, a partir da análise das metáforas e da fenomenologia abordada 
por Gaston Bachelard.

Arte funerária sob encomenda: o uso de catálogos nas marmorarias de Juiz 
de Fora
Leandro Gracioso de Almeida e Silva
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

O objetivo deste trabalho é compreender a importância que os catálogos de obras funerárias exerciam 
na relação de compra e venda entre as marmorarias e seu público-alvo em Juiz de Fora. A partir da aná-
lise de dois álbuns de fotografia, que serviram como mostruário no negócio de mármores da família So-
ranço, buscou-se entender os motivos para existência deste nicho de mercado na cidade, afinal: Como 
surgiram? Por que essas obras eram vendidas? Como eram apresentadas ao público? Quais os tipos 
mais comuns? Havia um padrão estético adotado? E por fim, quais as possíveis transformações que es-
sas empresas precisaram sofrer ao longo dos séculos XIX e XX para sobreviverem? O uso de obras fune-
rárias para decorar jazigos se difundiu na Europa dos Oitocentos, depois do processo de secularização 
do morrer e chegou ao Brasil ainda no século XIX, devido à imigração europeia. Os imigrantes europeus 
executavam ofícios diferenciados que eram até então, escassos ou inexistentes no Brasil (PIRES, 2008). 
Dentre estes, os que detinham saberes manuais para trabalhar no talhamento de obras em mármore e 
bronze encontraram um mercado promissor no período áureo da “morte burguesa” (BORGES, 2002). 
As elites locais ao recusarem o que era nacional e especialmente, desejando o morrer romântico, busca-
vam eternizar-se nos cemitérios. Em Juiz de Fora, assim como em outras cidades brasileiras, foi somente 
após a inauguração de um cemitério que houve as condições básicas para o ofício da marmoraria fúne-
bre se estabelecer (COSTA, 2007). Se antes os enterros aconteciam dentro das igrejas e, portanto, não 
havia espaço físico para este processo de individualização da morte, tem-se com o surgimento dos ce-
mitérios, novas possibilidades. Através dos mortos, as famílias buscaram sacar proveitos identitários em 
prol dos vivos e nesse intento memorial, os marmoristas enxergaram possibilidades de fazer negócios. 
Os catálogos analisados pertenciam à marmoraria dos Soranço e possuem obras que foram executadas 
pela mesma, mas também trabalhos realizados por outras. Partindo do pressuposto que o mesmo tipo 
de catálogo existia nas outras marmorarias locais, percebe-se que estes mostruários fotográficos ser-
viam como a exemplificação das possibilidades de sepulturas. As fotografias apresentam obras que no 
geral costumavam ser repetitivas, uma vez que utilizavam referências presentes em vários cemitérios. 
Por fim, salienta-se que os marmoristas quase sempre não tinham formação artística acadêmica, tendo 
aprendido o ofício através da observação e da cópia, o que explica essa produção em série.

Potências e vazios: o caso Potsdamer Platz
Priscila Marques Mendes
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

O conceito de Terrain Vague (vazios urbanos) é definido pelo arquiteto catalão Ignasi de Solà-Morales 
(1942-2001), como espaços remanescentes, ociosos, desviados de suas estruturas produtivas desde 
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uma visão econômica como social. São áreas industriais, zonas portuárias, terrenos baldios, entre 
outros. No entanto, a palavra francesa vague remete a significados de desimpedimento e liberdade, 
onde o caráter de ausência e incerteza pode ser visto como potencial projetivo. Segundo Solà-Mo-
rales esses lugares de imprecisão são justamente um refúgio para a frágil relação homem-mundo 
contemporâneo. E segue contrapondo o papel da arte e da arquitetura frente a esses espaços, onde 
a primeira tem se posicionado em uma condição de preservação, ao passo que a segunda insiste em 
intervenções autoritárias e limitadoras. O artigo propõe exatamente apurar essa discussão sobre os 
possíveis caminhos projetuais da arquitetura contemporânea a partir da reflexão de conceitos apre-
sentados no texto Terrain Vague de Solà-Morales. O autor aponta como alternativa, uma arquitetura 
capaz de aceitar as diferenças, fluxos e energias, onde questões relacionadas à memória, ausência 
e inovação são incorporadas ao projeto. Como procedimento metodológico pretende-se analisar 
o processo de reconstrução da Potsdamer Platz — Berlim nos anos 90 e seus possíveis desdobra-
mentos. A partir de uma narrativa multidisciplinar, que sugere interseções entre fotografia, cinema 
e arquitetura. Serão abordados fundamentos teóricos da crítica desenvolvida pelo arquiteto inglês 
Colin Rowe (1920-1999) e o já mencionado arquiteto Ignasi de Solà-Morales (1942-2001). Além de 
cruzamentos com a crítica de Rosalind Krauss (1941), trabalhos desenvolvidos pelo fotógrafo Michael 
Wesely (1963) e pelo cineasta Wim Wenders (1945). O processo de reconstrução da Postsdamer Platz 
foi alvo de duras críticas das mais variadas esferas. No entanto, o que se busca no artigo, não é limitar 
o debate para o que Postdamer Platz se tornou pós-reconstrução, e sim, explorar percursos do que 
poderia ter sido o projeto frente a sua condição de terrain vague.

As Torres Satélite de Luis Barragán: entre arquitetura e escultura
Rafael Hanzelmann Teixeira Bastos
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

As cinco torres de cores primárias, conhecidas como Torres Satélite, do arquiteto Luis Barragán, lo-
calizadas na cidade de Neucálpan, México, emergem em uma praça ligeiramente inclinada e podem 
ser observadas pelos pedestres e a partir dos carros que passam pela avenida de acesso à cidade. A 
variação das alturas e da proximidade com as torres vai gerar vistas diversas na medida em que as 
torres aparentam ter sua altura mais acentuada. As torres são resultado da união entre um arquiteto, 
um escultor e um pintor. São eles: Luis Barragán, Mathias Goeritz e Jesús Reyes, respectivamente. O 
entendimento de arquitetura como abrigo dificulta a aceitação das torres como arquitetura, mas se-
gundo o arquiteto, elas cumprem sua função na cidade do ponto de vista do que é percebido. Apesar 
do caráter escultórico, a sua função é ser observada pelos carros que se movimentam pela via expres-
sa de acesso à cidade. Ao refletir sobre o que é necessário para que um edifício seja definido como 
torre, esbarra-se nas questões funcionais como: circular internamente pela obra e ter um ponto de 
vista a partir do objeto. Seriam, portanto, um trabalho escultórico na escala da arquitetura, pois mes-
mo que não se definam como torres, embora assim se apresentem, aqueles elementos são como uma 
metáfora da cidade moderna. No contexto de um forte Nacionalismo, a obra queria imprimir caráter 
grandioso ao local e estabelecer a escala de uma futura grande cidade. O arquiteto se inspirou nas 
Torres da Cidade Italiana San Gimignano, que emergem em meio às pequenas edificações, sendo um 
caso onde a arquitetura serviu de referência para a escultura. No caso italiano, as torres se revelam e se 
escondem do pedestre, quando este realiza seu percurso na cidade. No caso Mexicano, as torres são 
um plano, do qual o observador está no carro, e dele se aproxima e se afasta. É proposto que durante 
o percurso do carro, o observador descubra a obra. Sua materialidade, sua forma, suas dimensões. 
Logo, a compreensão da obra está relacionada ao movimento do carro. Nos anos 60, o artista Robert 
Morris introduz através de suas obras que o homem deve interagir com a obra e não apenas olhá-la, 
que existe uma relação entre a obra, o sujeito e o espaço em que está inserida. Dessa maneira, não 
existe uma única maneira de olhar o objeto em questão. Existe um convite ao corpo à possibilidade 
de explorar os diferentes pontos de vista, onde o significado do objeto não está intrínseco a ele, mas 
está na sua relação com o homem.
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Um céu de apoteoses: mitologia e decoração no Teatro Municipal de 
São Paulo
Richard Santiago Costa
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

As infinitas histórias que compõem a mitologia ocidental, em especial a de origem greco-romana, cons-
tituíram-se como fontes inesgotáveis para a composição dos ciclos decorativos inseridos nos exempla-
res arquitetônicos erguidos ao longo dos séculos. São responsáveis, em geral, por darem sentido ale-
górico aos edifícios que ornamentam, emprestando a eles os mais diversos significados de acordo com 
sua finalidade prática. Desse modo, a ereção dos edifícios teatrais, pelo menos nos últimos cinco sécu-
los, lançou mão dessa variada e rica rede de símbolos e alegorias para dotá-los de sentido e nobreza. É 
através da chancela mitológica que os teatros, em seu esplendor arquitetônico, ganham escala humana 
e cultural: sua função primordial é atestar o pertencimento desses lugares dedicados às artes à origem 
de boa parte do conhecimento ocidental. Em suma, a mitologia é responsável por guiar os frequenta-
dores dessas casas de espetáculos por meio de um campo semântico altamente complexo, formado 
por musas e deuses que comparecem, nesse contexto, como protetores das manifestações artísticas 
que se abrigam entre suas paredes. O Teatro Municipal de São Paulo, inaugurado em 1911, também 
se insere nessa tradição visual. Da fachada principal, ornada por grupos escultóricos e alto relevos de 
musas e bacantes, passando pela escadaria nobre, as dezenas de pinturas do teto do Salão Nobre exe-
cutadas por Oscar Pereira da Silva e seus auxiliares, ao arco do proscênio dominado pelo nascimento 
da Vênus, esse edifício é enriquecido por um conjunto artístico de viés mitológico de alta qualidade. A 
maior parte dessas obras provêm da Europa, mas uma parte importantíssima, a saber as pinturas mu-
rais do foyer, nascem das mãos de um pintor nacional. Por isso mesmo, é importante refletirmos sobre 
o desenvolvimento desse programa visual tão consolidado na prática decorativa ocidental no contexto 
da idealização do Municipal: há um heroísmo pronunciado nas escolhas de seus arquitetos que preten-
de exaltar o labor paulista e suas riquezas, cujas existências possibilitaram sua construção. Desenvol-
ve-se aqui um canal de trocas simbólicas no qual o arcabouço semântico da mitologia greco-romana 
se funde aos anseios e aos signos atrelados ao virtuosismo bandeirantista dos paulistas históricos. No 
palco do Municipal paulistano, o Parnaso serve à apoteose do povo paulista.

O uso de artefatos africanos em decorações contemporâneas de 
residências brasileiras
Rodrigo da Silva Marques
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

A África subsaariana tem servido de fornecedora para decoradores, designers, arquitetos e artistas ao 
redor do mundo, inclusive no Brasil, que utilizam artefatos africanos para decorar residências e seguir 
uma tendência contemporânea do design de interiores. Cada etnia possui regras para a confecção de 
objetos, calcadas nos valores culturais, morais e na cosmologia local (Salum, 1999). São confecciona-
dos para cumprir funções específicas e são carregados de simbolismos. Nas pinturas, assim como nas 
esculturas, a presença da figura humana identifica a preocupação com os valores étnicos, morais e re-
ligiosos. As esculturas são confeccionadas em barro, marfim e metais, mas o material mais utilizado é a 
madeira e por ventura servem de atributo a certas divindades, podendo ser cabeças de animais, figuras 
alusivas a acontecimentos e fatos circunstanciais pessoais que o homem coloca frente às forças. Outros 
artefatos muito utilizados nas decorações são as máscaras, que normalmente são utilizadas em rituais 
e funerais e fora do seu contexto se tornam objetos de contemplação. Esses artefatos têm sido trazidos 
há séculos para o Brasil, nem sempre de forma legal, sendo ressignificados e utilizados como objetos 
de contemplação na composição da decoração nos interiores domésticos. No artigo analisaremos se 
existe um consenso sobre esses artefatos que sofrem essa transitoriedade, quais são as similaridades 
desses artefatos e o motivo do desejo despertado no uso dos artefatos africanos como objetos decora-
tivos pelo mercado brasileiro na contemporaneidade.
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A questão do ornamento na obra de Venturi
Vanisa Almeida Silva
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

O problema da decoração e do ornamento na arquitetura ocidental tem sido alvo de diferentes abor-
dagens ao longo dos séculos, desde sua importância simbólica na arquitetura histórica e posterior ne-
gação pela arquitetura funcionalista, até sua retomada pela chamada crítica pós-moderna. Como parte 
dessa crítica, Robert Venturi assume um papel importante na defesa de seu uso na arquitetura, tendo 
sido apontado como responsável pelo retorno dessa discussão, a partir da década de sessenta. Nesse 
sentido, Tunón (2002) ressalva que seu trabalho representou uma expressiva contribuição a grande 
parte da produção arquitetônica posterior, afirmando que o que ele classifica como novo ornamento 
europeu — exemplificado pelos experimentos de Koolhaas, pelas investigações de Herzog & de Meu-
ron e algumas obras de Gehry — não deixa de ser mais que outra volta, domesticada, das propostas 
pop feitas no final dos anos sessenta. Logo, o estudo da obra de Venturi se mostra de grande relevância 
para a compreensão da dimensão artística da arquitetura contemporânea. Em sua trajetória como ar-
quiteto e crítico de arquitetura, Venturi teve dois momentos marcados pelas publicações de: Complexi-
dade e Contradição em Arquitetura, em 1966, e Aprendendo com Las Vegas, em 1972. Ambas foram reco-
nhecidas como notórias por sua crítica, a partir da qual Colqunhoun (1978) aponta que foi inaugurada 
uma mudança na teoria da arquitetura moderna, ajudando a abrir um novo caminho para o discurso e 
o projeto arquitetônicos. Contudo, entre essas duas publicações teóricas, ocorreram algumas mudan-
ças de posicionamento. Em sua primeira fase, o ornamento é tratado como elemento que dialoga com 
a obra, com a configuração de seus espaços, como parte integrante das operações de complexidade e 
contradição, participando na expressão do conjunto como um todo. Já na segunda fase, a valorização 
da imagem é considerada acima do processo ou da forma, partindo do princípio de que a arquitetu-
ra depende “de experiências passadas e associações emocionais, e que esses elementos simbólicos e 
representacionais podem, com freqüência, contradizer-se à forma, à estrutura e ao programa com os 
quais estão associados no mesmo edifício” (VENTURI, 1972:117). Logo, há a defesa do ornamento como 
composto por signos comunicativos na fachada. Partindo do estudo das obras teóricas mencionadas 
e das abordagens críticas de Alan Colqunhoun (1978) e Karsten Harries (1997) sobre a produção de 
Venturi, — o primeiro por explorar a mudança de postura entre suas duas fases e o segundo por fazer 
uma avaliação de sua participação nas discussões sobre o ornamento em arquitetura — objetivou-se 
compreender de que forma a questão do ornamento e da decoração é tratada em seu discurso e prá-
tica projetual, através da análise de exemplos representativos de edifícios projetados por Venturi que 
marcaram a evolução de sua abordagem.
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/// GT ANÁLISE DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS

Recursos audiovisuais nas artes cênicas: a potência do diálogo entre 
memória e inovação
Álvaro Dyogo Pereira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O presente artigo pretende abordar as possíveis relações entre cinema e teatro, principalmente a par-
tir da utilização das tecnologias cinematográficas nas artes cênicas, à luz dos pensamentos de Béatri-
ce Picon-Valin (2009), com contribuições de Allen e Gomery (1985), Bernardet (2009), Featherstone 
(2007), Milanesi (1997) e outros. A partir da reflexão sobre a importância da tradição para a história do 
teatro, trataremos de ilustrar algumas inovações experimentadas nas artes cênicas graças ao advento 
de aparatos tecnológicos que surgiram ao longo dos anos. O papel da imagem em vídeo nas cenas 
será discutido, com olhar especial ao fim do século XX. Por fim, observaremos o impacto da chegada 
da cena digital e os desdobramentos a que as chamadas tecnologias de ponta levam às artes da cena. 
Discorreremos sobre as intersecções entre teatro e cinema, especialmente no que tange às possibili-
dades de utilização das tecnologias cinematográficas nos processos criativos das artes da cena e seus 
impactos. Para tanto, situaremos o teatro histórica e tecnologicamente, resgatando as inovações e ex-
perimentações em seus contextos, até chegarmos ao século XX, em que se situam as artes digitais e 
as chamadas “tecnologias de ponta” (PICON-VALLIN, 2009, p.331). Trata-se, portanto, de um resgate 
histórico das artes cênicas, que culminará, no final do século XX, com as tecnologias digitais, com a 
finalidade de perceber a utilização da tecnologia disponível em experiências teatrais. Nosso trabalho 
se inicia com a contextualização do problema apresentado e a sua aplicação ao longo do período es-
tudado. Com o propósito de investigar as relações entre arte e tecnologia, estabelecemos este recorte 
de modo a orientar nosso pensamento para organizarmos a pesquisa e as fontes a serem consultadas. 
Interessa-nos compreender como duas linguagens artísticas transversais se fundamentam conceitual-
mente e são atravessadas pela tecnologia. A reflexão temática parte da mobilização e interlocução de 
repertórios e subsídios provenientes de diferentes domínios de pesquisa no campo das artes, levando 
em consideração a atualização da sociedade através da tecnologia e o impacto que essa modificação 
tem gerado no campo das artes. Em um contexto em que há uma tendência à fusão das manifestações 
artísticas como forma de experimentação de novos processos criativos, resgatar o que já foi feito nesse 
sentido pode apontar caminhos para que se encontrem e se vivenciem novas possibilidades. No que 
se refere especificamente ao diálogo entre cinema e teatro, refletir sobre as experiências anteriores, 
resgatando a memória dessa relação, pode ser importante, inclusive, para que os cineastas e os drama-
turgos contemporâneos possam ser estimulados a pesquisar e experimentar esse intercâmbio diante 
das práticas que são realizadas em cada uma das áreas.

A teoria das cores na série televisiva Breaking Bad
Gabriel Patrocinio
Universidade de Évora (Portugal)

Temos, como proposta de apresentação de comunicação oral, apresentar a teoria das cores na série 
televisiva Breaking Bad. A série americana do gênero drama criada e produzida por Vince Gilligan conta 



66 II Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

com 5 temporadas (2008-2013). Em nossa comunicação, apresentaremos como o significado das cores 
e de qual forma esse recurso é utilizado no processo fílmico da série. Como metodologia de construção 
do artigo, tomaremos como objeto o protagonista Walter White, cuja história possui diversas escalas de 
humor e drama no decorrer da trama. Na primeira temporada, vemos Walter utilizando o figurino com 
tonalidades predominantemente verdes, enquanto o personagem enfrenta sérios problemas de saúde 
que servem como direcionamento para a narrativa da série. Essa cor representa a ganância, a necessi-
dade de possuir dinheiro para custear esse tratamento. Ao longo das outras temporadas, o protagonis-
ta oscila por diversas etapas e mudanças, como a sua personalidade que, a principio, era vitimada pela 
doença, em outras temporadas vimos a necessidade de assumir uma postura maquiavélica. Vemos isso 
na própria narrativa da série, porém encontramos mais vestígios no figurino, não só do protagonista, 
mas em outros personagens que estão em todas as 5 temporadas e podemos analisar para completar 
a nossa proposta de comunicação. Encontraremos alguns autores que darão suporte para entender a 
 psicologia das cores e demonstraremos com nossa analise na série Breaking Bad. Utilizaremos logo 
vários autores sobre cores para analisarmos os diferentes aspectos, confrontando o uso de uma deter-
minada cor em seu determinado contexto, e utilizando essa teoria aplicada em nosso objeto de estudo. 
Com isso, poderemos observar como a cor é utilizada como recurso visual, e incorporada na linguagem 
cinematográfica como forma de demonstrar determinada característica do personagem ou da ambien-
tação em cena. Temos como objetivo, portanto, demonstrar como o diretor utiliza as cores aplicada a 
uma teoria da psicologia na construção da série, criando sentido e valor para esse recurso. 

O cinema e suas moralidades
Heitor Benjamim Campos
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)

André Bazin foi categórico ao mencionar o comportamento do público após a exibição do filme Le 
Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot: “os admiradores adoram ainda mais e os que não gos-
tam de Picasso confirmam o seu desprezo”. E assim, vai tecendo sua crítica a partir dessas diferentes 
 opiniões a respeito de uma mesma obra cinematográfica: de um lado, talvez os defensores de um 
realismo clássico da arte figurativa; e de outro, aqueles que se deleitam entre as sinuosas formas e geo-
metrias da arte cubista. Encontramo-nos diante da seguinte situação: espectadores estão a qualificar o 
filme como bom ou ruim a partir de uma opinião que os mesmos têm a respeito da arte cubista; e que 
não fosse esse o parâmetro em questão: em setenta e oito minutos de filme, é possível encontrarmos 
diversos outros elementos em Le Mystère Picasso que irão compor a nossa apreciação estética. Mas 
serão mesmo apenas elementos estéticos que estão em jogo em nosso gosto cinematográfico? Em 
seu livro Empirismo e Subjetividade, Deleuze lança luz sobre o pensamento humeano e defende que 
o juízo estético se manifesta a partir de um acordo entre todos os outros juízos, assim rompendo radi-
calmente com a visão kantiana de que os juízos estéticos e morais são tomados separadamente numa 
ação. Será que o simples fato de eu emitir uma opinião a respeito do estilo artístico desenvolvido pelo 
protagonista do filme eu estaria também utilizando de outros juízos além do puramente estético? De 
acordo com Deleuze, dificilmente encontraríamos uma resposta para isso. O gosto nada mais é que 
uma composição de diversos julgamentos. Encontramos em nosso cotidiano diversas situações em que 
essa análise deleuziana faria muito sentido: é possível uma pessoa declaradamente homofóbica emitir 
um juízo estético a respeito de Brokeback Mountain do Ang Lee isento de qualquer julgamento moral? 
Ou mesmo um racista ser imparcial e apreciar esteticamente Mississippi Burning do Alan Parker? Acre-
dito ser possível, sim, que qualifiquem o filme como bom, mas impossível que isso aconteça sem que 
arranjos morais sejam construídos entre o ator social e a obra cinematográfica. Segundo Hume, o gosto 
seria uma composição de juízos estéticos e de juízos morais. Para tentar responder a essas indagações 
será necessário dar uma nova conotação para esta que está sendo o fio condutor de minhas análises: a 
opinião cinematográfica. A partir do conceito de opinião presente na sociologia de Gabriel Tarde, pre-
tendo ampliar esta discussão com as formas de qualificação propostas por Laurent Thévenot: cogniti-
va, emotiva e conativa. Na análise dos dados coletados para esta pesquisa, mostra-se como tais formas 
de qualificação variam de acordo com os tipos de públicos observados. É objetivo desta comunicação 
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compreender então a dinâmica das formas de qualificação do gosto cinematográfico em função das 
diferentes moralidades envolvidas.

O Gesto no Cinema: Flusser, Agamben e Benjamin
Igor Alexandre Capelatto 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Este trabalho analisa as relações entre ação e gesto no cinema. Enquanto a ação é um ato de movimen-
to contínuo, no entanto fluxo, que tem começo, meio e fim, o gesto é uma pausa, ou seja, apresenta 
caráter ‘eterno’. Para Flusser (“Da pausa”, s/d, p.2-3) pausa é a hiato entre duas realidades, que se opõe. 
Imagine, esquerda e direta, preto e branco, assim por diante. No meio delas, o abismo. Saltar de uma 
realidade a outra cria uma sensação de irrealidade. É nesse hiato que se estabelece o gesto. Enquanto 
a ação vai de uma extremidade a outra, ou seja, se fixa em uma base de pensamento: ou é isso ou  
é aquilo, por exemplo, ou o personagem anda, ou está parado, ou fala ou permanece calado; o gesto 
fica entre as extremidades, não é isso ou aquilo, é uma imagem que fixa e fica para sempre, a expressão 
que diz além do filme, representas signos outros. Através de ensaios sobre Gesto de Vilém Flusser, ana-
lisaremos como se diferenciam ação e gesto no roteiro e na imagem no cinema. Através de Agamben, 
iremos analisar porque o gesto é necessário ao ser humano, e como o gesto no cinema representa o 
ser humano. Para Agamben, “o gesto é a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como 
tal” (2015, p.24) e “abre a esfera do éthos”, ou seja, do caráter moral. O gesto ainda pode definir o ca-
ráter moral, ou seja, os comportamentos ditados pela sociedade. E pode ser rompido, numa espécie 
de  ‘anti-gesto’. E o cinema tem essa capacidade, de representar a moralidade e de desmoralizar (criar 
novos paradigmas). Para finalizar, uma breve abordagem de como o cinema, o filme, influencia o es-
pectador, para uma breve análise do que faz um espectador identificar-se com este ou aquele gesto. 
Utilizaremos da abordagem de cinema-psicanálise segundo Benjamin que propõe que o espectador 
vai à sala de cinema para se encontrar.

O ator na telona: a trajetória do artista cênico na construção 
cinematográfica
João Carlos de Oliveira Júnior
Alessandra Brum
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O presente artigo busca tecer um panorama sobre o trabalho do ator no cinema, sobretudo no que 
diz respeito ao seu processo de preparação — tema relativamente novo no Brasil e carente de estu-
dos específicos. O texto se desenvolve a partir de pensamentos que discutem a construção da lógica 
cinematográfica, utilizando-se de autores como Vsevolod Illarionovich Pudovkin, Andre Bazin e David 
Bordwell, entre outros. Parte-se da questão da mediação tecnológica que incide sobre o trabalho do 
ator, tanto em sua preparação quanto nas filmagens — assunto já desenvolvido por Pudovkin em 1933 
com a publicação de “O ator no cinema” — e que modifica de maneira relevante aspectos de sua 
performance. Na sequência são abordados diferentes casos: o Star System, alimentado pelos pictures 
personalities e pelo avanço das adaptações do Sistema Stanislavski em Hollywood — exemplos como 
Lee Strasberg, Sanford Meisner, David Mamet e Judith Weston; o neorrealismo italiano marcado pela 
inserção de não-atores, fato recorrente na atualidade do cinema brasileiro com os trabalhos de Fátima 
Toledo; no Brasil, o novo paradigma formado a partir da redefinição o papel do coach, que o desloca da 
carreira do ator para o processo de construção individual. Por fim, nos debruçamos sobre as atuais téc-
nicas empregadas na preparação do elenco buscando compreender o atual contexto deste processo. 
Ao analisar os métodos empregados pelos profissionais da preparação, eventualmente se faz necessá-
rio recorrer a teóricos primários de preparação, os quais pertencem ao campo do Teatro. Tal aborda-
gem se faz necessária para que se possa compreender a necessidade da adaptação das técnicas e as 
interferências geradas sobre o trabalho do artista cênico em sua performance. Destaca-se, ainda, que o 
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atual artigo é parte do estudo que compõe a dissertação de mestrado desenvolvida pelo discente sob 
orientação da Prof. Dra. Alessandra Brum, cujo objetivo geral é realizar um mapeamento das técnicas 
de preparação de atores aplicadas às telenovelas da TV Globo.

Possíveis aproximações entre o cinema de William Lustig e Claude Chabrol
Martinho Alves da Costa Junior
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Este trabalho se insere em uma perspectiva comparatista na qual o objetivo principal é, sobretudo, 
apresentar o cinema de William Lustig (1955) e colocá-lo em relação com aquele de Claude Chabrol 
(1930-2010). Certamente, de chofre, os diretores aparentam pertencer a mundos antagônicos: da pro-
dução B de filmes de horror americana ao status de filmes de arte do segundo, especialmente por sua 
filiação e seu papel frente à Nouvelle Vague. Se por esta via os diretores se diferem inatacavelmente, 
ou mesmo no modo de encarar suas imagens: o trabalho preciso sobre a estrutura e a composição 
das cenas, a complexidade da criação dos personagens, com caráteres profundos ou superficiais e, 
sobretudo o papel decisivo da figura feminina. Por outra, esta relação se faz perfeitamente cabível: a 
crueza e os distanciamentos e proximidades com a qual o tema e os personagens são encarados. Para 
tal análise, elencam-se especialmente duas produções da maior importância na carreira dos dois dire-
tores. O horror psicológico de 1980 Maniac de William Lustig e o thriller anti-psicológico que não julga 
nem condena de 1960 Les bonnes femmes de Claude Chabrol. A inserção de um assassino corroído pelo 
ódio às mulheres é, em um e noutro caso, tratada de modo ríspido, mesmo que em Chabrol, longe de 
psicologismos, tenha um papel pequeno mais preponderante na trama. Um universo outro daquele 
pensado pelo assassino em Maniac, inundado pelo peso do passado traumático que dilacera física e 
moralmente o personagem. Assim, tem-se como objetivo central para a apresentação traçar paralelos 
possíveis entre os cineastas a partir da análise dos dois filmes indicados.

Macunaíma e os Andrades: história e memória
Simone de Souza Braga Guerreiro
Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Teixeira (ISAT)

As luzes se apagam, o filme começa. Macunaíma nasce filho do medo da noite. Filho de dois Andrades, 
Mário e Joaquim Pedro. Este trabalho propõe uma análise do filme Macunaíma de Joaquim Pedro de 
Andrade, a adaptação cinematográfica da rapsódia de Mário de Andrade. Neste ensaio, o objetivo é in-
vestigar como o filme faz uso de elementos que servem de estratégias para a construção da identidade 
cultural e social brasileira. Tal abordagem tem como objeto de reflexão elementos que são relevantes 
no contexto histórico vivido pelo país na época da produção e da filmagem de Macunaíma, como a di-
tadura militar e a censura. Em 1969, Macunaíma é lançado em território nacional com grande sucesso de 
público e crítica, mas não sem antes sofrer uma série de cortes impostos pela censura da época, sendo 
o filme proibido para a televisão. Já a rapsódia marioandradina, a história do herói sem nenhum caráter, 
caracteriza-se como o ponto mais alto em radicalidade e invenção, assumindo o papel de obra-prima da 
literatura brasileira, mas não sem antes ser incompreendida por muitos críticos. Entre dois momentos, 
observa-se que o olhar de 1928, ano da publicação da obra de Mário de Andrade, e o olhar de 1969, ano 
da estreia do filme de Joaquim Pedro de Andrade são dois momentos que convergem e divergem dentro 
do panorama político e social brasileiro. A partir da teoria da memória, o ensaio também levará em conta 
aspectos relacionados à preservação do passado enquanto experiência de uma época que pode ser ree-
laborada no presente. A relação entre passado e presente se dará a partir do fato de que a reconstrução 
do passado, a partir do presente, dará coerência e lógica ao acervo de fatos passados e, assim, encontrar 
nessa argumentação um movimento de relativização. Numa análise comparativa, será relevante o para-
lelo entre as duas obras sob o ponto de vista da paródia, em ambas operante, sendo exposta a influência 
de Mário de Andrade sobre Joaquim Pedro de Andrade. Nesse sentido será observado o diálogo entre 
cinema e literatura focalizando as similaridades e as peculiaridades da obra de cada artista.
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As encenações íntimas das vivências homoafetivas em daily vlogs e no 
cinema contemporâneo
Will Domingos
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Como pensar as encenações diante da câmera, atrás da câmera (antecampo) e entre quem filma e é fil-
mado? Se num primeiro momento a câmera de vídeo dá continuidade ao gesto da escritura de uma 
história de si, da família e dos afetos, como um álbum de fotografias, esse momento é sucedido pela 
importância da captura da experiência do presente e por algo como um prazer pela experiência media-
da pelo dispositivo. A imagem perde sua áurea em torno do imaginário da representação ao deslocar a 
condição de espectador para produtor de imagem de si, do outro e do mundo. Ainda que a imagem se 
torne banal, uma nova áurea é construída em torno da aparência e o deslumbre pelas possibilidades de 
criação em torno da realidade molda um novo e paradoxal tipo de ficção do real: a encenação da vida 
reinventada. Nesse artigo, trabalhamos com a noção de um regime performativo da imagem onde se 
“avança da representação à experiência e a imagem deixa de ser apenas um lugar de visibilidade para 
se tornar, intensamente, um espaço de performance” (BRASIL, 2010, p. 192). Ao lado de uma poética do 
cotidiano em que a intimidade e a banalidade são gestos que interessam enquanto recuperação de uma 
vida e um real menor (LOPES, 2014), refletimos sobre as subjetivações e intimidades dos sujeitos homo-
afetivos no contemporâneo como parte de um regime da máxima visibilidade e da virada afetiva, que 
recusa o realismo traumático e integra o indivíduo e o social. Buscamos em exemplos audiovisuais perce-
ber as expressões de vida que escapam dos aprisionamentos identitários, estes quando a representação 
se torna não só objeto do discurso, como também o principal conflito da existência como um todo nas 
narrativas. Primeiramente é proposta uma reflexão sobre as subjetividades exteriorizadas, publicizadas 
e compartilhadas no contexto do regime performativo da imagem (BRASIL, 2010; BRUNO, 2004; SIBILIA, 
2008; FELDMAN, 2012); em seguida, é analisado como se dá a estratégia por um engajamento afetivo e 
instantes de afeto-excesso, a partir de modos de excesso com comportamentos e mecanismos atualiza-
dos em regimes narrativos imersos na esfera da vida ordinária, com uma análise interessada na noção de 
intimidade como fruto de um aparato possibilitador (TUOTO, 2012) e em vlogs e filmes como exemplo de 
convocação de uma câmera háptico-subjetiva (BALTAR, 2015; DOMINGOS, 2015), tendo em vista reflexões 
em torno da concepção de visualidade háptica da pesquisadora Laura Marks (2000). Com isso, propõe-se 
pensar na produção de um engajamento afetivo capaz de sensibilizar o corpo do espectador a partir de 
um agenciamento sensorial que se dá na imagem e na circunscrição de elementos da vida ordinária, por 
vias que expressam uma autonomia e uma forma sensível particular dessas vivências.

26.11.15

/// GT CINEMA, PROCESSOS E TÉCNICAS

Produção de esqueletos para animação em stop-motion
Flávio Gomes de Oliveira
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás)

Atualmente, o processo de produção de animações passa por uma transição que coloca em cheque a 
originalidade da técnica, isso ocorre principalmente em razão da popularização das tecnologias digitais 
e da mistura de técnicas durante o processo de produção de vídeos diversos de animação. No entanto, 
algumas técnicas tradicionais se sobressaem e continuam sendo usadas como base para produção de 
vídeos diversos, a animação feita com a técnica de stop-motion ainda é produzida com princípios muito 
próximos aos que eram usados antes da popularização dos recursos digitais, os motivos que levam ao 
uso desta técnica são vários, desde o fator de encantamento até a possibilidade de uso do argumento 
de dificuldade técnica de produção como chamariz publicitário para o vídeo. Este trabalho apresenta 
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o desenvolvimento de uma pesquisa realizada junto aos alunos de graduação do Curso de Design da 
PUC-Goiás para o desenvolvimento de técnicas que aperfeiçoem de forma simples e barata o proces-
so de produção de esqueletos para animações em stop-motion. Apesar de toda a tecnologia digital, a 
movimentação dos personagens em um vídeo de stop-motion depende totalmente da estrutura me-
cânica interna do boneco, neste artigo vamos apresentar diversas possibilidades de produção de es-
queletos para este tipo de animação, bem como, um quadro comparativo das principais características 
de animação de cada esqueleto apresentado. As possibilidades de técnicas para criação de bonecos 
para  stop-motion são imensuráveis, porém, neste trabalho, vamos nos ater aos tipos de esqueletos que 
podem ser produzidos por alunos de cursos de graduação na área da comunicação, design e outros, de 
forma fácil e, principalmente, utilizando materiais que podem ser conseguidos em qualquer cidade. O 
maior problema atual para a produção de vídeos de qualidade com a técnica de stop-motion é a difi-
culdade de encontrar os materiais necessários em cidades menores. Alguns dos materiais usados para 
este tipo de produção não são comercializados por nenhuma empresa brasileira, o que dificulta muito a 
produção de animações com qualidade para concorrer com as produções internacionais. Em contrapar-
tida a esta dificuldade, os brasileiros se sobressaem em festivais e concursos internacionais de animação 
pela capacidade de reutilizar produtos e objetos diversos em suas produções e é neste espírito que o 
grupo de pesquisa coordenado por mim na PUC-Goiás busca alternativas para popularizar a técnica e 
possibilitar a produção destes bonecos em animações autorais, comerciais, curtas-metragens etc.

O gif como (kinema)meme 
Henrique Kopke
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Kinema que, em grego, quer dizer ‘movimento’, foi o termo comumente utilizado para definir o pro-
cesso de escrita através do movimento (cinematografia) antes mesmo do desenvolvimento da lingua-
gem cinematográfica, que iria denotar por Cinema todo aquele espetáculo como produto comercial 
de massa e, depois de alguns anos, para um nicho de produção artística elevado à categoria de sétima 
arte. Em 1976, o biólogo e escritor Richard Dawkins lançou o livro O Gene Egoísta, criando o termo 
Meme que, atualmente, é utilizado como ferramenta de comunicação, pela nova geração. Segundo o 
autor, Meme é a unidade mínima da memória, tal qual o fotograma para o cinema! Sobre sua função, 
segue a linha de um processo mundial de evolução cultural de expressão e comunicação minimalista e 
iconográfico. A capacidade de propagação autônoma ou auto-propagação existe, pelo menos em re-
gistro, desde final do século XVII. Se o estudo de sistemas autônomos de transferência de informação é 
chamado de Memética, “os memes podem ser ideias ou partes de ideias, línguas, sons, desenhos, capa-
cidades, valores estéticos e morais, ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e trans-
mitida como unidade autônoma.” O Gif animado está longe de ser uma moda passageira de usuários 
da internet. O poder de auto-propagação e reprodução autônoma gerado por sites, como Facebook, 
Tumblr, Pinterest, Giphy e 4GIFs, reforça a concepção memética para esse modo de expressão em ciclos 
de animação. Levando em consideração o processo lúdico e despretensioso de assistir a qualquer Gif 
animado, podemos traçar semelhanças com os mesmos processos existentes nos ciclos de animação 
criados pelo Taumatrópio, Fenaquistoscópio, Zootrópio, Praxinoscópio e Teatro Ótico. Os Nickelodeons 
de Thomas Edison, que abrigavam caixas enormes contendo ciclos animados, atualmente diminuíram de 
tamanho e cabem na palma das nossas mãos sob a alcunha de telefone celular. O Gif, portanto, é um 
Meme posto em movimento! É uma nano-narrativa, é cinema mudo em miniatura!

A questão da técnica no dispositivo cinematográfico
Jefferson Assunção
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Esse artigo tem como objetivo discutir a questão da técnica no dispositivo cinematográfico, ou seja, 
a câmera. Isso se dará a partir de um panorama geral sobre o que se entende por técnica, dispositivo 
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e discurso. Em seguida, se encaminhará para a análise do cinema moderno, para, assim, se entender 
como nos anos 1940 e 1950, diretores de países europeus e latino-americanos passaram a questionar 
o cinema hegemônico de Hollywood através de inúmeros recursos realistas que colocavam a técnica 
e o dispositivo em crise, tornando-os instrumentos críticos da arte em si e do espetáculo. Sabe-se que, 
mesmo no cinema clássico americano, já existiam diretores com narrativas e visões de mundo extre-
mamente modernas para sua época, como Howard Hawks, por exemplo. Entretanto, eles ainda eram 
ligados ao cinema industrial de espetáculo. Também se sabe da modernidade das vanguardas da déca-
da de 1920, porém esse artigo aborda o cinema questionador e crítico de si mesmo e impositor de uma 
ruptura, que é próprio dos anos 1940, 1950 e 1960, o que apenas demonstra que só se pode considerar 
uma obra artística como moderna em comparação a obras de outro período. Dessa forma, em suma, 
esse artigo aborda a regra e não as exceções. Um dos principais pontos trabalhados no artigo será o 
de que o cinema moderno dos anos 1940 em diante passou a questionar o cinema clássico, principal-
mente o americano, que criava em estúdio uma imagem ilusória do mundo através de uma câmera 
que afirmava o espetáculo e não questionava a própria arte em si. Porém, é bom deixar claro que, com 
isso, não se pretende fazer um julgamento de valor ou mesmo tratar essa “criação de ilusão” como algo 
pejorativo, uma vez que a mesma buscou em seu período hegemônico desviar o olhar e o pensamento 
do público da tragicidade da vida e do vazio produzido por ela, mesmo nos melodramas que, em sua 
maioria, com raras exceções, apresentavam narrativas com finais felizes. Um exemplo disso diz respeito 
ao fato do cinema ter sido um dos principais responsáveis por ter feito a população americana suportar 
os males da Grande Depressão da década de 1930. Dessa maneira, esse artigo busca apenas mostrar, 
através de alguns autores estudiosos do cinema moderno, essa dimensão questionadora de sua pró-
pria arte que ele passou a apresentar em detrimento da ilusão vista no cinema clássico.

Leituras cinematográficas de Alice: as primeiras representações
Luciana Freesz
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Neste trabalho, pretende-se analisar as primeiras representações cinematográficas das obras Alice 
no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho, escritas por Lewis Carroll, relacionando-as ao tex-
to literário e às imagens originais de cada obra. Ao comparar quadros do filme com as ilustrações 
do cartunista John Tenniel constata-se a influência dos desenhos de Tenniel como material suporte 
para a transposição fílmica. Pela observação das ilustrações, pode-se verificar as semelhanças vi-
suais entre as narrativas gráficas e cinematográficas, compreendendo o importante papel que as 
imagens produzidas pelo ilustrador desempenharam na construção do mundo imagético de Alice. 
 Acredita-se que as primeiras ilustrações, de certa maneira, funcionaram e funcionam como um tipo 
de organização gráfica, como um storyboard, oferecendo caminhos para a interpretação e tradução do 
texto de Lewis Carroll no cinema.

Imagen en movimiento en la vida cotidiana
Marcela Alejandra Blanco Spadaro
Universidade Federal de Goiás (UFG)

Vivimos en una época donde el predominio de la imagen en movimiento es un espectáculo cada vez 
menos discutido. Fueron las sombras chinescas, pasando por la linterna mágica, luego surgieron nuevos 
aparatos de imágenes como el taumatropo, solo por nombrar uno de los tantos que prosperaron. Uno de 
los primeros en patentar el producto de su investigación fue Thomas Alba Edison en 1890 el kinetoscopio, 
este aparato contaba con una mirilla que al colocar una moneda reproducía y se visualizaba una pequeña 
historia plasmada en película fotográfica reproducida en loop, dando esa ilusión de movimiento. 
En 1895 en Francia los hermanos Lumière, perfeccionaron el invento de Edison e hicieron su primer 
exhibición comercial en el Salón Indien del Grand Café en París, llamándolo cinematógrafo. Cada uno 
de estos artificios manifestaban en su época una muestra de esa fascinación que revelan las imágenes, 
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¿pero que pasa en pleno siglo XXI, donde los aparatos productores y reproductores de imagen son 
cada vez mas, donde cada individuo puede hacer uso de ese artefacto para vigilar y controlar al otro? 
¿Y cuando las imágenes expuestas en el cine o la tv corresponden a la vida cotidiana, pero desde la 
perspectiva de las cámaras de seguridad?. ¿También que transita cuando el protagonista de un film 
asume el papel de panóptico? En el film “Reaw Window” de 1954, del director Alfred Hitchcock, muestra 
al protagonista James Stewart un fotógrafo que a causa de haber sufrido un accidente esta en una silla 
de ruedas. Entonces Jeffel intérprete resuelve pasar ese periodo de tiempo contemplando a sus vecinos. 
Hitchcock cumple el sueño de algunos en espiar la vida de los demás, el director convierte a interprete 
en casi un “panóptico humano”, le da el poder de observar todo lo que ocurre delante de sus ojos. La 
democratización de los aparatos de producir y reproducir imágenes, ha hecho que nos encontremos 
en una sociedad que emplea y disfruta de exponer sus hábitos, experiencias, dominando en algunos 
casos la vida de los sujetos a cada instante. Un ejemplo de ello es el film “Benny’s Video” del director 
Michael Haneke, de 1992, donde nos muestra a un adolescente de 14 años y su relación con el medio 
a través de grabaciones. Allí Haneke muestra como puede llegar a cambiar la propia percepción que 
tenemos del otro y como el protagonista se siente con el derecho de vigilar, controlar. Hoy, los estudios 
de Cultura Visual ofrecen una perspectiva, en donde la condición del ser y su imagen supera la realidad, 
la que modernamente se constituía como referente o medio. En esta contemporaneidad plantea Juan 
Martin Prada (2005, p.131) “lo visual se ha convertido en pensamiento, y ya no es su resultado, medio o 
lenguaje”. Este trabajo trata de reflexionar sobre las imágenes, nuestras propias visualidades, el control, 
y que nos lleve a reflexionar sobre la vigilancia constante sobre nuestra vida.

Cinema brasileiro: desafios no cenário do filme digital
Maria Aparecida Ribeiro
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

O cinema contemporâneo vem apresentando variações e leituras multifacetadas, de acordo com as no-
vas tecnologias da pós-modernidade. Podemos observar que as “novas” tecnologias são portadoras de 
vários tipos de transformações para o cinema: estéticas (elas modificam a sensibilidade do espectador 
em relação ao filme), estruturais (em termos de distribuição e de financiamento) e no que se refere ao 
consumo de filmes. A expressão “cinema digital” é usada para designar os filmes que utilizam as novas 
tecnologias, seja de filmes realizados no suporte tradicional, a película, e que usam recursos digitais na 
pós-produção; seja de filmes que usam aparelhos digitais na captação de imagens e sons; ou, ainda, de 
filmes que utilizam a computação gráfica em todas as suas etapas de concepção. Diante dessa nova mu-
dança vem sendo travada várias discussões em relação aos principais problemas da tecnologia analógica 
como o seu alto preço, bem como a maior dificuldade de manuseio e transporte. Os negativos são con-
dicionados em latas refrigeradas ou em emulsões especiais; o filme está sempre sujeito a deterioração; 
o uso impróprio pode danificá-lo. O cinema digital, por sua vez, utiliza bits e bytes (sequências de 1 e 0) 
para gravar, transmitir e reproduzir imagens, em vez dos processos químicos presentes na película. A 
tecnologia digital pode armazenar e transmitir uma grande quantidade de informação exatamente da 
forma como foi gravada enquanto que a tecnologia analógica perde informação a cada nova projeção e 
geralmente perde qualidade com o tempo. Esse dado faz com que a opção pela tecnologia digital seja 
prioritária. O objetivo dessa comunicação não é negar a qualidade artística e o potencial desse novo cine-
ma que explora as novas tecnologias, mas sim uma reflexão sobre o impacto das novas tecnologias no ci-
nema brasileiro, abordando sobre questões estruturais e seu discurso na distribuição atual dos filmes nas 
salas de cinema no Brasil, relativo ao período de 2013 a 2014. Como nos lembra Focault, não existe discur-
so neutro, ou seja, toda a fala, até aquela que se afirma neutra ou uma desinteressante visão objetiva do 
que acontece, é na verdade, mecanismo de articulação de saber e, na sequência, de formação de poder. 

Biopoder e resistência
Vladimir Lacerda Santafé
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
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O filme “Filhos da Esperança” se passa no ano de 2027, e possui alguns aspectos do cinema de ficção 
científica. O presente artigo pretende seguir os trajetos que tornam esse um filme incorporado às nar-
rativas que melhor exprimem o mundo contemporâneo, um desenvolvimento, ainda que por saltos e 
descontinuidades, da trama política da contemporaneidade. No lugar da investigação sobre o corpo 
e suas visibilidades, da minúcia dos seus detalhes organizados segundo um arquivamento das infor-
mações, as hibridações do corpo com a tecnologia, a ideia do “fim do mundo” como pano de fundo 
da trama, as repercussões do conhecimento científico na malha social e o biopoder pensado não no 
sentido da canalização e do disciplinamento das multiplicidades de um corpo no espaço, da norma-
tização desse corpo e de seu registro identitário, mas do controle biológico das populações e de sua 
conversão em cifras, em números, segundo as suas impressões na virtualidade das informações proces-
sadas pelas novas máquinas. Tanto quanto a subsunção real do sujeito ao capital, isto é, nos tornamos 
um bem para o capitalismo na medida em que vivemos e produzimos. No filme, o controle exercido 
pelas câmeras instaladas na cidade de Londres, palco dos conflitos, coexiste com as grades onde os 
imigrantes (os fugees) são encarcerados e proibidos de difundir suas doenças e contaminar o restante 
da população saudável e normatizada pelo governo inglês. O corpo como objeto de atenção absoluta, 
uma somatização de subjetividades medidas pelo seu grau de preenchimento das normas estabeleci-
das. É comum ver no desenrolar da trama corpos vadios, sem encaixe social, perambulando pelas ruas 
sem motivações aparentes, principalmente em Bexhill, “campo de concentração” dos imigrantes (ou 
fugees). Lá não há ordem ou espaços pré-determinados pelas suas funções, todos os espaços se mistu-
ram, o próprio nome usado pelas autoridades para caracterizar os imigrantes, fugee, remete a fungos, 
organismos que se difundem em várias partes do planeta, são parasitas e decompositores, infectam o 
ambiente e os seres que o habitam, causando doenças e apodrecendo os organismos. Os fugees são 
multidão, migrantes, imigrantes, sem-teto e precários, pobres (no conceito negriano e hardtiano), que 
produzem a vida social a partir de suas margens. Os ocupantes de Nova Canaã reinventam a vida a par-
tir de suas técnicas de sobrevivência, “a sua experiência de fuga é como um treinamento para o desejo 
de liberdade”. Eles fogem da especulação imobiliária, da discriminação social e econômica, do racismo 
que colmata as políticas de urbanização, fogem porque não há outro caminho senão a fuga, as linhas 
de fuga que criam são a condição ontológica da resistência e da própria vida produtiva.   

27.11.15

/// GT CINEMa e educação

O espaço da linguagem cinematográfica na escola
Claudinei César de Arruda
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)

A linguagem cinematográfica vem firmando o seu espaço nos espaços escolares, tendo como mola 
propulsora algumas ações promovidas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério da Cultura 
(MinC). “O Cinema Vai à Escola”, integrado ao “Programa Cultura é Currículo” e o “Cine Mais Cultura” são 
exemplos de iniciativas que possibilitam o diálogo com o cinema e a sua linguagem. Segundo Teixeira 
e Barboza (2013, p.68), o cinema possibilita o contato com diferentes valores, desde os mais nefastos 
até as demonstrações de atos de generosidade. No cinema “nos vemos e revemos, nos percebemos 
e nos projetamos, nos surpreendemos e interrogamos”. A partir da história que é contada, podemos 
revisitar inúmeras questões que dizem respeito ao nosso cotidiano. Para Lopes (2006, p.40), ao mesmo 
tempo em que um filme e o cinema podem ser considerados enquanto uma obra de arte e, portanto, 
“uma fonte de conhecimentos, de expressão e de leituras sobre vários temas”, eles não são neutros e 
podem revelar apenas a visão de mundo de seus idealizadores. O cinema pode ser imprescindível na 
formação humana dos sujeitos e “a experiência estética se encontra e se aproxima de elementos éticos, 
ou melhor, da formação e do exercício da ética”. Segundo Coutinho (2009), ao fomentar uma relação 
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entre arte e educação, compreendendo o cinema como manifestação artística, a escola contribui com 
outras formas de leitura do mundo, subsidiadas pela utilização de sons e imagens. Para além de sua 
utilização na ilustração de conceitos, o cinema pode servir de ponto de partida para o fomento de dis-
cussões de valores éticos e morais, sobretudo em experiências de caráter criativo, individual e coletivo, 
próprias do contato com a linguagem cinematográfica e da apreensão de elementos que a constituem. 
De tal modo, o cinema quando pensado e produzido por alunos pode ser uma relevante ferramenta de 
expressão artística, social e de diferentes visões de mundo.

“A coroa do Imperador” em aula de Língua Portuguesa: 
letramento, preconceito linguístico e a prática docente
Emiliane Moraes Silva
Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (FUNCESI)

A Lei nº 13.006 torna obrigatória a exibição de filmes de produção nacional em escolas do ensino bá-
sico. Essa iniciativa alinha-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os quais incentivam uma 
intermediação de saberes, a partir de recursos didáticos não restritos à materialidade organizada em 
código-linguístico. Os PCNs defendem uma aprendizagem impulsionada por gêneros interacionais 
distintos como entrevistas, debates e seminários. Assim, para a produção reflexiva, são importantes 
leituras diferentes, como a de artigos, jornais e filmes. Essa educação visa à exploração de unidades 
compostas por modos semióticos capazes de ampliar as noções de texto e de linguagem e promover 
o letramento. Para Soares (2005), letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura 
e escrita. Ele se relaciona com as necessidades e práticas sociais de uma comunidade. Para Kleiman 
(2007), a noção remete-se às formas de reflexão para a inclusão e às percepções de hierarquias sociais. 
Ao entender o filme como unidade de significação social, essa comunicação se alinha às diretrizes edu-
cacionais e vivencia tal produção como recurso didático eficiente ao letramento. A coroa do imperador 
(2002) foi produzido por Kátia Lund e Fernando Meirelles. Impulsionam a trama uma aula de História 
sobre Invasões Napoleônicas e a violência em uma comunidade carioca onde vivem os protagonistas. 
A partir dessa ficção, essa comunicação trabalhará o preconceito linguístico, noção desenvolvida por 
Bagno (1999) e a importância da sociolinguística. Nesse percurso, o processo de aprendizagem da per-
sonagem “Acerola” (Douglas Silva) torna-se foco dessa observação.

Legenda, intérprete ou “janelinha”?: questões para pensar o acesso e a 
acessibilidade do cinema brasileiro para os alunos surdos a partir da Lei 
13.006/2014
Maria Leopoldina Pereira
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Em 26 de junho de 2014 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 13.006 cujo texto estabelece 
que “a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar inte-
grado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) ho-
ras mensais”. Já a Instrução Normativa nº 116 da Ancine (Agência Nacional do Cinema), de 18 de dezem-
bro de2014, estabelece em seu artigo 1º que “Todos os projetos de produção audiovisual financiados 
com recursos públicos federais geridos pela ANCINE deverão contemplar nos seus orçamentos serviços 
de legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais”. À primeira vista po-
deríamos pensar que a partir de tais iniciativas alunos surdos e ouvintes terão contato na escola com a 
filmografia brasileira. Poderíamos? Em relação aos alunos surdos que frequentam as escolas brasileiras 
esta é uma questão a ser problematizada. Como oferecer aos alunos surdos, dentro da diversidade 
que apresentam (surdos profundos, alfabetizados em Língua Portuguesa, não alfabetizados em Língua 
Portuguesa, usuários de LIBRAS — Língua Brasileira de Sinais, implantados) a oportunidade de acesso 
e acessibilidade ao cinema brasileiro na escola? Os alunos surdos só terão acesso aos filmes produzidos 
a partir de dezembro de 2014? Como então garantir essa diversidade linguística dos surdos? Legendas? 
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Intérpretes de LIBRAS? “Janelinhas” como na TV? Parto da promulgação da Lei nº 13.006/14, de minhas 
experiências como professora e coordenadora de Educação Básica na rede pública do município de 
Juiz de Fora, Minas Gerais, e ainda de minhas leituras, reflexões e vivências da pesquisa de doutorado, 
cujo campo empírico é a escola de cinema do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), situado 
no Rio de Janeiro, para refletir sobre a presença do cinema (BERGALA, 2008) e em especial, do cinema 
brasileiro na escola, buscando problematizar a acessibilidade dos alunos surdos aos filmes nacionais. 
Discuto as possibilidades de acessibilidade dos alunos surdos, principalmente os não alfabetizados em 
Língua Portuguesa e que ainda não dominam LIBRAS, buscando problematizar a partir de Skliar (2013) 
e Migliorin (2014), a educação bilíngue numa dimensão política pensada em diferentes contextos his-
tóricos e culturais. À guisa de conclusão, convoco o leitor a pensarmos juntos outros modos de ver 
o cinema brasileiro na escola, ousando pensá-lo, embasada em Pasolini (1982), Silva (2007) e Ponzio 
(2010), como uma “terceira língua”, capaz de congregar os diversos e múltiplos sujeitos que transitam 
pelo espaço escolar.

Curta-metragem “10 centavos”: leituras e sensibilizações do olhar na escola
Marina de Souza Jacob
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Embasados na metodologia da revisão bibliográfica, abordaremos neste trabalho fenômenos relativos 
à leitura, como algumas de suas funções e problemáticas no âmbito da escola, a partir do referencial 
teórico de Ângela Kleiman (2002), Eni P. Orlandi (1988), Ezequiel Theodoro da Silva (1988) e Paulo Freire 
(2001). O letramento, instância construída pelos sujeitos nos diversos atos e usos da leitura no meio 
social também será aqui investigado, sob a concepção de Magda Soares (2002) e Brian Street (2014). 
Traremos à tona a perspectiva do cinema como meio artístico para estimular uma nova leitura entre os 
alunos, mais sensibilizada e crítica diante da realidade (pós) moderna, tendo como arcabouço teórico 
Rosália Duarte (2009) e Miguel Lopes (2013). A obrigatoriedade do cinema nas escolas em forma da 
lei 13.006 de 26 de junho de 2014 incrementada ao artigo 26 da LDB 9394/96, não foi em vão. Sabe-se 
que a maioria dos alunos brasileiros forma a camada popular que nem sempre tem acesso ao univer-
so cinematográfico. Diversificar os saberes pela via da arte possibilita mediar o ensino-aprendizagem 
com visões, percepções mais significativas do mundo ao redor, articulando raciocínio, intuição e ima-
ginação. Tendo como foco o curta-metragem “10 centavos,” nosso intuito é analisá-lo com base nos 
referenciais citados a fim de contribuir para abordagens pedagógicas na escola que sensibilizem o 
aluno-leitor para problemas antigos e graves por que passam adolescentes em todo território nacional. 
O diretor do curta, Cesar Fernando de Oliveira, com maestria, soube dosar a problemática do menor 
que deixa de estudar para trabalhar, num conjunto de luzes, cores, movimentos, ritmos, que se unem 
para emocionar e trazer indignação a olhares atentos. Conforme Monica Fantin (2009), todos os modos 
de ler um filme podem educar, bastando que se crie uma relação dialética entre o sujeito e objeto em 
si. Em nosso estudo buscaremos ampliar esta experiência, numa leitura capaz de sensibilizar os olhares 
quanto à situação de desamparo e injustiça vivida pelo personagem do curta, investindo em questões 
críticas quanto ao contexto sócio-econômico brasileiro, preconceitos, e ECA, a fim de suscitar instâncias 
mais críticas quanto a ser letrado numa sociedade de desigualdade social.

O cinema de Humberto Mauro: a brasilidade presente em cinco décadas 
de produção 
Raphaela Benetello Marques
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O trabalho pretende construir uma breve trajetória do cineasta mineiro Humberto Mauro, analisando 
filmes que o fizeram marcante no cenário cinematográfico brasileiro. Humberto Mauro realizou fil-
mes entre 1925 e 1974, sempre reproduzindo o ideal de identidade nacional, com temáticas naciona-
listas. Neste trabalho serão analisados os filmes Ganga Bruta (1933), O descobrimento do Brasil (1937) e 
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seus documentários educativos produzidos enquanto cineasta do Instituto Nacional de Cinema Edu-
cativo (Ince). O modo de realização dos filmes e as dificuldades encontradas por Mauro para realizar 
seus primeiros trabalhos, ainda na região de Cataguases em Minas Gerais, também serão objetos de 
análise desse estudo. Conhecido como o “mais brasileiro” dentre os diretores de cinema nacional 
(SCHVARZMAN, 2004), Humberto Mauro realizou produções ficcionais e documentais durante sua 
trajetória, testemunhando diferentes fases do cinema brasileiro entre as décadas de 1920 e 1970. A 
filmografia de Mauro documenta a história do cinema brasileiro como um todo. Entre os anos de 
1936 e 1967, Humberto mauro realizou 357 filmes (Souza, 1990 apud SCHVARZMAN, 2004) através do 
Ince criado pelo Ministério da Educação e Saúde. Nesses filmes, em sua maioria, documentários em 
curta metragem, Mauro abordou temas variados como, astronomia e música. Durante seu período 
no Ince realizou apenas três longas metragens: O descobrimento do Brasil (1937), Argila (1940) e Can-
to da Saudade (1952). O presente trabalho deseja relatar um breve histórico sobre a vida e obra de 
Humberto Mauro, utilizando algumas obras selecionadas para descrever o período histórico e exaltar 
a memória do cineasta.  

História, política e educação no cinema de Bernardo Bertolucci
José de Sousa Miguel Lopes
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Inicialmente faremos algumas considerações sobre as relações entre história e cinema. Sabe-se que al-
gumas fusões de imagens e sons possuem um verdadeiro “poder de evocação” do passado que o texto 
escrito não atinge. Procuramos um artista que através da fusão de imagens e sons conseguisse esse 
exercício do “poder de evocação” do passado, alguém que tivesse um apurado olhar sobre processos 
históricos. Nessa busca chegamos ao italiano Bernardo Bertolucci. É a partir dele que analisaremos duas 
obras pela ordem cronológica de sua realização: “Antes da revolução” (1964) cujo período histórico se 
situa nos anos 1960 e “O conformista” (1970) cuja ação ocorre nos anos do fascismo italiano (1921-1943). 
Finalizaremos nossas reflexões tecendo algumas considerações sobre o modo como os olhares nas tra-
mas cinematográficas de Bertolucci se podem constituir como desafios para os educadores.

/// GT CINEMa, política e sociedade

O Estado e a exibição: um estudo comparativo entre Argentina e Brasil
Adil Giovanni Lepri
Universidade Federal Fluminense (UFF)

No Brasil, o mercado de exibição cinematográfica sempre operou de forma particular e específica e o 
Estado raramente atuou, de fato, como um agente do setor ou se envolveu diretamente neste merca-
do. Mesmo com o aumento significativo e contínuo do número de salas no país na última década, hoje 
temos 2.678 salas, é preciso relativizar este número. Se compararmos com a população do país temos 
um número de cerca de 75 mil habitantes por sala, uma relação distante da vizinha Argentina que, no 
ano passado, contava com cerca de 47 mil habitantes por sala. Tendo em vista estes dados, pretende-
mos fazer uma análise da relação do Estado com o setor da exibição, comparando as políticas e reali-
dades do Brasil e da Argentina no que tange este braço da cadeia produtiva do cinema, realizando um 
estudo de caso de duas iniciativas específicas, uma em cada país. Os exemplos serão: no caso do Brasil, 
o circuito de salas Cine Carioca, de posse da RioFilme, empresa pública da prefeitura do Rio de Janeiro, 
mas operado pela iniciativa privada. No caso argentino, o exemplo é o programa Espacios INCAA, que é 
uma rede de salas de cinema operadas em parcerias público-privadas, ou com governos regionais, que 
termina o ano de 2013 com 47 salas espalhadas por todo o território nacional. A análise se sustentará 
em conceitos da seara do policymaking (SOUZA, 2006) e em trabalhos de Nestor Garcia-Canclini, Ana 
Rosas Montecón e Marilena Chauí no que tange à questão da experiência coletiva da fruição cultural 
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e da natureza das políticas culturais. A intervenção do Estado na atividade cinematográfica e audiovi-
sual na Argentina e no Brasil possui uma série de interseções, principalmente no campo da produção. 
No setor da exibição, no entanto, há similaridades e apontamentos parecidos, porém as iniciativas do 
órgão de regulação e fomento da Argentina, nesse sentido, são mais ousadas e estruturais, com uma 
participação mais ativa por parte do Estado.

Identidade nacional e mercado: a modernidade e a pós-modernidade no 
discurso sobre o nacional em As Brasileiras
Adriana Stela Bassini Edral
Dilma Beatriz Rocha Juliano
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)

As narrativas seriadas, como atual porta-voz de uma pluralidade de discursos sobre a nação, podem 
ser pensadas a partir da questão da identidade e da representação, uma vez que quando se fala de 
nação, fala-se também da sociedade e de sua aparição nos produtos culturais. Assume-se aqui que a 
nação pode ser entendida como um sistema de representação cultural, de maneira que os indivídu-
os que nasceram dentro de uma determinada fronteira poderiam ser representados a partir de uma 
identidade única que caracterizasse uma identidade nacional. Essa identidade, que parece dentro de 
uma lógica da modernidade, pode ser questionada quando se pensa na noção de um sujeito des-
centrado: se o capitalismo está no caminho da multinacionalidade — se já não estamos totalmente 
inseridos na condição multinacional, de maneira que traz todos os produtos culturais para sua lógi ca 
— ao indivíduo cabe consumir aquilo com o que se identifica e por isso passa a ser percebido em sua 
constituição de múltiplas identidades, o que acaba por ser mais lucrativo para uma lógica de con-
sumo. É nesses conflitos que esse trabalho ganha corpo: pretende-se debater sobre os conceitos de 
identidade e representação, no que tange à identidade nacional, entendendo as noções de sujeito 
moderno e pós-moderno, a partir d’As Brasileiras, narrativa seriada exibida pela emissora Rede Globo 
em 2013. No Brasil, sabe-se que a discussão sobre o nacional tem contornos teóricos que percebem 
como a política tem uma relação especialmente forte com a televisão no Brasil; com a emergência 
de um Estado-Nação, seria esperado que os meios de comunicação fossem, na época, promissores 
para a expansão de uma identidade unificada e nacional. Partindo da premissa de que, uma vez 
mercadorizados, os símbolos culturais estão dentro de uma lógica da representação da brasilidade e 
unindo o pensamento de Stuart Hall sobre identidade e os pensamentos sobre a reprodutibilidade 
técnica de Walter Benjamin, é possível discutir como a produção estética, integrada à produção de 
mercadorias, é consequência da velocidade industrial necessária para manter a economia crescendo. 
O que parece ser a democratização da arte da qual Benjamin fala na era da reprodução mecânica, 
em que todos teriam um lugar de enunciação em igualdade, hoje parece estar mais próxima de uma 
lógica comercial, em que as diferenças e alteridades são bem vindas, mas somente no âmbito do 
consumo. Longe de terem uma missão política, elas estão disponíveis no que Hall (2014, p.43) chama 
de “supermercado cultural”. No seriado As Brasileiras, é possível debater as noções de identidade e 
representação no que tange a identidade nacional, que pode tanto ser percebida como unificada e 
atrelada ao projeto de nação na modernidade, como pode ser vista como diversa, apresentando a 
diversidade cultural, escapando da lógica mercantil.

O cinema e a natureza multimidiática do ritual
Charles Bicalho 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Em seu livro “Pré-cinemas e pós-cinemas”, Arlindo Machado comenta que havia uma intenção cine-
matográfica, digamos, nas pinturas rupestres do homem pré-histórico. Nas cavernas escuras, como 
Altamira, Lascaux e outras, diz ele, os desenhos apresentam superposição de formas, as imagens 
eram gravadas em relevo na rocha e os sulcos pintados com cores variadas, para que, à medida que 
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o observador se movimentasse em frente os desenhos, tendo uma fonte de luz, como a de uma fo-
gueira a iluminar e obscurecer certas partes das figuras, algumas linhas se sobressaindo e algumas 
cores realçadas, se poderia ter uma variação na disposição das imagens, tal que, de acordo com a 
movimentação do observador, tem-se a impressão de movimento das figuras. Citando Wachtel, ele 
explica: “O que eu estou tentando demonstrar é que os artistas do Paleolítico tinham os instrumen-
tos do pintor, mas os olhos e a mente do cineasta. Nas entranhas da terra, eles construíram imagens 
que parecem se mover, imagens que ‘cortavam’ para outras imagens ou dissolviam-se em outras 
imagens, ou ainda podiam desaparecer e reaparecer. Numa palavra, eles já faziam cinema under-
ground”. Para o homem do início dos tempos, o ritual é fonte de todas as formas de expressão. O 
ritual é de natureza multimidiática e ele tem um inesgotável potencial tradutório, que é gerador de 
outras versões da mesma história. O ritual é gênese de vários roteiros, inclusive o cinematográfico. 
Estes são alguns aspectos a serem abordados no depoimento sobre a experiência de fazer filmes 
com os índios e a criação de um coletivo audiovisual indígena chamado Pajé Filmes, para filmar 
em aldeia, editar e produzir como têm feito alguns índios cineastas no Brasil. Eles filmam seus ritu-
ais tradicionais, dando-os a ver a um público muito mais vasto do que até então. O filme, assim, é 
tido também como um instrumento de propagação para as formas e conteúdos de expressão das 
 culturas mais diversas. Um destes cineastas indígenas é Isael Maxakali, do povo Maxakali, no mu-
nicípio de Ladainha em Minas Gerais. Com mais de uma dezena de filmes realizados, assim como 
trabalhos de registro da cultura tradicional para museus e instituições de ensino e pesquisa, dois 
prêmios por seus filmes, Isael, sempre auxiliado por sua esposa Sueli Maxakali, realizam filmes que 
traduzem para o ãyuhuk, o “não-índio”, o que é o “ser-índio”. Nos filmes dirigidos por Isael Maxakali 
presenciamos a gênese das formas artísticas atuais e modernas, como a performance, o teatro, o 
canto, a declamação, a literatura, o figurino, a culinária, o espetáculo. Os filmes de Isael são filmes que 
ritualizam o cinema e demonstram quão prenhe da mise em scène do cinema é o ritual. Isael e Sueli, 
com a cumplicidade de toda a Comunidade Maxakali de Aldeia Verde, e especialmente dos  pajés, 
vão à fonte de todas as histórias, todos os cantos, as imagens, cores e coreografias, e, usando da 
tecnologia do vídeo, transportam para uma mídia nova aos olhos dos mais antigos o que há de mais 
arraigado de sua identidade étnica: seus mitos, seus ritos, seus rituais. Tomando, pois, o ritual como 
base, tendemos a concordar mais uma vez com Arlindo Machado quando ele diz que “pode haver 
uma representação mais eloquente do movimento, da duração, do trabalho modelador do tempo e 
do sincronismo audiovisual nas formas pré e pós-cinematográficas do que nos exemplos ‘oficiais’ da 
performance cinematográfica.”

A estética da violência nos espaços urbanos do cinema de ficção latino-
americano (1995-2015)
Dinaldo Sepúlveda Almendra Filho
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Este paper apresenta os resultados preliminares da pesquisa intitulada Imaginários urbanos latino-
-americanos: cinemas e cidades nas margens da modernidade tardia, cujo objetivo é mapear, em ca-
ráter exploratório e descritivo, narrativas de ficção de longa-metragem produzidas entre os anos 
1990 e 2015 e encenadas nas seguintes cidades latino-americanas: Assunção, Bogotá, Buenos Aires, 
Caracas, Cidade do México, Habana, La Paz, Lima, Montevideo, Quito, Rio de Janeiro, Santiago e São 
Paulo. Esse mapeamento reconhece e identifica, no conjunto de filmes, uma “partilha do sensível”, 
isto é, “maneiras de organizar o sensível: de dar a entender, de dar a ver, de construir a visibilidade 
e a inteligibilidade dos acontecimentos” (Rancière, 2010), e, neste particular, estética e política es-
tão mutuamente implicados no conceito de “imaginários urbanos” que apreende a cidade na sua 
cartografia midiática (Canclini, 2008). Nessa etapa da pesquisa, identificou-se uma ampla variedade 
de filmes nos quais a encenação da violência física é uma estratégia frequentemente acionada nos 
modos de representação das cidades, servindo aos mais diversos propósitos estéticos e políticos 
em suas narrativas. O objetivo deste paper é estudar essas estratégias estéticas de encenação da 
violência adotadas nas sequências de alguns filmes do mapeamento das cidades. Essas sequências 
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são analisadas a partir do modelo e dos conceitos propostos por Prince (2003) de “amplitude es-
tilística” da violência nos cinemas clássico e moderno, e igualmente na reinterpretação ampliada 
desses conceitos realizada por Lauro Zavala (2012), visando um modelo de abordagem do cinema 
pós-moderno. No curso da análise não estaremos preocupados em fazer juízos de valor quanto ao 
rendimento artístico das narrativas, mas sim refletir, no conjunto do mapeamento, sobre as diferen-
tes estratégias mobilizadas na construção da violência física no cinema de ficção inscrito no quadro 
de transformações sofridas pelas cidades e pelo cinema latino-americano nas últimas décadas: as 
narrativas da ficção deslocaram sua atenção do escopo da nação para as redes globais de cidades 
periféricas. Conclui-se que a encenação da violência física (sua ameaça ou concretização) é um ele-
mento de composição dos mundos ficcionais urbanos inspirados nessas cidades, e, ainda, uma força 
constitutiva da subjetividade de personagens que agem violentamente, ou, então, de personagens 
que precisam elaborar ou responder às consequências dos atos violentos que dão organicidade às 
tramas nos espaços urbanos. A construção da violência no cinema de ficção, atualizada nas relações 
entre os filmes e os espaços urbanos, coloca-se como um problema estético e político ligado à ques-
tão do estilo cinematográfico, especialmente em um cenário “pós-utópico”, no qual o tratamento es-
tético e político dado ao ato violento nos termos de luta ou rebeldia contra os poderes e as injustiças 
instituídas (Avellar, 1995) metamorfoseou-se nas formas do individualismo.

Que horas ela volta? e a crítica feminista
Érica Cristiane Saraiva
Thiago F. Sant’Anna
Universidade Federal de Goiás (UFG)

O presente artigo se propõe a analisar o filme Que horas ela volta?, de Anna Muylaert, lançado em 
2015. A obra aborda os conflitos desencadeados pela visita de Jéssica, filha de Val, empregada do-
méstica que vive na casa dos patrões de classe média alta. O fio condutor dessa análise é a relação 
entre as personagens Val e Jéssica. Ao chegar, a moça demonstra ser segura e decidida, o que deses-
trutura, ao mesmo tempo, o ambiente familiar (mesmo que Val seja considerada “quase da família”) 
e a percepção de Val sobre como a filha deveria se comportar. A humildade de Val é onipresente: 
está na repressão à filha, no presente de aniversário da patroa, no quartinho pequeno e calorento de 
empregada, e no que para ela representa o ato de rebeldia máxima: entrar na piscina. Sob um viés 
exclusivamente de classe, correríamos o risco de deixar de perceber um aspecto essencial do filme: 
o afeto e a solidariedade femininos como formas de construção de outras possibilidades para as 
personagens. O olhar para com essas experiências nos possibilita outras posições de sujeitos e seus 
diferentes efeitos nos corpos, nos comportamentos e das relações sociais. É necessário considerar, 
a partir da perspectiva da crítica de cinema feminista, não apenas o que é visível, mas também as 
invisibilidades e as ausências performatizadas no enredo. Salta aos nossos olhos, a falta da figura pa-
terna: o pai de Jéssica é mencionado apenas como índice dos conflitos entre ele e Val, e entre pai e fi-
lha; um indicador de como as decisões delas são direcionadas para a criação — mesmo que pautada 
pelas limitações que as mulheres têm que enfrentar (a falta de instrução, de um companheiro para 
dividir responsabilidades, assim como a lacuna existente diante da perspectiva de se ascender so-
cialmente). Longe de nos apoiar em discursos sobre o mito do feminino como ato criador, optamos 
por observar como mulheres frequentemente respondem à opressão através do empoderamento, 
prática esta que se revela como a única saída possível para suprir as dificuldades que as atingem. 
Sendo assim, além da evidente perspectiva de classe, faz-se necessário olhar para Val e Jéssica tam-
bém a partir de um recorte de gênero, pois suas experiências são pautadas, em destaque, por esse 
aspecto. Junto ao conflito de classes, evidencia-se: Que horas ela volta? é sobre patriarcalismo, sobre 
suas consequências para mulheres na criação dos filhos diante da ausência dos homens e sobre a 
possibilidade de sobreviver. 
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“Rio, 40 graus”: Um olhar sobre a favela no cinema nacional
Marcos Paulo de Araújo Barros
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O objetivo deste artigo é mapear a produção de sentidos a respeito da favela e de seus moradores no 
filme “Rio, 40 graus” (1955), de Nelson Pereira dos Santos. Desta forma, refletir sobre como o cinema 
pode contribuir para o exercício do fortalecimento dos discursos estabelecidos a respeito da favela, 
que é apresentada pelos meios de comunicação, na maioria das vezes, como território isolado e fora 
do contexto social da cidade da qual faz parte. Assim, pensar como seus moradores, muitas vezes, são 
apresentados relacionados diretamente à violência e à criminalidade. Acredita-se que a narrativa de 
filmes com grande sucesso de público no cinema nacional pode reforçar os sentidos evocados sobre 
os residentes dessas comunidades periféricas, estigmatizando-os e deixando para trás sentidos outros 
e menos estigmatizantes. A periferia está em voga nos meios de comunicação, e o retrato da vida em 
comunidades carentes das grandes cidades brasileiras tornou-se o centro das atenções do cinema na-
cional. Desde o período conhecido como a Retomada, iniciado em 1995, percebe-se a predominância 
deste tema e muitas imagens, discursos e narrativas sobre os territórios marginalizados e periféricos 
ganharam destaque, retratando em larga escala os sujeitos sociais, as culturas e territórios que vivem 
à margem de um centro de poder político, econômico, social e cultural no Brasil. Este movimento de 
voltar os olhares cinematográficos para a periferia tem ligações com o passado do cinema nacional. 
Nos anos de 1960, o Cinema Novo expunha a miséria como artifício para a reflexão da violência social. 
Surge daí, nosso interesse em analisar o filme “Rio, 40 graus” (1955), numa tentativa de mostrar que os 
discursos encontrados na produção atual também já reverberavam no passado. “Rio, 40 graus” trata-se 
de uma obra inspirada no Neo-realismo italiano e teve grande influência na produção cinematográfica 
brasileira, uma vez que foi precursor do Cinema Novo. É uma produção concebida com objetivo de 
afastar a visão folclórica e idealizada dos habitantes da favela. O filme mostra a saga de personagens 
da periferia que tentam superar as dificuldades através do trabalho e dos laços de solidariedade e ami-
zade. A narrativa é conduzida pela ação de cinco garotos, que percorrem os pontos turísticos do Rio de 
Janeiro como vendedores de amendoim. Esta pesquisa utiliza a Análise do Discurso (AD) como meto-
dologia, que pressupõe o discurso como algo relacionado às redes de sentido históricas que deixam 
marcas e vestígios na materialidade, ou seja, deixam rastros na realidade própria no texto. Neste arti-
go, estarão em jogo materialidades diversas: não somente o roteiro verbal do filme, como também as 
materialidades visuais e sonoras. A partir daí passa-se para a análise, separando os elementos, como a 
textualidade verbal, que pode ser de um diálogo completo até a expressão de uma palavra com ênfase, 
assim como a própria ocorrência de silêncios sujeitos à interpretação no filme. 

As metáforas no filme Zaytoun: a esperança no retorno dos refugiados 
palestinos
Muhamad Subhi Mahmud Hasan Husein
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Este trabalho visa analisar as metáforas implícitas no filme “Zaytoun”, do diretor Eran Riklis, cineasta isra-
elense que se tornou famoso pelos filmes “A Noiva Síria” e “Lemon Tree”, destacando as consequências 
geradas pela Guerra dos Seis Dias (1967) e da ocupação israelense nos territórios palestinos. A partir da 
construção da linguagem e dos desdobramentos da análise das metáforas contidas no filme, faremos 
relações com outras obras cinematográficas, assim como com alguns teóricos como Walter Benjamin, 
Michael Pollak, Edward Said, Shlomo Sand, Pierre Nora, entre outros. O filme conta a história de um militar 
da aviação israelense e um garoto palestino num cenário violento e devastado no sul do Líbano às vés-
peras do massacre nos campos de refugiados de Sabra e Chatila, em 1982. A diáspora palestina é o foco 
que influencia as metáforas do filme, pois o diretor apropria-se de objetos, tais como: a oliveira, a terra e 
a chave, já que para os palestinos diaspóricos eles remetem à pátria perdida e ao Direito de Retorno. Bus-
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camos compreender a atual situação do conflito através de uma breve análise histórica e da construção 
da linguagem cinematográfica, que, através do filme, tenta retratar um momento crítico dos refugiados 
palestinos no sul do Líbano. A esperança do retorno dos refugiados à sua terra natal e da atual resistência 
no interior dos territórios ocupados, bem como o apoio de diversas entidades israelenses à resistência 
pacífica, dão uma nova esperança de um acordo de paz e a criação de um Estado Palestino. Através desse 
ponto de vista, podemos perceber que há uma real necessidade de um estudo, apontando a construção 
da estética e da linguagem das obras e produções que permeiam o tema. Discutiremos a noção de me-
mória e história através das metáforas propostas pelo diretor do filme, assim como a noção de identidade 
e pertencimento. Apropriamo-nos dos conceitos benjaminianos para discutir “A história dos vencidos”, 
apoiando-nos em Michael Löwi em sua obra Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “sobre 
o conceito de história”.

O papel da crítica cinematográfica francesa no estabelecimento dos 
movimentos beur e banlieue: análise da Cinématographe e da Cahiers 
du Cinéma
Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Por meio deste trabalho, pretendemos analisar as edições da Cinématographe (nº 112) e da Cahiers 
du Cinéma (nº 492), que respectivamente cunharam, pela primeira vez, as expressões cinéma beur e 
banlieue-film para designar um determinado conjunto de filmes. Em julho de 1985, a revista Cinémato-
graphe, na edição veiculada no mês de lançamento de Le Thé au Harem d’Archimède, obra dirigida por 
Mehdi Charef, nomeia como cinéma beur as produções realizadas por e sobre beurs, a saber, a segunda 
geração de imigrantes oriundos da região norte da África, conhecida como Magreb (Marrocos, Tunísia 
e Argélia). A publicação dedicou trinta páginas de sua edição para abordar esta temática. Podemos 
dividi-la da seguinte forma: O editorial, escrito por Olivier Dazat, em duas páginas, que aponta para 
o fato de que filmes pertencentes ao universo beur reabilitam uma necessidade artística que estava 
escondida à época, na medida em que o cinema francês tinha então se acostumado a uma rotina: 
contar as histórias, apresentar personagens coloridos, revelar um jovem ator/atriz; a recapitulação dos 
primeiros filmes pertencentes a tal universo, em duas páginas; as entrevistas, em dezoito páginas, com 
personalidades que estavam se destacando. De uma maneira geral, as questões giram em torno das 
temáticas dos filmes e a importância deles no cenário cinematográfico francês; um perfil do diretor 
Cyril Colard, em três páginas, e um artigo sobre a Maneci Agence, uma agência de elenco multirracial, 
que busca atores e atrizes, especialmente aqueles/as de origem beur, por toda a Paris, para atuar nas 
produções, em cinco páginas. Dez anos mais tarde, o termo banlieue-film é problematizado, em junho 
de 1995, na Cahiers du Cinéma, a partir do artigo La Haine: Le Banlieue-film existe-t-il?, de Thierry Jousse. 
O ano de 1995 foi significativo para as produções que possuíam como foco retratar as periferias, com o 
lançamento, além do filme de Mathieu Kassovitz, de Raï (Thomas Gilou), Douce France (Malik Chibane), 
État des lieux (Jean-François Richet) e Bye Bye (Karim Dridri). A revista dedicou sete páginas de sua edi-
ção para abordar a temática. A grande questão que perpassa o texto de Thierry Jousse é se esse con-
junto de filmes pode vir a constituir um gênero cinematográfico ou não. Dessa maneira, procuramos, 
através deste artigo, apontar a influência da crítica cinematográfica francesa no estabelecimento dos 
movimentos beur e banlieue, tão significativos dentro do cenário francês atual.
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/// GT CINEMa, memória e história

Performances de trânsito nos filmes de Clarissa Campolina: geopoéticas do 
espaço e da mobilidade
Diego Barata Zanotti Ongaro
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

As discussões em torno dos efeitos da globalização na trajetória social dos sujeitos no contemporâneo 
vêm ganhando corpo, movimento e espaço. Nessas conjunções, como relacionar e interagir com os 
traços culturais da pós-modernidade, quando estamos imersos e somos confrontados constantemente 
por fluxos migratórios, subjetividades cambiantes, nacionalidades plurais e intensos deslocamentos 
geográficos e subjetivos? Se pensamos na diluição de fronteiras espaço-temporais, possibilitadas pelos 
avanços das tecnologias da informação, pensamos também nos efeitos simbólicos e subjetivos que 
essa diluição provoca nas nossas relações com o espaço, região, paisagem, território e lugar e das repre-
sentações artístico-culturais que habitam esses espaços, sejam representações de gênero, raça, classes 
sociais entre outros. Nesta direção, as discussões contemporâneas em torno da mobilidade no cinema 
e os estudos recentes sobre as políticas do espaço nos convidam a um necessário aprofundamento. Na 
visão da autora Giuliana Bruno, em seu livro Atlas of Emotions (2007), o filme cria sua mobilidade não 
somente através do desenvolvimento da narrativa, mas também através de seu próprio espaço singu-
lar, e-motional space. O filme move, e fundamentalmente nos “move”, com sua habilidade de afetar e 
multiplicar afetos. Como na condução arquitetônica, o movimento do filme direciona uma travessia, 
um itinerário de passagem — o ingresso a uma cartografia cujo transporte é, no fim, a própria emoção 
— motion is emotion. Para trabalhar tais elementos que brotam em torno da relação entre mobilidade 
e criação de espaços no cinema, tomaremos como recorte os filmes Girimunho (2011), Trecho (2006) e O 
Porto (2013), três filmes da diretora mineira Clarissa Campolina, integrante do grupo Teia da cidade de 
Belo Horizonte. Questões exploradas neste trabalho que, ao final, nos levam à constatação de que filme 
e realidade se misturam numa conjunção impossível de ser programada. Há quem diga que vamos ao 
cinema para suspender as comunicações habituais, há outros que robustecem de sua própria inércia 
e creem que estamos passivos e imóveis perante a um filme. Outros entendem que o cinema força e 
reforça os padrões universais e generalizantes. Outros veem na tela a força de con-tato e de con-figura-
-ação do corpo e dos afetos ambientados no espaço. Seria a emoção um afeto de transporte entre o 
filme e eu? Entre o mundo e eu? O que podem os afetos no trânsito de imagens? No cinema somos 
levados a uma estrada de imagens e sons que nos convidam ao atravessamento inevitável, diegético, e 
à coragem de percorrer um filme no risco de seu itinerário.
 

Enquadre do não idêntico ou do que resiste à conceitualização: o dizer 
de especialistas
Eneida Pereira dos Santos
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A memória humana vincula-se à linguagem, história, tempo. Ela apresenta: momentos em retroação; 
sucessão de instantes em conexão peculiar entre si; estruturação consciente e inconsciente. Estes dois 
tipos de memória nos permitem construir nossa história: um processo narrativo. Ao rememorarmos o 
vivido, de alienados na cultura, viabilizamos um emancipatório processo de subjetivação sem fim. Além 
de redescobrir fatos arquivados na memória social, a rememoração implica reinscrição do que ocorreu 
sob pressões do presente. Rememorar: é agir com consequências futuras; permite ao sujeito mostrar 
como o passado está em perpétua reconfiguração, redefinindo continuamente as possibilidades do 
presente e do futuro. Neste sentido, ignorar a força de decisão da descrição do passado, através da 
narrativa (fala espontânea, livre), é equivocadamente operar com a ficção da história como um quadro 
estável do que realmente ocorreu. Sobre o ato de narrar, é bom que cada sujeito receba escuta especia-
lizada mais atenta à experiência sensível (não idêntico) do que ao idêntico, facilmente conceitualizado. 
Para Theodor Adorno, essa experiência sensível ou campo do “não-idêntico” evidencia-se de modo 
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impreciso e é resistente a ser rememorado, à conceitualização. Acolher os dois campos, idêntico e não 
idêntico, expresso em uma narrativa, possibilita um processo de reversão da banalização do cotidiano 
exacerbado no atual modelo de capitalismo neoliberal. Este trabalho de revisão bibliográfica, para uso 
em pós-doutorado em processo, investigou, no campo da filosofia e da cinematografia, dispositivos para 
formalização do componente não idêntico contido na realidade que resiste à conceitualização simbólica. 
Consideramos a indicação do papel relevante da obra de arte (aqui em foco o cinema) que confrontada 
pode constituir-se um modelo para a reconstituição do pensar filosófico, portanto, para a conceitua-
lização. Interessa-nos configurar daí um modelo para estudos no campo da educação — ensino, pes-
quisa e extensão. Um dos incitadores desta pesquisa foi a denúncia de que a experiência profissional 
do médico sofre crescente desvalorização. Neste mundo administrado: há uma sobrevalorização da 
técnica (exames, artefatos científicos-tecnológicos); os guidelines ganham cada vez mais poder como 
orientador dessa atividade e a escuta do paciente pelos especialistas é reduzida por falta de tempo para 
o atendimento. A atenção tende a se concentrar nos sintomas, portanto, no conceitualizado e menos 
no que o paciente sabe ou tem a dizer de sua doença. Saber que, se exposto, mesmo que com dificul-
dades, pode contribuir para formalização desta parte opaca (do não idêntico), de efeito emancipatório 
do doente — extensivo aos estudantes em processo de formação. Entender, através da obra de filóso-
fos e cineastas, como a “arte pensa por formalizações” pode nos indicar como fortalecer o argumento da 
indispensabilidade de se contar com a arte médica para o cotidiano desta prática profissional. 

Fabulação e criação de um lugar em cena por “Terra deu, terra come”
Helena Augusta da Silva Gomes 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Os lugares são a existência manifesta do mundo, pensa Milton Santos. Conferem a ele sua existência por 
serem a base da vida comum, de “(...) um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas 
e instituições” (SANTOS, 1997, p. 258). O lugar é onde a vida acontece concretamente e onde se encon-
tram as suas manifestações simbólicas, onde a proximidade é uma categoria constante. Hissa (2009) diz 
que mundo em si não passaria de uma abstração, já que a vida se dá nos lugares, na escala dos cotidia-
nos. Se o espaço é socialmente produzido, constituído pela vida que o anima (SANTOS, 1997), o lugar 
será aqui concebido como recortes multidimensionais do espaço social, interpessoalmente sentido e 
vivido. A leitura geográfica das imagens, freqüentemente orientada por um uso utilitário das imagens, 
é aqui pensada em um caminho inverso, sendo o filme visto como uma experiência espacial em si, que 
pode contribuir para o conhecimento socioespacial em geral, por ser espaço territorial em desenvolvi-
mento, campo de relações. Pensa-se, neste trabalho, em como o filme documentário pode se realizar 
no processo de produção de um lugar. Ao se afastar de algumas diretrizes estéticas e subverterem a 
ordem ficção-documental, e indo para além da entrevista direta, alguns filmes documentários contem-
porâneos se estabelecem como leitura e pesquisa sensível sobre os costumes de um lugar. As expecta-
tivas dialógicas se voltam para o filme como processo de fabulação. Assim, “Terra deu, terra come”, fil-
me de Rodrigo Siqueira, será analisado pelos liames entre tradição e novos costumes, acontecimentos 
do passado ressoam no presente, individualidades e relações que transcendem tipologias sociológicas 
ou antropológicas. No processo fabulatório, criação de um imaginário que se localiza entre o real e 
o irreal (Deleuze, 2005), presenças, ausências, histórias, cantigas e dialetos compõem um incessante 
exercício de sugestão-descoberta pelos personagens. Habitado por famílias de negros descendentes 
de escravos e brancos donos de terra, o chão de mundo é reinventado por personagens que fabulam 
sobre si e seus costumes, reencenam para a câmera seus costumes já deixados para trás. A revivência 
de costumes é condição de ser no filme, criadora da cena e recriadora de um lugar partilhado em cena. 
Além disso, o local fílmico, onde é marcante a atividade do garimpo, campo de disputas por natureza, 
torna-se lugar de vivências em comum e de dissensos. Pensa-se, na análise, em como a ficção de si é 
utilizada para provocar a proximidade, condição essencial do lugar, entre habitantes a seus costumes e 
para deixar equipe e personagens — e espectadores — mais próximos, para, enfim, criar um lugar de 
relações, um lugar em cena.
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Memória, reencenação e imagem no documentário de tendência 
slow cinema
Mariana Sibele Fernandes
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O artigo investiga a crescente abordagem de temas ligados à memória pessoal e às reconstituições do 
ordinário que têm, no procedimento da reencenação, tanto um método para tensionar a relação entre 
a ficção e a realidade, quanto uma forma de experimentar diferentes estruturas narrativas e estéticas na 
construção da imagem fílmica. Aqui, as imagens que nos interessam são as de documentários contem-
porâneos mineiros, especialmente do filme Girimunho (2011), de Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campo-
lina, que assimilam a tendência slow cinema ou cinema lento, com a finalidade de provocar um estado 
reflexivo do personagem e do espectador. E para discutir e estabelecer relações entre estes assuntos, o 
artigo foi dividido em duas partes. Na primeira parte faz-se uma breve discussão sobre a relação entre 
os discursos de memória que emergiram na segunda metade do século XX, nas sociedades ocidentais, 
e suas implicações para a crescente produção de documentários contemporâneos que abordam temas 
de reminiscências. O objetivo é compreender como o boom dos estudos em memória e as diversas 
reivindicações pelo direito da lembrança, a partir da década de 1980 — associados a determinados 
acontecimentos históricos traumáticos, como a Segunda Guerra Mundial e os governos ditatoriais, bem 
como a questão da evolução da tecnologia digital e o excesso e velocidade da informação —, têm se 
manifestado em produções documentais mineiras, especialmente aquelas que utilizam a reencenação 
para abordar memórias pessoais e fatos ordinários. Na segunda parte do artigo, faz-se uma análise 
acerca do método da reencenação em documentários contemporâneos, cujos temas estejam ligados 
à memória pessoal e à reconstituição de cenas corriqueiras do cotidiano. A reencenação suspende a 
oposição entre ficção e realidade, além de possibilitar novas experimentações estéticas para abordar 
assuntos da memória. Aqui, a partir do filme Girimunho compreender-se-á como este procedimento 
foi associado à tendência estilística chamada de slow cinema. O estilo cinema lento, que tem ganha-
do evidência nas produções de documentários contemporâneos, foi incorporado à reencenação de 
lembranças pessoais, em Girimunho, para intensificar e criar imagens que provoquem uma atmosfera 
reflexiva do espectador e do personagem. Ao mesmo tempo, sequências lentas e com poucos cortes 
propõem ao público uma experiência fora da velocidade desenfreada das sociedades contemporâne-
as, propõem personagens descentrados, a vida e morte como temas centrais, a não unicidade como 
condição dos sujeitos pós-modernos, pós-guerras. Evidencia-se, também, o conflito sobre a própria 
concepção de memória, isto é, a reencenação, tanto quanto a lembrança, são construções de um pas-
sado que só existe enquanto presente. 

A genialidade de Coutinho: alguns apontamentos sobre o lugar do artista 
na evolução do estudo da estética
Thalita Gonçalves da Rocha
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Eduardo de Oliveira Coutinho (1933- 2014) é considerado “o mais influente” (LABAKI, 2006:77) do-
cumentarista brasileiro da atualidade por muitos acadêmicos, críticos e jornalistas. Em vários textos 
sobre seus filmes podemos encontrar verdadeiras odes ao seu trabalho, sua sensibilidade e geniali-
dade, como será mostrado neste trabalho. Mas por que Coutinho pode ser considerado um gênio? 
Porque estamos no século XXI. O objetivo desse trabalho, portanto, não é analisar a obra de Coutinho,  
mas explicar e esclarecer tal afirmação. A resposta apresentada não se fundamenta nas obras do dire-
tor, ou seja, não se pretende discutir e muito menos desmerecer seus comprovados êxitos individuais, 
mas de se perceber que sua posição social na condição de artista e o discurso que a autentifica estão 
inseridos em um contexto histórico e filosófico, em um regime específico da estética (RANCIÈRE, 2005). 
Assim, usando o exemplo do diretor brasileiro, apresentaremos uma reflexão sobre as mudanças dos 
discursos em torno dos artistas ao longo da evolução dos estudos estéticos e das artes, mostrando 
como esta culmina no modelo de crítica que presenciamos hoje. Começaremos na visão sobre o artis-
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ta, ou melhor, o artesão na Grécia antiga (JIMENEZ, 1999) e destacaremos o pensamento de Immanuel 
Kant (1724-1804) e Friedrich Schiller (1759-1805) neste processo. 

O documentário Seo Chico — um retrato como um lugar de memória
Vanessa Souza Corrêa Husein
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Na Ilha de Santa Catarina havia uma centena de engenhos do período da imigração e colonização por-
tuguesa do século XVII, mas devido às transformações da cidade, a atividade nos engenhos entrou em 
declínio e hoje restam poucos engenhos na ilha. É neste contexto que um dos últimos engenhos co-
loniais, tipicamente açorianos, permaneceu praticamente intocado pelo tempo até a década de 1990. 
Nele, viveu Seo Chico, no qual manteve vivo o savoir-faire dos seus antepassados até sua morte. Seo 
Chico, através de sua maneira simples de ser, expressava sólidas noções de identidade e de patrimô-
nio. Morador do Ribeirão da ilha, bairro do sul da ilha, ele era herdeiro do último engenho tradicional 
em atividade e, foi testemunha de uma época, na qual os engenhos eram muito importantes para 
economia do povo local. Seu engenho foi erguido há aproximadamente dois séculos e, mesmo com 
o passar dos anos e o advento de novas técnicas e recursos, manteve praticamente intacta a estrutura 
arquitetônica do galpão, preservando a produção de açúcar, cachaça e farinha de mandioca de forma 
artesanal. Seu maquinário caracterizava-se por ainda ter a moenda de bois, ou seja, movido à tração 
animal e sem a utilização da energia elétrica. Seo Chico sentia orgulho em ser o dono do último “enge-
nho de cangalha” e da última “moenda a bois” de Santa Catarina. Baseando-se nas noções de Experiên-
cia e narração em Walter Benjamin, bem como Lugares de memória de Pierre Nora, arquivo em Jacques 
Derrida, entre outros, buscaremos ver como o documentário de Rafael Mamigonian, “Seo Chico – um 
retrato”, pode ser entendido como um lugar de memória e a figura de Seo Chico, por ter uma forma de 
experiência  arcaica e um saber patrimonial, pode ser considerado um narrador benjaminiano. O docu-
mentário deste cineasta é o último testemunho da atividade de Seo Chico no engenho, assassinado, 
misteriosamente, durante as filmagens. Propomos também discutir a importância desse registro, já 
que o documentário representa uma forma de manter viva a memória do Seo Chico e a valorização do 
patrimônio açoriano.
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Batalhas de rap no YouTube: disputas entre personagens de ficção 
fantástica de horror
Alessandra Maia
Pollyana Escalante
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

A proposta dessa pesquisa faz parte de uma trajetória iniciada quando notou-se a inserção do perso-
nagem de creepypasta, Slender Man, no universo memetico, essa presença fora informada por notícias 
publicadas no Segundo caderno d’O Globo e no site YouPix, nelas uma tentativa de assassinato que 
aconteceu nos EUA, envolvendo pré-adolescentes, foi relacionada ao personagem Slender Man, consi-
derado na chamada como um meme (MAIA; ESCALANTE, 2014). Ao realizar essa primeira investigação 
descobriu-se uma “rivalidade” entre os fãs dos personagens de creepypasta, Slender Man e Jeff, The 
 Killer. Para reproduzir tal antagonismo, os fãs produzem desenhos, vídeos e contos para ilustrar a dispu-
ta. Todavia, foi possível notar que o conflito não é restrito aos personagens do universo de creepypasta, 
durante a apuração foram encontradas inúmeras “Batalhas de Rap” no YouTube (aproximadamente 
331.000 resultados, até 21-09-2015) entre Slender Man e personagens de produtos de entretenimento 
diversos. Assim, buscou-se selecionar vídeos nos quais os adversários fizessem parte do universo do 
gênero de horror, ao que três categorias emergiram: personagem de creepypasta (Jeff, the Killer), per-
sonagem de videogame (Freddy Fazbear) e personagem de um meme (Unwanted House Guest). Ao 
que faz aparecer uma questão, por que o Slender Man, um personagem que surgiu inicialmente em 
contos de creepypasta, é constantemente desafiado por outros personagens de produtos de entreteni-
mento? A hipótese mais evidente é a de que existe uma disputa de gosto entre os fãs. No entanto, nota-
-se que a principal ideia dos vídeos eleitos é a de brincar com a situação absurda, na qual personagens 
de horror com origens distintas e narrativas próprias são mobilizados nas disputas. Com isso em mente, 
a partir da análise e comparação dos vídeos selecionados, far-se-á uma investigação dos elementos 
sensoriais que evidenciam as disputas de gosto dos fãs de quatro personagens (Slender Man; Jeff, the 
Killer; Freddy Fazbear; Unwanted House Guest), em especial: sonoros (letra das músicas); visuais (ca-
racterísticas dos personagens) e materiais (certos momentos de intensidade, análise dos comentários). 
Para desenvolver o estudo, nota-se também que alguns conceitos e noções são importantes: cultura 
participativa (JENKINS, 2008; SHIRKY, 2011; FREIRE FILHO, 2013; JENKINS; FORD; GREEN, 2014), horror, 
medo e o outro (KAFKA, 1998; LOVECRAFT, 2007; KING, 2008; 2012; FREUD, 2010; VIVEIROS DE CASTRO, 
2011), criatividade (KASTRUP, 2007; REGIS, 2008).

Arte e publicidade em convergência na era da tecnologia digital
Bruna Berger
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vivemos num momento permeado pela revolução da informática e da sua confluência com os meios 
de comunicação, uma era não apenas da reprodução, mas uma era do digital. Neste contexto, perce-
bemos cada vez mais uma convergência entre a arte e a comunicação, domínios estes que devem ser 
compreendidos para além dos seus significados parciais. Entendemos que precisamos nos distanciar 
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de uma visão limitadora que percebe a arte como uma prática absolutamente autônoma e alheia aos 
interesses comerciais e, por outro lado, a comunicação como um meio de massa e estereotipado. Por-
tanto, faz-se pertinente estudar as relações entre a arte e a comunicação na era das mídias digitais, 
compreendendo, aliás, que a arte é também comunicação. Ao mesmo tempo, podemos notar que 
muitas das novas tecnologias que vão surgindo com o passar dos anos privilegiam o fator comunica-
tivo em rede, aproximando as pessoas e trazendo um fluxo desmedido de informações. Considerando 
que a arte utiliza das tecnologias que se fazem disponíveis ao seu tempo, a relação da arte contem-
porânea com as novas tecnologias está, muitas vezes, associada aos processos e características dos 
meios de comunicação. Neste caso, entendemos que a arte, a sua criação, recepção e percepção, assim 
como tantos outros conceitos que lhes são próprios, estão em transformação e já não podem mais 
ser entendidos pela compreensão que se tinha com as belas artes ou fine arts, sendo possível buscar  
na comunicação um estudo sobre as relações que com ela se aplicam. Em um tempo em que, no con-
texto contemporâneo, a arte e a não arte se entrecruzam sem cessar, é também a partir desta razão que 
esta investigação se funda. A arte do século XXI faz parte dessa indústria global da cultura visual e digi-
tal, portanto o que encontramos é uma confluência dos meios de comunicação, da tecnologia e da arte 
a favor da criatividade e de novas possibilidades conceituais em suas práticas, promovendo o debate e o 
questionamento não só da natureza da arte, como da ciência da comunicação e das  tecnologias. Dentro 
deste grande campo de estudo que é a comunicação, percebemos que muitas vezes a arte apropria-se 
da publicidade, permitindo um retorno da condição da arte enquanto mercadoria. Encontramos obras 
no mundo da arte que imitam os métodos tradicionais dos meios de comunicação, principalmente os 
da publicidade, para questionar as práticas comerciais do mercado publicitário e, por outro lado, para 
questionar o próprio mercado da arte. Já a publicidade estabelece um diálogo recorrente com a arte, 
sobretudo porque o campo da estética é essencial para o capitalismo. Assim, pensar a arte e as conver-
gências possíveis com a publicidade, isto é, a imensa ambiguidade que habita as relações entre esses 
domínios, é um desafio que este texto se propõe, a partir de reflexões teóricas e de análises de obras 
de artistas contemporâneos, tais como Antoni Muntadas, Barbara Kruger, Felix Gonzalez-Torres, Jeff 
Koons, Tracey Emin e Vik Muniz. 

Imagem e fisiculturismo
Camila Ribeiro de Almeida Rezende
Universidade Federal de Juiz de Fora

Percebemos na atualidade um culto ao corpo pulsante reproduzido pela mídia, moda e sociedade. Na 
maioria das vezes ocorre uma generalização das práticas que produzem esses corpos, fazendo com que 
a heteronomia apareça como característica principal de representação. Os gestos sistemáticos de fisicul-
turistas, como olhar-se constantemente ao espelho e fabricar poses que valorizem seus corpos, passa ser 
algo do conhecimento comum que não é analisado junto ao contexto simbólico no qual se inserem. Antes 
desses gestos serem simploriamente julgados como o produto da exibição do ego, pela leitura imagética 
inerente, é necessário um entendimento maior de toda a sua causa, função e finalidade. Por intermédio 
dos escritores Nathalie Gassel e Yokio Mishima, que utilizaram a proposta corporal do fisiculturismo para 
construir um corpo “obra de arte”, pretende-se analisar a concepção do culto ao corpo considerando a 
subjetividade e as formas artísticas nele contidas. Tal abordagem permite um viés de discussão segundo 
o qual o tratamento dado ao corpo expressa a relação artista/obra em um mesmo ser. Encontramos nos 
discursos dos dois escritores percepções de corpos que são, ao mesmo tempo, materializações dos domí-
nios ideológico e subjetivo. Caracterizando o corpo fisiculturista como um espaço a ser ocupado, onde a 
docilidade constrói um corpo que se confronta e se extrapola, encarnando a subjetividade. Assim como 
existe a possibilidade de outra concepção desses corpos, há também a possibilidade de outra função e 
concepção das imagens geradas por eles. O viés analítico proposto, não é apenas de um corpo buscando 
prazer em sua autoimagem (narcisismo), mas de um escultor analisando a própria obra. O artigo pretende 
abordar essa perspectiva conjugando os discursos dos escritores fisiculturistas com autores das áreas de 
filosofia, sociologia e antropologia que refletem acerca da fotografia, buscando ampliar a interpretação 
da construção da imagem no fisiculturismo por intermédio da pose.
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Paisagens e caminhos: uma cartografia sensível nas mídias digitais
Carla Nascimento Santos
Universidade Federal de Goiás (UFG)

Neste artigo pretendo discutir relações possíveis entre arte colaborativa, arte e tecnologia, paisagens 
urbanas e caminhos, partindo da produção visual realizada por meio da coleta de vídeos realizados em 
mídias digitais portáteis (câmera de celular), de pessoas que se incluem em meu círculo social. Estas 
pessoas, em diferentes países, captaram imagens percorrendo diversos espaços das cidades. O refe-
rencial teórico adotado baseia-se nas noções de arte colaborativa, caminhos e paisagens urbanas. No 
primeiro conceito trabalho a criação poética em rede de composições colaborativas, em que a obra de 
arte perde autoria transmutando o artista produtor de imagens para mediador na produção artística. 
A definição de caminho desenvolve-se como elemento principal da discussão poética, abarcando dis-
tâncias e deslocamentos. A paisagem urbana, nesta perspectiva, envolve os espaços naturais e culturais 
possíveis de transitar e significando os caminhos. Vinculado à pesquisa que estou desenvolvendo no 
mestrado, pretendo empreender uma análise crítica das referidas produções visuais, no âmbito das 
narrativas multitemporais presentes nas variadas paisagens urbanas capturadas, capazes de reportar 
distâncias, encontros e caminhos cartografados por uma seleção sensível das paisagens. Não se trata 
apenas de analisar as imagens desconectadas de seu contexto produtivo, mas de trazer como subsídios 
importantes, os passos, os gestos, os movimentos corporais e as habilidades técnicas dos produtores. 
A ausência de quem realiza a gravação do vídeo se transforma em presença diante destas conjunturas 
singulares capazes de promover a individualidade do participante concomitante com a ação coletiva 
na junção dos diversos caminhos imagéticos resultando em um único caminho, proposto na minha 
pesquisa como a produção prática.

Construir imagens e desconstruir o corpo: subjetividade e tecnologias  
na arte
Hamilton de Paulo Ferreira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O presente artigo pretende descrever as relações entre a fragmentação do corpo e a construção de 
imagens nos discursos artísticos contemporâneos que são fortalecidos pelo uso de tecnologias. A par-
tir do desenvolvimento dos conhecimentos médicos no final do século XIX, que edificam novos olhares 
e possibilidades sobre o corpo, abrem-se caminhos também para a subjetividade que, paralelamente, 
se apresentam nos movimentos artísticos no início do século XX. O fortalecimento da individualidade e 
subjetividade que repercutem nas proposições artísticas — como na arte abstrata e conceitual — fun-
da uma crise na representação moderna, que reivindicam novos processos artísticos. O corpo apresen-
ta-se exposto, tanto externa quanto internamente, pelas novas tecnologias médicas de imagem que 
se desenvolvem nesse período, da mesma forma pelo cinema e fotografia. No mesmo momento, os 
movimentos como as performances artísticas e posteriormente a bodyart encarregam-se de apresentar 
o corpo-matéria, passivo de ser moldado. Aliando a esse discurso os usos de novas tecnologias impul-
sionam-se proposições artísticas que subvertem e desconstroem visivelmente o corpo, instaurando, da 
mesma forma, uma crise do corpo moderno. As biotecnologias trazem consigo novos processos, que 
já inseridos no campo das artes, como por exemplo, a Bioarte, utilizam como matéria os fragmentos 
desse corpo, como sangue e células, que lançam novas formações discursivas no entendimento sobre 
o corpo. Quando as possibilidades tecnológicas eliminam completamente o corpo, colocando a cons-
ciência, nesse momento, como fator preponderante, como pode notar nas propostas do movimento 
The Extropy, que propõe o upload da consciência humana para um chip de computador, percebe-se 
que a tecnologia se sobrepõe ao corpo e transforma a subjetividade em dados. Contudo, quando a 
consciência ou subjetividade são dispostas como dados alguns autores como Roy Ascott e Diana Do-
mingues permitem que esse diálogo seja feito no campo das artes contemporâneas. Todavia, quando 
esses mesmos dados são de fato captados pelas tecnologias de confecção de imagens, o corpo sai de 
cena para que o cérebro possa produzir imagens. Jack Gallant, professor de psicologia e neurociência 
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da universidade de Berkeley nos EUA, desenvolveu um sistema de captura de imagens do cérebro, 
possibilitando que novos discursos sobre imagem e tecnologia estejam em pauta, e que notadamen - 
te possam se apresentar no campo das artes.

Lotus Lobo e a memória do design gráfico mineiro
Luciana de Oliveira Inhan
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O artigo propõe trazer uma breve análise do trabalho que a artista litográfica mineira Lotus Lobo de-
senvolve a partir do final da década de 1960, com matrizes de rótulos de embalagens descartados pelas 
estamparias no momento de substituição de tecnologias de impressão. Pretendemos explicitar não 
apenas o processo de apropriação da litografia industrial e transposição para o ambiente artístico, o 
que Lotus faz com impressões sobrepostas de vários rótulos em suportes diferenciados, o uso das ma-
culaturas e a exposição de lito-objetos — num gesto que reconfigura o discurso inicial dessas imagens 
à princípio comerciais e agora emprestadas a uma nova poética visual. Mas destacar também sua dedi-
cação enquanto pesquisadora, na restauração, catalogação e preservação das matrizes em pedra, zinco 
e das latas impressas finalizadas, um acervo que reúne especialmente marcas de produtos alimentícios, 
objetos que compõem a história do design gráfico mineiro do início do século XX. A produção artística 
de Lotus possui características bem próximas a pop arte e dialoga com questionamentos sobre a re-
produtibilidade nas artes e a autoria da obra. Este último item passa tanto pela apropriação de imagens 
desenvolvidas por outros artistas, mas também pela forma expositiva de alguns trabalhos que deixa 
ao público a possibilidade de criar composições próprias, passando a se tornar portanto também au-
tores dessas obras. Apesar de seguir uma criação mais voltada ao abstrato, a artista revisita o tema da 
litografia industrial em suas criações artísticas nas décadas seguintes. Em 2015, retoma o discurso em 
formato dvd, intitulado “da Estamparia Litográfica”, reunindo depoimentos, imagens de parte deste 
acervo tanto de matrizes quanto de litogravuras. Neste constante processo de resgate, a artista inter-
fere não só na formação da memória das embalagens (que se transporta das lembranças da infância 
ao presente exposto numa galeria de arte) e de seus autores, mas também na formação da memória 
sobre si mesma e seu trabalho.

A coleção no processo criativo de Michael Wolf: um acervo de 
possibilidades
Maíra Vieira de Paula
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP – SP)

Em 2011, o World Press Photo (WPP), principal premiação do fotojornalismo mundial, contemplou o fotó-
grafo alemão Michael Wolf pelo ensaio Asoue – A series of unfortunate events (2010) composto por imagens 
retiradas do Google Street View. Esta escolha resultou na polêmica que dividiu a opinião da comunidade 
fotojornalística internacional. De um lado, ficaram aqueles que louvaram a iniciativa da instituição, que 
se colocava dessa forma em sintonia com as mudanças pelas quais a profissão [e a fotografia como um 
todo] passou nos últimos anos. De outro, se posicionaram aqueles que acharam tudo uma grande piada e 
acusaram o fotógrafo de realizar uma bela jogada de marketing ao se apropriar daquela ferramenta de lo-
calização do Google [novidade naquele momento]. Segundo esses últimos, aquilo não era fotojornalismo, 
pois se tratava de fotografias alheias. Partindo desta polêmica em torno de Asoue, este artigo também 
abordará os seguintes ensaios de Wolf: Portraits made in China (1997-1998), Sitting in China (2002), Bastard 
Chairs (2002-2005), Hong Kong Back Door (2005), 100x100 (2006), The Real Toy Story (2006), Architecture of 
Density (2005-2012), Transparent City (2007) e Transparent City Details (2013). Tais fotografias serão analisa-
das em conjunto com as coleções que ele acionou poeticamente em sua produção artística: o raríssimo 
acervo de cartazes de propaganda política do governo de Mao Tsé-Tung; as capas do Le Petit Journal, 
publicado no século XIX; os milhares de brinquedos made in china coletados pelo fotógrafo ao longo 
da costa da Califórnia e, por último, as insólitas cadeiras encontradas pelas ruas de Hong Kong. Por meio 
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do embate crítico entre tais fotografias e tais coleções, busca-se demonstrar como o recurso à coleção,  
como estratégia discursiva e procedimento poético, não se tratou de um episódio isolado em Asoue, mas 
se faz presente de forma sistemática e estrutural na produção artística de Michael Wolf. 

Intermidialidade e tipografia urbana
Tainá Novellino
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (FESJF)

Este artigo busca ampliar a compreensão das tags no estudo da tipografia por meio das pichações na 
cidade de São Paulo. Na capital paulista, as tags ou pichações carregam tipografias únicas no mundo, 
como forma de expressão e transformação da cultura material de um povo, além de levantar discussões 
sobre mídias que utilizam o espaço urbano como suporte e linguagem, tornando-as valioso objeto de 
estudo intermidiático.  Para isso, analisa a relação entre a tipografia e a escrita urbana, considerando a 
diversidade da paisagem tipográfica e investiga a produção das tags, buscando traçar um perfil sobre 
os lugares ou ambientes eleitos. Como método, usa a organização histórica do nascimento do picho 
no Brasil, através de um infográfico que demonstre as principais tags em lugares estratégicos da capital 
paulista, para permitir uma reflexão com os dias atuais. Nos anos 60, pode-se citar as pichações polí-
ticas como “abaixo a ditadura”; nos anos 80, a influência do movimento punk londrino em São Paulo; 
afinando com o contemporâneo: autoria a partir das ideias de Barthes e Foucault, desfile de egos, re-
conhecimento social, etc. Dessa forma, tem-se uma apresentação imagética, que permitirá aos leitores 
relacionar o muro, a tinta e a tipografia como suportes midiáticos que se relacionam nas ruas da capital 
paulista. Este artigo é fruto de uma pesquisa desenvolvida a partir de estudos do espaço urbano, e tem 
como objetivo a intervenção polêmica dos pichos no Brasil, desde os anos 60 até os dias atuais. A pes-
quisa busca ampliar a compreensão da presença da tipografia nesses espaços e sua relação com os ele-
mentos de autoria, suporte e técnicas tipográficas. Por fim, a investigação favorece a apresentação de 
algumas considerações sobre as principais características do uso da tipografia nas ruas como elemento 
principal do seu discurso visual. Entretanto, os pontos observados refletem condições específicas do 
universo paulistano. O estudo espera contribuir para a compreensão do papel da tipografia no proces-
so de construção de sentidos, sustentando a arte urbana e a tipografia.

26.11.15

/// GT EVOLUçÃO DA TÉCNICA ARTÍSTICA

Ebooks e além: reflexões sobre livros, mercado, papel e literatura
Bernardo Bueno
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Não há como negar que vivemos, nas Letras, um momento de transformação tecnológica: uma transfor-
mação que, de certo modo, já aconteceu na área da música e do vídeo. Trata-se da introdução em gran-
de escala de uma plataforma eletrônica de distribuição. Deixando, por ora, a discussão sobre pirataria, 
copyright e copyleft de lado, observamos, há alguns anos, o compartilhamento de música e vídeo pela 
internet, facilitado cada vez mais pela popularização de tecnologias da informação. Da mesma maneira, 
houve a introdução de serviços de streaming por assinatura como o Spotify, de música, e o Netflix, de 
vídeo. De uma maneira muito similar, e um pouco posterior a essas outras áreas, constatamos a popula-
rização de leitores digitais como o Kindle, da Amazon. A transformação dos meios de difusão das artes é 
relevante, portanto, para além da literatura. Em Papel-máquina, Jacques Derrida reflete sobre o livro que 
virá. Situado no limiar dessa transformação, publicado em 2001 na França, este livro traz importantes 
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reflexões que se tornariam mais e mais relevantes durante o desenrolar do início do século XXI. Derrida 
menciona a ideia de que o livro seria, talvez, substituído pelo “livro do mundo”, um livro que contem 
todos os livros e que nunca termina — a internet (ou, quem sabe, o Livro de Areia, de Borges). Nesta apre-
sentação, discutiremos o papel cultural do livro e suas transformações materiais: de histórias contadas 
em paredes de cavernas, passando por tábuas esculpidas, papiros, o livro encadernado e, finalmente, 
o formato eletrônico. Em 2011, a Amazon, uma das maiores empresas de comércio de livros do mundo, 
anunciou que vendeu mais livros eletrônicos do que impressos, numa tendência que só se acentuou 
desde então. O objetivo aqui não é utilizar essas informações como o sinal do fim do livro, mas sim de 
sua ressignificação. Ao discutir a transformação material da literatura, e das artes de uma maneira geral, 
falaremos sobre o impacto dessas transformações na cultura, através de exemplos retirados das salas de 
aula da Faculdade de Letras da PUCRS, através de opiniões e pesquisas feitas entre os alunos de Litera-
tura e Escrita Criativa. Os alunos compartilharam suas preferências na hora de ler e de escrever. Desta 
maneira, pretendemos chegar ao ponto onde entendemos que a mudança material influencia a cultura, 
o consumo da arte e o fazer criativo; mas ao mesmo tempo, que o produto artístico, em sua essência, 
continua existindo, apenas é disponibilizado, entendido e absorvido de maneiras diferentes. 

Por uma desconstrução do muro entre palavras e imagens: 
uma leitura do alinhamento entre o texto e o projeto gráfico de 
Bartleby, o escrivão
Larissa Andrioli
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

O presente trabalho se propõe a fazer uma leitura da coerência entre o trabalho realizado pela designer 
gráfica Elaine Ramos e o texto do livro Bartleby, o escrivão, de Herman Melville, publicado pela editora 
Cosac Naify em 2005. Para isso, utilizo como base teórica os estudos de afeto, na figura dos textos de 
Deleuze & Guattari e Karin Littau, além dos estudos sobre produção de presença, publicados por Hans 
Ulrich Gumbrecht. Parto de uma análise das imagens produzidas pela designer para compor a edição, 
passando pela escolha dos materiais utilizados na produção e chegando ao produto final, para mostrar 
que o design e os componentes físicos podem fazer parte do que chamamos de materialidades da 
literatura, resultando na produção de uma presença física para o livro, de modo que sua importância e 
relevância transcendem o texto que o compõe. Ao criar a chamada presença, o livro em questão ativa 
no leitor seus sentidos e gera, assim, uma relação afetiva entre receptor e objeto. É a partir dessa rela-
ção que pretendo trabalhar para articular uma possível compreensão para o crescimento do mercado 
de livros impressos em meio à expansão da cultura digital, partindo da ideia de que é justamente o 
uso do design gráfico para a otimização de uma presença física dos livro que vem possibilitando esse 
movimento, pois resgata uma cultura que valoriza a dimensão dos sentidos materiais e que, diante 
de toda a produção de interpretações que fazemos em cima da artes nos últimos séculos, se perdeu, 
mas se mostra necessária para a percepção que cultivamos de toda e qualquer produção artística. As-
sim, no presente trabalho pretendo me ater à edição brasileira mais recente de Bartleby, que, com seu 
projeto gráfico diferenciado e portador de ferramentas especiais que proporcionam uma experiência 
literalmente única ao leitor em seu primeiro contato com o livro, é um exemplar da tese aqui defendida 
de que a dimensão dos sentidos é essencial para o ser humano e, apesar de sua secundarização nos 
últimos séculos, ela se mostra ainda resistente e possível de ser resgatada. 

Das páginas às telas: o livro infantil ilustrado e sua transposição para o 
ambiente digital 
Thales Estefani 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A maior novidade do mercado editorial nos últimos anos foi o desenvolvimento de dispositivos 
eletrônicos de leitura (e-readers) e seus correspondentes formatos de livros digitais. Tal inovação 
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 suscitou não somente certas mudanças no processo produtivo e comercial do livro, como também 
no entendimento do que pode ser classificado como um livro e nas formas de interação das pessoas 
com a leitura. Os livros infantis ilustrados, como era de se esperar, não ficaram de fora desse processo, 
apresentando grande desenvolvimento de seus formatos digitais principalmente após a dissemina-
ção de dispositivos computacionais portáteis, como tablets e smartphones. Neste momento, em que 
pesquisadores dos campos das artes, literatura, educação e psicologia, entre outros, têm se interes-
sado pelo processo de transposição dos livros para o meio digital, tentando compreender as mu-
danças relativas ao funcionamento desses novos artefatos narrativos e os impactos que eles trazem 
à leitura, faz-se mais que necessário evidenciar suas particularidades, a fim de caracterizá-los com 
maior exatidão e diferenciá-los dos livros ilustrados impressos no que tange à experiência cognitiva 
que proporcionam. É nesse sentido que o artigo em questão busca definir e confrontar as caracterís-
ticas constitutivas específicas do livro infantil ilustrado impresso (picturebook) com o formato digital 
atualmente mais intimamente associado a esse, os book-apps; e apresentar, de modo geral, questões 
relativas ao funcionamento de ambos como artefatos narrativos. A definição dos objetos em questão 
pretende explicitar os book-apps como uma categoria específica de artefato narrativo, buscando es-
clarecer quais as diferenças entre impresso e digital, contribuindo para o desenvolvimento posterior 
da pesquisa com relação ao processo de apreensão da narrativa em livros infantis ilustrados digitais. 
Como referência para a diferenciação entre essas duas formas de livro, serão enfatizadas recentes 
abordagens da ciência cognitiva (cognição situada e cognição distribuída). Além disso, o artigo apre-
senta um breve panorama do desenvolvimento dos livros digitais, a fim de familiarizar o leitor com 
o processo de implementação de meios computacionais de leitura de livros no decorrer do tempo e 
apresentar os formatos atuais de e-book.

/// GT ANÁLISE MUSICAL E COMPOSIÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR

O Concertino n. 2 para Violão e Orquestra de Radamés Gnattali e a técnica 
expandida do dedo mínimo da mão direita
Bartolomeu Wiese
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A proposta apresenta os resultados da pesquisa sobre o Concertino n. 2, de Radamés Gnattali, para 
violão e orquestra, onde o compositor indica as suas intenções para o dedo mínimo da mão direita, 
técnica não usual entre os violonistas. De acordo com suas digitações, encontradas apenas no ma-
nuscrito, é solicitado ao intérprete que utilize o dedo mínimo da mão direita — ao modo de Garoto 
tocar — para realizar acordes plaqués. A pesquisa inclui, também, uma breve história das técnicas 
da mão direita para o violão, com destaque para os autores que exploraram o uso do dedo mínimo, 
particularmente Charles Postlewate e Domingo Prat. O referencial teórico fez uso de conceitos do 
filósofo alemão Theodor Adorno — particularmente a “fotografia raio-x de um manuscrito” — con-
tidos no livro Towards a Theory of Musical Reproduction. Empregou também conceitos do sociólogo 
francês Pierre Bourdieu na análise do papel que desempenham as instâncias de consagração e di-
fusão quando aceitam ou não mudanças paradigmáticas dentro do campo social da música. O fato 
de o violonista Garoto ser autodidata e, portanto, não ser orientado pelos modelos e métodos tradi-
cionais difundidos pelas academias e conservatórios de música, deixou-o livre e desimpedido para 
utilizar uma técnica que, segundo Bourdieu, as instâncias de consagração não confirmam ou mesmo 
desaprovam. De forma ampla, diversas técnicas expandidas na atualidade ainda são vistas marginal-
mente pelas instituições de ensino do instrumento.
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OM-PD: estudo composicional comparado entre as linguagens Pure Data 
e Open Music
Guilherme Rafael Soares
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

O trabalho procura analisar algumas das diferenças conceituais de design e usabilidade dos frameworks 
de música algorítmica PureData e OpenMusic, principalmente em suas rotinas mais comuns e docu-
mentadas. Considerando que ambas as linguagens partem do mesmo paradigma — a programação 
 dataflow — aponta diferenças de interação, escopo semântico e sintaxe que podem sugerir novos 
caminhos mútuos. Os apontamentos surgem a partir de um experimento composicional utilizando as 
duas plataformas em intercâmbio de técnicas, para a partir disto pensar convergências possíveis e pra-
ticas composicionais estendidas. Ambas são linguagens surgidas a partir de projetos do IRCAM (Institut 
de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) — a instituição francesa pioneira em pesquisa de 
computação musical que tem entre seus idealizadores o compositor Pierre Boulez. São descendentes 
diretas da primeira geração de linguagens musicais do paradigma “DataFlow” (fluxo de dados em gra-
fos): Patchwork (OM) e Max (PD). O estudo comparado das linguagens Puredata e OpenMusic revela 
alguns procedimentos historicamente associados a estratégias padrão de usabilidade das interfaces, 
prioridade de bibliotecas disponíveis e manipulação de tipos dados um tanto distintos (ex: listas lisp 
versus empacotamento de listas no PD). No entanto, o uso de ambos em conjunto destaca estas di-
ferenças e reforça facilidades idiossincráticas, possibilitando a aproximação de uma convergência de 
ideias por programadores habituados ao paradigma dataflow, sugerindo novos métodos composicio-
nais e demandas por novas bibliotecas para ambas as linguagens.

YouTube Poop Music Videos (YTPMVs): intuição, autorreferência e 
espectromorfolorgia de uma estética pós-digital popular
Guilherme Rafael Soares
Guilherme Martins Lunhani
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Na virada para o século XXI em artigo que definia a “estética do erro” como um resultante poéti-
co do acesso doméstico aos computadores pessoais e outros gadgets e um contato com seu mal-
-funcionamento cotidiano, KASCONE (2000) também cunhava o termo “pós-digital” como resultado 
de um vindouro acesso diletante da Internet e das técnicas computacionais que décadas antes só 
eram possíveis em estúdios caríssimos e laboratórios de pesquisa. O “pós-digital” surgia como uma 
ressaca do encantamento com o tecno-fetiche da ferramenta acessível e caracterizava-se por um 
desdém resultante da sua normalização como prática comum. O que pensar quinze anos depois 
então dos “YouTube Poop Music Videos (YTPMVs)”? YTPMV poderia ser definido como uma prática 
extremamente popular e com variações em diferentes localizações e idiomas de mixar vídeos com 
inserções toscas de chroma key que fundem camadas sobre camadas de maneira vertiginosa, lam-
buzando-se de colagens de temas (memes) autorreferentes e que servem como índices motívicos 
de virais e modas efêmeras semanais da Internet, abusando da modulação de falas de personagens 
dentro de sequenciamentos MIDI dilacerados e inspirados em clássicos de videogames. Seria fácil, 
porém, preguiçoso reduzir o fenômeno a uma simples moda geracional alienada, principalmente 
levando em conta que a maioria dessas referências das colagens aparece apenas para reforçar a si 
próprias, trocadilhos hipnóticos de falas escatológicas pueris ou bordões decoráveis de personagens 
citados para o deleite de quem quer passar o dia com algo grudado na cabeça. Porém, curiosamente 
trabalha com uma sonoridade bastante radical e distante de padrões radiofônicos, principalmente 
considerando a popularidade das músicas — alguns vídeos atingem a casa de milhões de espec-
tadores. No entanto o que pretendemos analisar aqui é o quanto esta prática sedimenta de forma 
muito interessante uma espécie de léxico estrutural de experimentos de música concreta e eletrô-
nica de maneira bastante consistente gerando uma espécie de unidade entre os vídeos para além 
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das  referências das colagens.  Ou seja: apesar de constituir um gênero totalmente autorreferente 
ele pode também ser definido por estruturas sonoras recorrentes que independem deste universo 
de referências. Isto posto, no presente trabalho, além da análise cultural e histórica do fenômeno, 
propomos uma análise  espectromorfológica (SMALLEY, 1997) e de gestuais “microsonoros” (ROADS, 
2004) de alguns YTPMVs. Construímos alguns experimentos de musica algorítmica baseados nestas 
estruturas, demonstrando computacionalmente algumas práticas. 

Made in Brazil: entre os laços das migrações na identidade da música 
brasileira dos anos 1970
Jackson Gil Avila
Jussara Bittencourt de Sá
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)

A ideia do nosso artigo surgiu a partir dos estudos realizados no grupo de pesquisa “Linguagem, Es-
tética e Processos Culturais”, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, da Univer-
sidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. O objetivo é analisar as migrações na identidade musical 
brasileira dos anos 1970, a partir do estudo de alguns artistas que fizeram parte do movimento Made 
in Brazil e das associações que foram estabelecidas com o mercado fonográfico e com a televisão, 
mais especificamente as novelas e suas trilhas sonoras. Para tanto, elegemos os cantores Fábio Júnior 
(Mark Davis e Uncle Jack), Chystian e Michael Sullivan, além do grupo musical Pholhas, analisando 
como que se construiu a identidade musical estrangeira de cada artista e quais os desdobramentos 
que se estabeleceram na carreira de cada um, após o fim do movimento. O movimento Made in 
Brazil, enquanto projeto que lançou cantores e grupos musicais nacionais transfigurados de astros 
estrangeiros e que alcançaram grande sucesso junto ao público, configurou-se em um fenômeno 
de vendagens e das paradas de sucesso, a partir da exposição nas trilhas sonoras das telenovelas. O 
estudo de caso segue uma análise desenvolvida com base nos pressupostos da micro e da macro-
análise de Massaud Moisés. A pesquisa bibliográfica recorreu a teóricos que embasaram a análise, 
a partir dos estudos sobre nação, identidades, migrações e indústria cultural, além de autores que 
possibilitaram a caracterização histórico-social da época destacada, bem como da música brasileira 
e o movimento analisado. Destacamos que a proposta empreendida pelo movimento Made in Brazil 
foi, em seu tempo, exitosa, na medida em que soube utilizar da indústria cultural, mais precisamente 
as telenovelas e, em especial, a Rede Globo de Televisão, para estabelecer um contato estreito com 
o público e, assim, promover os artistas e suas músicas, bem como as trilhas sonoras das telenovelas, 
colocando em cena os “estrangeiros brasileiros”.  

Uma tipologia do espaço sonoro segundo Pierre Boulez
Jorge Luiz de Lima Santos
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Este artigo pretende realizar uma breve reflexão sobre o conceito de espaço sonoro a partir das con-
ceituações propostas por Pierre Boulez (1963, 2008) no intuito de identificar e definir as diversas classi-
ficações do espaço proposta pelo compositor. Boulez dedica uma parte importante de sua teorização 
da linguagem serial ao espaço sonoro em vista de “definir as características propriamente ditas do 
universo sonoro que ela [a técnica serial] governará [...] os espaços onde eles se moverão, encontrar-
-lhes os critérios comuns” (BOULEZ, 1963, p. 93). Dentro do domínio das alturas, afirma Boulez, sua 
definição de série é aplicável a qualquer espaço temperado, seja qual for o tipo de temperamento usa-
do, e qualquer espaço não temperado, seja qual for a divisão intervalar (semitom, quarto de tom etc.). 
Para o compositor, um dos objetivos prementes do pensamento musical de então (década de 1950/60) 
era conceber e realizar uma relativização dos espaços sonoros utilizados. A ideia de espaços sonoros 
móveis, flexíveis, capazes de se transformar no curso mesmo de uma obra é defendida pelo autor que 
propõe uma nova classificação e uso dos espaços possíveis. Assim, os conceitos elaborados por Boulez 
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servem não apenas para compreensão de sua obra, mas de toda uma parte importante da produção 
musical de concerto que, já desde a primeira metade do século XX, vinha explorando, consciente ou 
inconscientemente o elemento espaço sonoro. Paralelamente, discutir-se-á, brevemente, de que forma 
Boulez tratou o espaço sonoro em sua própria obra musical, tendo como contraponto crítico BAYER 
(1987) e TAFFARELO (2008)

Nicho semiótico como locus do significado em música
Pedro Atã  
João Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora

A semiótica pragmaticista de C.S. Peirce concebe “significado” (semiose) como capacidade para 
gerar e produzir interpretantes (i.e., efeitos em um sistema de interpretação). A semiose é caracter-
izada como um processo dinâmico, sensível ao contexto (situada), dependente do intérprete 
(dialógica) e materialmente estendida (incorporada e distribuída) (Queiroz & Merrell 2009). Sua 
ocorrência está relacionada à comunicação da forma de um objeto para um interpretante (efeito 
em um intérprete) através da mediação de um signo, de maneira a restringir possibilidades do 
comportamento interpretativo. Neste contexto, a forma é compreendida não como um existente, 
mas como uma potencialidade — “algo deveria ocorrer sob certas condições” (Queiroz & El-Hani 
2006). A irredutibilidade triádica do processo semiótico torna impossível localizar a forma, em 
música, primariamente nos artefatos semióticos, em padrões de comportamento interpretativo, 
ou em quaisquer entidades ou processos referidos por signos musicais. Assim, o locus do signifi-
cado não é capturado pelas noções de ambiente, artefato ou interpretação. Inspirados na Biolo-
gia, e em desenvolvimentos interteóricos recentes relacionados a Estudos de Evolução  Cultural 
( Laland&O’Brien 2011), sugerimos que o locus do significado musical pode ser precisamente 
caracte rizado pelas noções de nicho cognitivo e nicho semiótico. Em Ecologia, o nicho de um 
organismo corresponde a um hipervolume imaginário n-dimensional cujos eixos correspondem 
a diversos fatores ecológicos determinantes para o bem-estar do organismo. Uma propriedade 
fundamental de nichos é que eles co-evolvem com os organismos. A noção de nicho cognitivo ou 
semiótico destaca a oferta de oportunidades e restrições para capacidades cognitivas e semióticas 
em uma ecologia de signos. A noção também serve como base para modelar a co-evolução de 
atividades semióticas relacionadas a música. 

O Ponto de Criação: John Cage e a música do século XXI
Thiago de Almeida Menini
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A arte do século XXI teria nascido já velha? Ou, quem sabe, o século XXI teria começado antes, com 
as tecnologias da informação do pós-guerra? Tais perguntas podem ser avaliadas segundo diversos 
prismas, mas, neste trabalho, a questão principal é: O que é o Ponto de Criação? As articulações sur-
gem a partir de proposições levantadas por Cage, explicitadas principalmente em sua obra Silence, 
de 1961. Obra que assume o espírito de um tempo cujo vigor ainda não foi ultrapassado. Focar em 
Cage se deve à busca de reduzir o pensamento a uma estrutura mínima. Nela, temos a matriz que 
nos interessa: a ausência do silêncio e o ruído como som. A partir dos anos 1980, as tecnologias 
comunicacionais tornaram disponíveis novas formas de manipular, criar, experimentar e difundir in-
formações. Entretanto, as pessoas ainda continuam operando segundo um pensamento demasiado 
moldado em categorias que vigoravam anteriormente. O Ponto de Criação, por sua vez, diz respeito 
à ultrapassagem dessas categorias e, consequentemente, à disponibilidade para a experimentação 
de novos modos de fazer música. A metodologia utilizada recorre a alguns conceitos da Nova Psi-
canálise (MD Magno), sobretudo os de Pulsão e Prótese. Para Freud, a pulsão de morte diz respeito à 
tendência fundamental de o encaminhamento do desejo buscar sua plena satisfação na aniquilação, 
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na extinção de seu próprio movimento. Para a Nova Psicanálise, nascida nos anos 1980, a Pulsão sim-
plesmente, sem o “de morte”, vai no sentido de Haver desejar não-Haver. Esta é a fórmula da Lei do 
Haver. O que quer que haja, que exista (ou venha a existir), está no Haver. E a Criação diz respeito às 
possibilidades que nele já estão, sobretudo visando minorar o mal-estar em que somos colocados 
no roldão dessa força constante em direção ao não-Haver. Como o não-Haver não há, ao atingir o 
ponto máximo de sua aproximação, chega-se a um ponto de neutralização das diferenças do Haver. 
Neste ponto, somos remetidos, revirados novamente ao Haver, mas agora com essa experiência de 
indiferenciação registrada. Para a Nova Psicanálise, é neste ponto indiferenciado e indiferenciante 
que se daria o Silêncio Absoluto: a Música Absoluta a partir da qual há a possibilidade da Criação e, 
consequentemente, da produção de Próteses antes não disponíveis. O objetivo é trabalhar a hipótese 
que Cage teria tornado disponível uma matriz que ainda opera no século XXI. Seu percurso de anular 
a fronteira entre som e ruído foi realizado mediante a Indiferenciação de ambos no Ponto de Criação. 
A partir de sua frustrada busca pelo silêncio no Haver, ele foi remetido à possibilidade de todos os 
sons. Mediante essas possibilidades protéticas, ele acolheu a Função Artista e promoveu a passagem 
do som ao ruído como música. Cage, ao visitar o Silêncio sem atingi-lo, retomou o percurso do Haver. 
O silêncio não encontrado permitiu-lhe ouvir A Música do Haver. Este instante de criação o jogou 
para todos os sons: as composições a serem articuladas no Haver.

27.11.15

/// GT Estudos intermídia e multimídia

Leminski e Pires: haicais fotográficos de Quarenta Clics em Curitiba
Ana Luiza Fernandes
João Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Quarenta Clics em Curitiba é um importante fotolivro de literatura brasileira. Praticamente desconhe-
cido pela crítica e historiografia, é uma obra colaborativa que apresenta quarenta fotos de Jack Pires 
“combinadas” a quarenta poemas de Paulo Leminski. Na diversificada produção de Leminski, conside-
rado um dos mais importantes escritores brasileiros da segunda metade do século XX, trata-se de seu 
único exemplo de fotolivro. Trata-se de um caso prototípico de intermidialidade devido a uma irredutí-
vel relação entre ao menos dois sistemas semióticos distintos (CLÜVER, 2006, 2011). Isto significa afirmar 
que, ao menos intuitivamente, fotografia e poesia verbal são interpretadas, folha a folha, como estan-
do em uma relação de “complementariedade”, ao ponto de ambas não poderem ser interpretadas 
como independentes. A estrutura de folhas soltas do fotolivro, com suas lâminas sem numeração e de 
iguais dimensões (24cm x 24cm), “recriam” no leitor a própria procrastinação por ruas sem endereço, 
numa imersão em acontecimentos triviais. Quarenta Clics representa o trajeto des-hierarquizado pela 
cidade de Curitiba. Contidas num livro-caixa, as lâminas apresentam os poemas, denominados haicais 
— procedimentos verbais aprendidos com Matsuo Bashô, mestre da sucinta poesia japonesa — e as 
fotografias, relacionados, capturando o instante percebido, coloquial, livre, desimpedido. A questão 
consequente que deve ser abordada é, portanto, como descrever a relação foto-poema no fotolivro? 
Que aparato teórico e conceitual deve ser utilizado para definir e descrever tais relações? Utilizando 
como metodologia os estudos de intermidialidade (intermedial studies) apresentamos este complexo 
fenômeno, e analisamos brevemente algumas de suas lâminas, exemplos da complexa relação entre a 
poesia verbal de Paulo Leminski e a fotografia de Jack Pires.
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Relações entre suporte e fotografia no fotolivro: semiose e intermidialidade 
na obra Sí por Cuba
Ana Paula Vitorio
João Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Sí por Cuba (2005), de Tatiana Altberg, é um exemplo paradigmático de fotolivro. Ele reúne 47 imagens 
fotográficas, em cor e em preto & branco, realizadas em 1999, ano da comemoração dos quarenta 
anos da Revolução Cubana. A obra caracteriza-se especialmente pela relação semiótica irredutível que 
ocorre entre diversos sistemas sígnicos, como fotografia, texto verbal, layout e tipografia, e entre esses 
sistemas e o suporte material. A investigação que desenvolvemos aqui baseia-se nos estudos de inter-
midialidade (intermedial studies) e na semiótica de C.S. Peirce (Bergman & Queiroz 2014). Verificamos 
que diversos componentes, e certas características materiais do livro — por exemplo, o vinco que di-
vide as páginas, a relação dialógica entre as páginas (esquerda-direita), as margens que delimitam o 
espaço impresso, a disposição sequencia da das páginas —, atuam como signos icônicos das fotogra-
fias impressas e das relações entre as imagens fotográficas. No contexto do fotolivro, a maneira como a 
fotografia é impressa — relacionada a tudo aquilo que se refere ao projeto gráfico da obra, incluindo a 
natureza e qualidade do papel, relações espaciais entre os componentes visuais etc. — altera a relação 
entre as fotos e seus objetos ou referentes. Observamos que, ao ser pareada com outra foto, com um 
texto verbal, ou disposta na página relacionada a margens com características específicas, a imagem 
fotográfica tem seus aspectos icônicos (formas, cores, dimensões) enfatizados. 

Do digital ao cianótipo: as propriedades dos signos em Peirce e as 
realidades e ficções na trama fotográfica
Lucas Tavares
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

No contexto dos estudos intermidiáticos (CLÜVER, 2011; ELLESTRÖM, 2009), este artigo propõe uma aná-
lise semiótica da transposição de imagens digitais para um suporte fotográfico analógico, o cianótipo. 
A mediação entre essas duas modalidades materiais (ELLESTRÖM, 2009) visa a tradução intersemiótica 
(JAKOBSON, 1977) de um texto verbal — a saber, O Grande Mentecapto (SABINO, 2002), romance fic-
cional realista pleno de um discurso de equidade e desigualdade sociais (MACHADO; SANTOS, 2009) — 
para um sistema de signos não verbal — o fotolivro Biografia Ilustrada de Geraldo Viramundo. A análise 
proposta concerne às propriedades de qualidade material e aplicação demonstrativa dos signos, aven-
tadas por C. S. Peirce (CP 5.287). Esses atributos nos guiarão por uma dissecção das particularidades 
semióticas na mediação fotografia digital — cianótipo, correlacionando esses conceitos à manutenção 
da verossimilhança narrativa e do discurso de conflitos sociais na transposição, sob a ótica do agente 
tradutor. Tais idiossincrasias semiótico-literárias representam o cerne de nossas preocupações analíti-
cas. Ao procurar verter O Grande Mentecapto para um sistema de signos não verbal, usamos imagens 
cujas motivações primárias são alheias à tradução do romance de Sabino (2002): trata-se de fotogra-
fias de um tempo distante daquele em que se passa a história de Geraldo Viramundo, por meio de 
uma tecnologia impensável naquela primeira metade do século XX: a fotografia digital. Ademais, as 
imagens tradutoras são de caráter jornalístico, motivadas por fins outros, pristinamente informativos e 
documentais. Quais são portanto as particularidades semióticas que, cognitivamente, propiciam que 
uma imagem popularmente dotada como prova de um acontecimento específico torne-se a maté-
ria prima de uma narrativa fotográfica ficcional? Nossa análise aponta para uma estreita relação entre 
as propriedades dos signos em Peirce e a noção de múltiplas realidades e ficções na trama fotográfica, 
tal qual proposta por Boris Kossoy (1999). Verificamos que a qualidade material do signo se relaciona 
com o conceito de segunda realidade da imagem — “a realidade fotográfica do documento [...], seja o 
artefato fotográfico original, seja a imagem dele reproduzida sobre outro suporte ou meio” (Ibid. p. 37). 
A aplicação demonstrativa, por sua vez, remete à primeira realidade — aquela que é “o próprio passado, 
a história particular do assunto [...] no momento do ato do registro [...], a gravação da aparência [...] e o de-
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vido processamento da imagem” (Ibid. p.36). Concluímos que a utilização de imagens jornalísticas na 
transposição acarreta implicações midiáticas para além das questões narrativas: ela coloca em xeque o 
lugar-comum que situa esse gênero fotográfico como portador da verdade, espelho fiel do real. Sobre-
tudo, constatamos que a mediação fotográfica empenhada é cognitivamente adequada para a tradução 
proposta: ela origina imagens aparentemente reais que tendem à ficção, mediadas para representar, 
intersemióticamente, uma ficção que flerta com a realidade.

/// GT processos criativos em arte e tecnologia

Arte Contemporânea em diálogo com a educação: uma experiência no 
Colégio de Aplicação João XXIII
Andréa Senra Coutinho
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A incontestável potencialidade da arte e sua função educativa na formação humana — o que torna 
sua presença indispensável nas escolas — se materializam no projeto de extensão Arte em Trânsito, 
uma proposta pedagógica arrojada e viável, tendo professores e artistas como mediadores de outros 
modos de ensinar, ver e vivenciar a arte contemporânea no âmbito escolar. Extrapolar as tradicionais 
aulas de artes e criar outras possibilidades de aproximações entre estudantes e objetos artísticos é 
um dos objetivos do projeto, que vem se destacando no cenário educativo dentro e fora do município 
de Juiz de Fora. Realizado desde 2011 no CAp João XXIII/UFJF e coordenado pelas professoras de arte 
da instituição, Andréa Senra Coutinho e Renata Oliveira Caetano, tem se ocupado da ideia do trânsito 
como um movimento poético e intelectual, levando a pensar na obra de arte que “transita” de dife-
rentes maneiras, em diferentes espaços e de como sua mensagem é processada nesse movimento 
dialógico. Incitar articulações que dão suporte para que o sujeito construa seu próprio entendimento 
sobre arte é admitir que há muitas possibilidades de leitura e/ou compreensão do acontecimento ar-
tístico. Sendo assim, os estudantes são provocados a se deslocarem da zona de conforto como meros 
contempladores para, de forma dinâmica, construírem o conhecimento na relação entre a prática e a 
teoria artística. Nessa articulação, a aprendizagem se faz pela via da experiência vivida, da observação 
direta e do encantamento. Diante do artista, em plena produção poética nas dependências do colé-
gio, sobretudo no momento da criação e instauração das proposições, são estimulados a recepção, o 
 hábito e o prazer estético, minimizando as distâncias entre o “mundo” dos artistas e o dos estudantes. 
O colégio, trajando-se de ambiente expositivo e fomentador de cultura, propaga um intervalo poético, 
intelectual, transitório e efêmero da arte, mobilizando as subjetividades, os pontos de vista, as inter-
pretações, os deslocamentos conceituais e do olhar sobre a arte contemporânea. Esta se apropria de 
pátios, corredores e escadarias, repaginando os lugares cotidianos da escola em nichos onde circulam 
e reverberam o pensamento criativo. Empreendimentos artísticos que oxigenam o ensino de arte e a 
rotina escolar, a despeito de suas normatizações e condicionantes, gerando oportunidades de viver e 
aprender arte em seu fluxo criativo e livre.

Interfaces da cerâmica na arte: entre a tradição e a contemporaneidade
Daniele de Sá Alves 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Podemos encontrar um campo bastante fértil ao buscar linguagens artísticas que exploram a poten-
cialidade da cerâmica evocando infinitas relações estéticas, plásticas e poéticas. Comum ciclo dinâmico 
entre elementos naturais e a ação do homem, é possível destacar interfaces da cerâmica na arte desde a 
tradição até a contemporaneidade. Muitas são as formas de se explorar a cerâmica objetivando sua so-
noridade, o movimento e a vibração do ar ao percorrer o corpo cerâmico que será ditado pelo ritmo do 
sopro ou toque. Grupos como o “Som do Barro” e o “Uirapuru” se ocuparam em explorar a sonoridade 
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da cerâmica, e possíveis variações de som nas formas escultóricas, criando instrumentos musicais diver-
sos. Alex Francés é um fotógrafo espanhol que produz imagens performáticas, as cenas exploram seu 
corpo — evocando o que há de mais místico, filosófico e carnal no ser humano. A temática da cerâmica e 
das experimentações com o barro integram parte de sua obra que passeiam entre a fotografia, o vídeo e 
a performance. As artes de ação, constituídas pelos happenings e performances integram a obra de arte 
na dimensão temporal, dessa forma, citamos a obra de alguns artistas contemporâneos como Ana Men-
dieta, Richard Long, Andy Golsworthy e Pere Nogueira que também lançam mão da argila como meio 
de expressão em suas obras. Pensando nas instalações, podemos citar também artistas que fizeram 
grandes montagens utilizando elementos cerâmicos, como Tony Cragg, R. Koie e o londrino Anthony 
Gormley. Em âmbito nacional, a poética inquietante de Rosana Paulino também utiliza formas cerâmicas 
para compor suas instalações. Na obra “As Amas”, criada em 2009 na senzala da Fazenda Mato Dentro 
em Campinas – SP, entre outros elementos, a artista utilizou mãos feitas de cerâmica para discutir o lugar 
da mulher negra na sociedade: escravizada, ama de leite, babá, mucama e nos dias de hoje empregada 
doméstica. Citamos também, a artista e professora Luciana Chagas que desenvolve um processo híbrido 
entre a cerâmica e a pintura inspirado no pintor expressionista abstrato Clyfford Still. Da Universidade 
de Oberána Argentina, a professora Dora Yagas defende a cerâmica como uma experiência pedagógi-
ca, nesta interface com a educação, a cerâmica chega como uma oportunidade de vivenciar o intenso 
processo — desde a coleta e preparação da argila, a modelagem, o acompanhamento da secagem, o 
acabamento da obra e todo o trabalho da queima. Segundo ela, cada etapa da experiência favorece a 
integração entre distintas áreas de conhecimento — geografia, química, física, filosofia, história, mate-
mática, artes — em estreita relação com suas vidas cotidianas e o meio em que vivem.

Corpo, Música e Imagem no Jogo da Capoeira Angola
Judivânia Maria Nunes Rodrigues
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

A Comunidade do Mont Serrat, localizada em Florianópolis, é fruto do processo de expulsão de escra-
vos libertos do centro da cidade, no período de higienização nos anos de 1920. Esse histórico é observa-
do a partir das manifestações culturais neste território como a fundação de uma das escolas de samba 
mais antigas da cidade, a Copa Lord, os terreiros de candomblé, assim como por meio do trabalho de 
artistas locais que dialogam com esse legado africano. É neste contexto que investigo possibilidades 
de aprendizagem por meio da arte que dialoguem com um cotidiano marcado por uma situação de 
vulnerabilidade social e ao mesmo tempo com a riqueza cultural existente. A música e a dança são 
elementos de presença neste cotidiano. Por meio desta observação criei um formato de oficina, desde 
março de 2014, no período integral da Escola local, Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne, para 
crianças e adolescentes que freqüentam o ensino fundamental I, baseada na linguagem da Capoeira 
Angola e da Fotografia. A Capoeira como manifestação cultural que dialoga com o contexto e com 
a musicalidade e a expressividade corporal que os educandos apresentam. A partir dessa prática, in-
vestigo caminhos de criação artística que possibilitem aos educandos mostrarem seus talentos, suas 
inteligências musicais e corporais, valorizando a cultural local e aprendendo com a experiência. Neste 
processo, a fotografia entra como possibilidade de ver a si mesmo e ao outro. A fotografia como pos-
sibilidade de tornar visível o invisível que faz parte do jogo da Capoeira Angola, que preza pelo jogar 
com o outro e nunca contra o outro. Tornar visível esse espaço de respeito pelo outro que faz parte da 
filosofia do jogo a partir dos ensinamentos do Mestre Pastinha (1889-1991), um dos principais mestres 
de capoeira da história. A Capoeira Angola apresenta, além do expressivo diálogo corporal entre os 
jogadores, a expressão musical. O berimbau, instrumento símbolo da capoeira, permitiu desenvolver 
uma experiência com os educandos utilizando o histórico de um dos artistas locais, Seo Gentil do Oro-
congo, que tocou durante muitos anos de sua vida, um instrumento de origem africana, o Orocongo. 
Seo Gentil foi um dos poucos tocadores de orocongo do Brasil. Um instrumento muito antigo, segundo 
alguns autores, um precursor do berimbau. Os educandos puderam, por meio de uma oficina com 
estudantes do curso de Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, fabricar orocongos, 
explorar os sons produzidos por esse instrumento, numa atividade que nomeie como “Celebrando o 



101II Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

Mestre Gentil”. Neste processo a fotografia foi utilizada como forma de contar a experiência, de colocar 
a dimensão do acontecido como presença educativa no campo da arte. Este processo criativo é parte 
da pesquisa de doutorado que desenvolvo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que pretende 
investigar processos significativos de aprendizagem em arte, em contextos de vulnerabilidade social, a 
partir da cultura local.

Análise de affordances em games de simulação de parques de diversão
Letícia Perani 
Ernando Moraes
Igor Sanches Marini
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Neste presente artigo, descrevemos affordances percebidas do design de mecânica de jogo (gameplay) 
de dois simuladores de parques de diversão do final dos anos 1990 — Rollercoaster Tycoon e Theme Park 
World, ambos lançados em 1999 — escolhidos por sua capacidade de edição “customizada” de cenários 
e objetos, o que permite ao jogador construir brinquedos (por exemplo, montanhas-russas) para seus 
parques, gerando consequências próprias dentro do mundo do jogo. Nossa metodologia de análise 
de gameplay em jogos eletrônicos utiliza a teoria das affordances de J.J. Gibson (1986) como base, de 
acordo com estudos de interação humano-computador (área que inclui os games) e design, seguin-
do as trilhas traçadas por Donald Norman (1990; 1998) e vários pesquisadores (GAVER, 1991; ROGERS, 
2004, entre outros); Gibson define as affordances como as possibilidades de ação que um ambiente 
permite a um animal/ator, por meio de um relacionamento ecológico, no qual os atores e o ambiente 
são interligados e interdependentes. Em nosso método, conforme detalhamos em artigos anteriores 
(PERANI, 2010; PERANI; MAIA, 2012), buscamos perceber affordances em todas as possibilidades de in-
teração com o ambiente disponibilizadas ao jogador, inclusive destacando as ações programadas ao 
avatar, que na maioria dos jogos eletrônicos funciona como um representante da incorporação do 
jogador na ambiente criado em determinado sistema ou plataforma (BRESSAN; PERANI, 2009). Assim, 
especificamos duas categorias de avaliação das affordances presentes em um game, que nos trazem a 
definição de quais são as regras aplicadas a um determinado jogo: a) Possibilidades de uso disponíveis 
aos jogadores: suas ações e comandos possíveis em si; b) Possibilidades de uso do ambiente: ações 
possíveis com a manipulação de cenários e objetos fixos/móveis. A partir deste mapeamento das di-
ferentes affordances que compõem cada jogo, nosso objetivo, neste presente artigo é observar varia-
ções individuais dentro de um mesmo gênero de jogo e em uma mesma época (isto é, sem diferenças 
tecnológicas), permitindo a percepção de como os seus game designers pensaram a construção das 
mecânicas de jogo de formas diversas. 

Uso de referências fotográficas na pintura inspirada em sonhos
Vinicius André da Silva Appolari 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

  
Este trabalho aborda questões sobre o uso de referências fotográficas em desenhos e pinturas com 
pensamento surrealista. É usado de dois exemplos de pinturas digitais autorais com poética surrealista 
— uma onde foi usufruído de referências fotográficas, e outra que não foram utilizadas referências vi-
suais. É discorrido sobre o processo criativo e questões criadoras e técnicas do desenvolvimento desse 
tipo de obra. Sobre as limitações técnicas impostas pelo surrealismo: é defendida a posição do irrestri-
to técnico, pois, entende-se que as barreiras técnicas já são suficientemente impostas pelos próprios 
mate riais e limitações da habilidade no manuseio desses materiais, e que restringir uma poética surrea-
lista em apenas pinceladas autômatas seria desviar-se dos objetivos da pintura com poética surrealista, 
pois, uma das vertentes do surrealismo que usa principalmente o sonho como inspiração, preza por 
representar as emoções, personagens e histórias do inconsciente, que estão dentro de uma narrativa 
ilógica. Para sustentar as discussões sobre os resultados e diferenças procedimentais do uso ou não 
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uso de referências fotográficas, são descritos os processos criativos das obras autorais inspiradas em 
sonhos. São apresentados de forma integral todo o percurso das anotações e esboços. O processo con-
siste respectivamente em: sonhar, anotar, esboçar, pesquisar (ou não) referências fotográficas e pintar. 
Onde também se observa sobre a importância do esboço fluido e despreocupado, revelando sobre 
as necessidades artísticas e vontades interiores de esboçar para expressar as histórias oníricas. Depois 
de apresentar as obras é feito uma conclusão sobre o debate. Apresentando as vantagens do uso de 
referências visuais para obtenção de imagens mais fidedignas às imagens dos sonhos. Pois, com a ex-
periência do desenho e pintura da obra, foi notado que, antes de tudo, buscava relembrar imagens do 
inconsciente. Não usufruir de imagens exteriores como referência visual, era na verdade, simplesmente 
ter que usar os esquemas e técnicas do desenho como referência. Ou seja, de uma maneira ou de outra, 
aquelas imagens do sonho sofreriam alterações.
 

Modelo icônico da demolição do Palast der Republik
Letícia Vitral 
João Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Palast der Republik é um fotolivro independente, publicado em 2013, em Berlin, pelo fotógrafo  Christoph 
Rokitta. Nele, diferentes artefatos e recursos semióticos estão irredutivelmente acoplados. Isto significa 
que, neste fotolivro, diversos sistemas e processos semióticos (fotografias, diagramas, mapas e signos 
verbais) se relacionam a fim de revelar uma nova experiência semiótica sobre o processo de demolição 
do edifício Palast der Republik. Nesta pesquisa, Palast der Republik é descrito como uma representação 
icônica do processo de demolição do edifício homônimo, em 2008. Em oposição à noção mais triviali-
zada de ícone como signo análogo ou similar ao objeto representado, nós destacamos aqui sua natu-
reza operacional (Stjernfelt, 2007; Ata & Queiroz, 2013). O ícone é operacionalmente definido como um 
signo cuja manipulação permite, por observação direta de suas propriedades intrínsecas, a descoberta 
de alguma informação sobre seu objeto. Ele é definido como qualquer coisa cuja manipulação pode 
revelar mais informação sobre seu objeto, e a álgebra, a sintaxe, os grafos, e as formalizações de todos 
os tipos devem ser reconhecidas como ícones (Hookway, 2002: 102). Nosso foco aqui consiste em des-
crever e analisar, baseados na teoria do signo de C.S. Peirce, as relações entre os artefatos e recursos 
semióticos do fotolivro, explorando o conceito operacional dos ícones e as implicações que o uso de 
diagramas associados a signos fotográficos indexicais têm como artefatos epistêmicos ( Knuutilla, 2005; 
Knuuttila & Voutilainen, 2003).
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Escrita Criativa e gêneros de massa: ficção científica, fantasia e além
Bernardo Bueno
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Muito se fala de alta literatura — todos os nossos departamentos de Letras estão muito bem supridos 
de especialistas em Saramago, Shakespeare, Machado de Assis. Os escritores canônicos pertencem a 
essa categoria, tão fugidia quanto a baixa literatura. A proposta deste curso é oferecer um espaço maior 
para a chamada literatura de gênero, ou literatura de massa, num ambiente teórico e prático. Num 
primeiro momento, iremos discutir a natureza de gêneros narrativos em diversos meios e plataformas: 
quais as diferenças e as semelhanças entre a fantasia em livros e a fantasia no cinema? Que gêneros 
funcionam melhor na ficção, no teatro e nos filmes? E como podemos definir alguns desses gêneros e 
suas características e inter-relações? É possível fazer mapas de gêneros narrativos? Ao definir literatura 
de gênero, e ao discutir as características de certos subgêneros (cyberpunk, high fantasy, pulp fiction), 
estaremos indubitavelmente falando e delimitando as características daquela literatura mais séria, mais 
clássica, mais acadêmica. Depois, iremos experimentar exercícios de criação literária, baseados nas prá-
ticas e cursos que oferecemos na PUCRS dentro dos cursos de pós-graduação e graduação em Letras, 
na área de Escrita Criativa. A Escrita Criativa, enquanto campo de ensino e prática, abrange mais do 
que apenas livros: lida também com a criação de conteúdo para outras plataformas e mídias, como a 
 internet, o cinema e as artes de uma maneira geral. Portanto, todos os interessados poderão se benefi-
ciar deste minicurso, que explora os gêneros narrativos através de diferentes linguagens e que promete 
não estender-se demais na teoria da literatura. Não é preciso, portanto, ter experiência literária prévia 
e nem um conhecimento aprofundado de literatura: a proposta deste minicurso é justamente discutir 
além das fronteiras de uma área apenas. Temas e perguntas norteadoras: O que são gêneros literários? 
O que é fantasia e quais são as suas características? O que é ficção científica e quais são as suas carac-
terísticas? Exercícios de desbloqueio criativo. Exercícios literários: criação de personagens, criação de 
tramas, estrutura narrativa, estilos de escrita em diferentes gêneros.

O voyeur e o absoluto: uma investigação sobre o olhar e o processo de criação 
na fotografia
Diego Rezende
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Investigação sobre o olhar fundamentada, em um primeiro momento, em três escritores da língua por-
tuguesa: Paulo Leminski, em seu romance-ideia “Catatau”; Guimarães Rosa, no conto “O espelho” (con-
tido em “Primeiras Estórias”); e Fernando Pessoa sob o heterônimo Alberto Caeiro. A partir disso, bus-
camos a consonância dessa investigação com o processo criativo do pintor francês Paul Cézanne (em 
seu período tardio: 1890-1905). Pois, segundo o filósofo Maurice Merleau-Ponty (2004, p. 119),  Cézanne 
era capaz de uma visão que ia até as raízes, “aquém da humanidade constituída”. Assim, de nada 
adiantaria opor as distinções do corpo e da alma, da visão e do pensamento, já que o pintor se voltava 
 justamente para a experiência primordial de onde estas noções se extraem e se apresentam inseparáveis  
(id., p. 118). Dialogando com tal entendimento, propomos a exposição do conceito de Cais Absolu-
to (“ abismo originário” onde ocorre o movimento de Criação), descrito pelo pensador brasileiro MD 
 Magno. Partindo das articulações descritas entre olhar e processo de criação, abordaremos a obra do fo-
tógrafo cego esloveno Evgen Bavcar. Assim como em Cézanne, as imagens do fotógrafo “parecem nun-
ca se completar, como se emergindo, provisoriamente de uma zona meio indiferenciada” (BANDEIRA 
apud BAVCAR, 2003, p. 16). Desse modo, o processo criativo do esloveno habita uma diagonal que nos 



104 II Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens

liga às ficções que nos constituem e que nos aponta o “desnível imaturo e ineficaz entre as dualidades 
às quais já estamos habituados em nossas ações e em nossos discursos” (TESSLER apud BAVCAR, 2003, 
p. 13). Bavcar explica — em entrevista concedida a Elida Tessler e Muriel Caron, realizada em Paris, em 
1997 — o que chama de voyeur absoluto: “Enquanto operador invisível atrás do aparelho, eu sou, para o 
modelo que eu fotografo, não um voyeur simples, mas um voyeur absoluto (...) meu olhar, não estando 
definido, oferece ao modelo a liberdade de deixar seu olhar não flechado, dirigido ao infinito” (BAVCAR 
apud SOUZA, 2001, p. 34). A elaboração do curso se dará sob uma perspectiva transdisciplinar, ou seja, 
transitando entre as fronteiras não delimitadas de campos diversos, como literatura, filosofia, psicaná-
lise, pintura, fotografia, cosmologia etc. Sendo assim, a investigação buscada é o resultado da transa 
obtida nos deslocamentos entre esses campos. O interesse, portanto, está no percurso, no movimento, 
no transe, na transição do olhar com o desígnio de refletir sobre um voyeur que flerte com o absoluto 
em seu processo de criação (reflexão metafórica que será desenvolvida durante o curso). Levando, ori-
ginalmente, em consideração o que afirma Leminski (2013, p. 130): “Tenho a certeza absoluta que não 
chegarei ao absoluto, tenho a duvidosa impressão que eterno é isso e acho-lhe uma graça infinda”.

Cinema na escola: iniciativas à luz (e à margem) da Lei 13.006/2014
Glauber Resende Domingues 
Maria Leopoldina Pereira
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

No ano de 2010, o senador Cristovam Buarque encaminhou para a Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei 7507/2010, que se tornou mais tarde a Lei 13.006/2014 e que teria por intenção alterar a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional, obrigando as escolas a exibirem longas-metragens brasileiros. Ao 
ser analisado na Câmara, o projeto recebeu alterações no § 2º, tendo o seguinte texto: “O ensino da arte 
(...) constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a 
promover o desenvolvimento cultural dos alunos e deverá contemplar o estudo de: (...) III — artes  visuais 
e audiovisuais e design; (...)” Ainda acrescentaram uma parte ao § 2º, chamado de § 2 A: “No estudo das 
artes audiovisuais mencionadas no inciso III do § 2º será dada preferência à exibição e à análise de filmes 
nacionais”. Apostando na possibilidade de que o cinema pode criar provocações no espectador, nesta 
oficina temos a intenção de aventar possibilidades de iniciativas com o cinema na escola a partir de 
dois contextos de contato com esta linguagem artística no contexto escolar. A primeira tem a ver com o 
que, de fato, prevê a lei, ou seja, com a exibição de filmes, prioritariamente nacionais, fazendo uma aná-
lise criativa. Nela, “trata-se de fazer um esforço de lógica e de imaginação para retroceder no processo  
de criação até o momento em que o cineasta tomou suas decisões, em que as escolhas ainda estavam 
abertas” (BERGALA, 2008, p.130). Assim, nesta parte da oficina, pretendemos exibir as obras aos parti-
cipantes com vistas a fazer um exercício de criação, de um “faz de conta” de ser cineasta, analisando e 
refletindo sobre aspectos da criação cinematográfica. Desta forma, pretendemos incentivar os parti-
cipantes a executar esta análise na escola, atendendo assim ao que prevê a lei, porém sem fazer uma 
exibição deliberada, sem um objetivo mais claro e com vistas a uma observação dos aspectos criativos 
do filme. Bergala (2008) faz uma grande aposta no fazer, pois para ele “a arte não se ensina, mas se en-
contra, se experimenta, se transmite por outras vias além do discurso do saber, e às vezes mesmo sem 
qualquer discurso”. (BERGALA, 2008, p. 31). Desta forma, a partir da ideia de encontro, de experimentação 
de que o autor nos fala, podemos investir no outro lado da criação que é não mais o analisar, mas o fazer 
cinematográfico. Como a lei não dá conta deste aspecto, estamos apostando na ideia de que esta di-
mensão das iniciativas com o cinema na escola está “à margem” da lei. Desta forma, pretendemos fazer 
com os participantes o Minuto Lumière, que é uma prática criada por Alain Bergala e Nathalie Bourgeois 
na Cinémathèque Française. Segundo Fresquet (2013), “trata-se de uma prática mágica, que permite fazer 
uma experiência inaugural do cinema ao restaurar sua primeira vez com um exercício relativamente sim-
ples” (p. 67-68): colocar a câmera parada e filmar um evento por um minuto, como se fazia na época dos 
irmãos Lumière, no final do século XIX. Nossa intenção com essa prática é a de estimular os participantes 
a reproduzir esta prática em suas escolas com câmeras e celulares, com vistas a produzir o outro duplo 
do ato de analisar a criação, ou seja, provocar e fazer a criação cinematográfica.
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Discursos estéticos sobre corporeidades contemporâneas
Hamilton de Paulo Ferreira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O crescente desenvolvimento no campo científico e tecnológico impulsiona a sociedade a viver de 
outra forma, trazendo para nossas vidas a assimilação tecnológica, em um momento que pode ser 
chamado de biocontemporaneidade, marcado pelas construções identitárias fortalecidas pela imagem 
do corpo. A presente proposta visa, logo, ressaltar os discursos biotecnológicos da contemporaneidade 
evidenciando suas aplicações na constituição de um novo cenário social e artístico em que se insere o 
corpo. Ressaltando o desenvolvimento de métodos e de técnicas que impulsionam novas propostas 
estéticas artísticas ligadas ao corpo e suas fragmentações, que se espalham pelo contexto social crian-
do possibilidades de subjetivação. A tríade arte, ciência e tecnologia alimenta os questionamentos so-
bre o lugar que ocupa o corpo frente às novas possibilidades instauradas. A hipótese norteadora é a de 
que a fragilidade que apresenta o corpo nesse contexto, como matéria passiva, o coloca em evidência 
e crise simultaneamente. Partindo da concepção do corpo no século XX, aliada aos conceitos de Biopo-
der descritos por Michael Foucault, bem como à descrição de movimentos artísticos — como as perfor-
mances e a Body Art — e aos novos meios apropriados nesse período, e à contextualização de artistas 
e obras inseridos no discurso bioartístico, constitui-se um panorama em que o corpo encontra-se sob 
uma nova ótica social e estética. O curso deverá orientar-se da seguinte forma: Primeiramente os obje-
tos de reflexão introdutórios apresentam um panorama sobre a história do corpo, em que se enfatiza 
a transição do século XIX para o XX, e das possibilidades que as descobertas na medicina propiciaram 
como, por exemplo, o direito à saúde e as repercussões que ocorrem a partir desse ponto. O autor que 
embasa tais reflexões é Jean-Jacques Courtine, responsável pelo livro “História do Corpo — As Muta-
ções do Olhar: O Século XX”, bem como os estudiosos que fizeram parte dessa edição. Posteriormente, 
descreveremos os principais episódios da arte no século XX, destacando os que apresentam o corpo 
sob uma nova perspectiva, como o cinema, a fotografia, as performances e a Body Art. Em que serão 
expostos, ainda, os discursos de David Le Breton e Bragança de Miranda, relacionando conceitos para 
corroborar a crise pela qual passa o corpo e os processos desencadeados pela tecnologia. Em seguida 
abordaremos o desenvolvimento das biotecnologias, como as pesquisas científicas do Projeto Geno-
ma, o DNA, dentre outros conceitos, que criaram uma nova perspectiva na sociedade, sua apropriação 
pela arte, desdobramentos desse processo na constituição do movimento da Bioarte e os discursos que 
a perpassam. Destacando obras, artistas, eventos e laboratórios de investigação artística, da mesma 
forma, correntes originárias da convergência de arte e tecnologia, como o transhumanismo. Por fim, 
realizaremos um estudo da obra May the horse live in me, dos artistas franceses Marion Laval-Jeantet 
e Benoît Mangin. Em que se pretende tecer uma análise discursiva, destacando os elementos dessa 
performance, relacionando-os aos principais aspectos destacados anteriormente. Importante ressaltar 
que este estudo visa contribuir para as investigações que abrangem as corporeidades contemporâ-
neas, que propiciam um terreno fértil para as novas pesquisas científicas, favorecendo, ainda por cima, 
a interdisciplinaridade nas pesquisas que relacionam artes, corpo e tecnologia.

Concept Art no cinema
Igor Alexandre Capelatto
Vinicius André da Silva Appolari
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Curso teórico-prático de Concept Art. O objetivo é o estudo da linguagem criativa do cinema e das 
diversas técnicas artísticas que podem ser aplicadas na elaboração de Concept Art. Solicita-se que o 
aluno tenha conhecimento básico de desenho, leve um bloco de desenho ou caderno sem pauta e ma-
teriais de desenho e pintura de sua preferência. O Concept Art integra a pré-produção de filmes, games 
etc. São esboços descritivos, com ênfase no design e características visuais dos assuntos. A primeira 
aula fará um panorama da linguagem do cinema, as diferentes áreas de produção de um filme (da ideia 
inicial ao filme pronto), ilustrando com exemplos fílmicos a questão técnica da produção cinemato-
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gráfica e os seus processos criativos. Utilizaremos, como estudo inicial, o trabalho de Concept Art do 
artista plástico H. R. Giger para o filme Alien, do diretor Ridley Scott, apresentando o roteiro original do 
filme, as ilustrações de Giger e o resultado final no filme, além de imagens do making off da obra. Den-
tro de processos criativos serão abordadas com mais ênfase as etapas: roteiro, decupagem e  Concept 
Art (o que é, como realizar etc.). Na segunda parte da primeira aula, faremos a leitura de um roteiro 
e a decupagem do mesmo. Na segunda aula, serão produzidos Concept Arts experimentais. Após as 
orientações da primeira aula e com o roteiro proposto em mãos, o aluno selecionará e desenvolverá os 
aspectos visuais de um personagem, cenário ou alguns pontos importantes da narrativa. Então, come-
çará a produzir os esboços, com acompanhamento dos professores. Depois, usará das técnicas de dese-
nho e pintura apresentadas: Grafite, Aquarela, Lápis de Cor, Guache, Canetas Marcador e Nanquim para 
fazer o acabamento do Concept Art. Na terceira e última aula será realizada uma apreciação e discussão 
dos trabalhos produzidos pelos alunos. Faremos uma nova leitura do roteiro indicado para a atividade 
da segunda aula, relacionando com o que foi desenvolvido por cada aluno no processo criativo do 
Concept Art do filme em questão. A avaliação (certificado) do curso será considerada pela presença do 
aluno nos três dias (100%) e a apresentação do exercício solicitado (Concept Art), não necessitando que 
o resultado final esteja finalizado, mas que traga informações suficientes para ser apreciado e debatido 
no último dia do curso.

O autor como editor
Júlia Milward
Universidade de Brasília (UNB)

O atual momento de excesso de produção de imagens nos faz refletir sobre os usos e funções das 
representações imagéticas. Nunca o mundo foi tão registrado, padrões de repetições são notados em 
diferentes hemisférios. Resta a questão: o que fazer com as imagens desse fluxo? O minicurso O autor 
como editor propõe uma reflexão sobre a poética da apropriação no contexto contemporâneo e pensa 
a edição como um ato de criação. O curso se baseia na apresentação de trabalhos de artistas contem-
porâneos e na proposição de exercícios para incentivar ao aluno a construção de um discurso próprio a 
partir das imagens capturadas da internet. O minicurso parte dos trabalhos de artistas contemporâne-
os como Erik Kessels, Doug Rickard, Laurie Dall’Ava, Penelope Umbrico, David Oresick, Joachim Schmid, 
João Castilho, Walid Raad e Olivier Cablat. A análise das obras será associada às reflexões propostas 
por André Gunthert no site Culture Visuelle, nos escritos sobre arquivo de Derrida, nas observações 
sobre o Atlas expostas por Didi-Huberman e nas definições sobre o autor apresentadas por Foucault e 
 Benjamin. O intuito é que o aluno perceba entre os elementos do mundo aquilo que desperta a atenção 
e possa construir um discurso próprio a partir das referências e associações por ele estabelecidas. Um 
método possível dentre os vários, para, talvez, despertar uma compreensão sobre a poética pessoal. 

Poéticas do desenho
Leandro Furtado
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
 
A proposta do Minicurso “Poéticas do Desenho” parte de um projeto de pesquisa teórico que se abriu 
às possibilidades de uma produção prática. Investigando os processos no desenvolvimento histórico-
-artístico do Desenho, reavivamos a sua importância. Primeiramente, como um gerador de todos os 
outros processos do pensar/fazer arte, sejam, técnicos, estéticos, conceituais ou poéticos, passando por 
toda uma historiografia em reflexão, até chegarmos à sua autonomia como obra. Além, um tentar inse-
rir o desenho nos processos artísticos contemporâneos através das poéticas quais as imagens-desenho 
possam revelar. Para isto, unir novas tecnologias da imagem e linguagens da arte — como as foto-
grafias e os videografismos — com os diversos e múltiplos meios contemporâneos (sejam do próprio 
corpo, conceitos e outros aparatos) ao potencial do nosso olhar lançado, seriam a base de nossos es-
tudos. Tratamos então, do reconhecimento da presença múltipla do desenho: do cotidiano às fruições 
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poéticas, do devaneio e da necessidade aos enigmas da imagem, das imagens em ação e imaginação 
de nossos desejos e volições no mundo. Com isto, o Desenho é essencialmente um risco em sentido 
duplo, porque gerou e gera toda uma cadeia de outras linguagens artísticas a sua frente, mas também 
porque configura uma fissura, um corte no espaço a dividi-lo, a desvelar algo através e que atravessa. 
Através de leitura de textos escritos pelos próprios artistas, a ideia central do minicurso seria unir esta 
adversidade que o desenho permite à capacidade imagética da produção prática, realizada dentro do 
período do minicurso. Será uma dedicação teórico-prática, no intuito de abrir questões diante e para 
além do que se diz ainda hoje como: Desenho.

A arte no cinema de horror
Letícia Badan Palhares Knauer de Campos
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Não há dúvidas de que cinema e artes plásticas possuem relações diretas. O universo artístico, indepen-
dente de sua época, tornou-se um constituinte chave na composição do imaginário cinematográfico, 
desde a sua concepção. Como produções culturais, seus realizadores nutrem-se de imagens e ideias 
largamente trabalhadas nas artes plásticas, as quais, inseridas no filme, tomam novas formas. A vida do 
objeto artístico escolhido, seja ele pintura, escultura ou outra produção, é prolongada e ganha novos 
entornos quando inserida em um diálogo com o cinema. Tanto uma quanto a outra se iluminam dessas 
relações. Ao aproximarmos tais produções, temos um diálogo estabelecido que nos remete a cada uma 
delas, mas que, a partir de tal união, cria um terceiro olhar, existente apenas por conta de tal junção, e que 
nos atenta, concomitantemente, para outras questões. De forma muito particular, o cinema de  horror, o 
terror e o suspense também se empregam do imaginário artístico. Ken Russell, Alfred  Hitchcock, Dario 
Argento e Tarsem Singh são alguns dos nomes que conduzem imagens caras à História da Arte para 
seus filmes. A clássica cena de Gothic (Ken Russell, 1986), na qual o pesadelo de Fussli se materializa no 
próprio inconsciente da personagem, ou a residência dos Bates em Psicose (Alfred Hitchcock, 1960), 
recriada a partir da pintura de Hopper são alguns desses exemplos. Para além das citações plásticas  
e releituras, um terceiro elemento parece se destacar e ser, talvez, exclusivo à manifestação do horror: 
as obras de arte como catalisadoras do medo. Por exemplo, em La Sindrome di Stendhal (Dario Argento, 
1996) e Aenigma (Lucio Fulci, 1987), a arte se manifesta como portadora de elementos do macabro. Ela 
aflige aqueles que a olham e desperta neles o medo e o terror. Os seus espectadores, enfeitiçados pelo 
poder aniquilador da composição, sofrem alucinações, desmaios e são, fatalmente, levados à loucura 
ou mesmo ao óbito. Esse terror presente nas imagens revela não apenas os próprios delírios de seus 
observadores, como também toda a carga cultural que elas próprias carregam. Ao mesmo tempo em 
que as obras de arte são amplamente usadas no cinema de horror, das diversas formas acima expostas, 
os seus criadores, os artistas, são também incorporados nos filmes. Tópico caro à literatura de horror, a 
imagem do “artista louco” passou a ser trabalhada com maior força nos anos de 1950 e 1960 pelo cine-
ma e pela televisão. De modelos póstumos flagelados, o artista passa a incorporar a vítima fisicamente, 
através da aplicação do sangue como matéria pictórica e no âmbito da escultura, pelo uso dos corpos 
como base estrutural e estética da composição. Este minicurso tem, portanto, o intuito de explorar o 
tema das artes plásticas e do artista plástico no cinema de horror e na televisão. 

Experimentação em construção de roteiros de Audiodescrição
Patrícia Gomes de Almeida
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Resumo da proposta: apresentar a audiodescrição para alunos e profissionais das artes como recurso 
de acessibilidade para pessoas com deficiência visual nos ambientes e produtos culturais além de facili-
tar uma experiência com construção de roteiros em audiodescrição; possibilitar uma experiência inclu-
siva para pessoas com deficiência visual dentro do próprio minicurso. Explanação da proposta: O que 
é Audiodescrição (AD) e seu histórico. Aplicabilidade, importância e características. Relatar sobre como 
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surgiu a AD e em que momento se encontra e debater quais são as expectativas na área de atuação. 
Metodologia: exposição oral do tema, com exibição de slides com material acessível, possibilitando a 
participação inclusive de alunos com deficiência visual, exercícios práticos ao final do minicurso, com 
apresentação dinâmica. Abordar sobre termos e conceitos básicos de quem trabalha com audiodescri-
ção: pessoa com deficiência, audiodescrição, acessibilidade, inclusão, direitos humanos, cultura e artes. 
A atuação do audiodescritor e as suas especificidades, desde o perfil do audiodescritor: observação, 
sistematização de conhecimento, compreensão cultural mais ampla possível, organização, profissiona-
lismo x assistencialismo. Políticas públicas e acessibilidade: o que é exigido por lei e o que realmente 
se cumpre. As possibilidades de ampliação da arte pelo viés da acessibilidade. As diferentes funções 
dentro da profissão: Roteirista; Produtor; Assistente; Consultor; Supervisor; Diretor; Locutor. Campo de 
trabalho: artes, espetáculos, cinema, programas televisivos, dentre outros. A AD nos diferentes meios 
e espaços de consumo de arte. Obras de artes e museus: relevância do estudo por pesquisadores de 
arte. Espetáculos: comprometimento com o público diversificado, conhecimento e técnica. A produção 
de AD: recursos materiais e humanos; os diferentes tipos de audiodescrição, os recursos necessários: 
materiais e humanos; muitas tarefas para profissionais diferentes com conhecimento e técnicas para se 
colocar em prática. A linguagem cinematográfica e os diferentes públicos: a AD para permitir a inclusão 
de pessoas com deficiência visual aos cinemas; TV: até quando não será para todos? Eventos cultu-
rais: como se preparar diante a diversidade de público. Obras audiodescritas para ilustrar o minicurso: 
exibição de exemplos já traduzidos para que os inscritos conheçam o recurso e possam comentar: 
curtas-metragens, comerciais e programas televisivos. Exercícios práticos com AD: Obra de arte; Curta-
-metragem; Dança; HQs; Fotografias e Ilustrações.

Linguagem e iluminação da fotografia publicitária / de moda
Rodrigo Bessa
Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

O minicurso tem como proposta avaliar a teoria e prática relacionadas à linguagem e à iluminação da 
fotografia publicitária / de moda. Os discentes terão a oportunidade de conhecer, analisar e experimen-
tar os principais elementos da linguagem, iluminação e possibilidades da fotografia digital em estúdio 
fotográfico. As aulas irão abordar os discursos da premeditação da imagem da Fotografia Publicitária / 
Moda; conhecimento da linguagem e técnicas de uso da câmera digital profissional e diversos esque-
mas de iluminação em um estúdio fotográfico com a finalidade comercial da imagem, e a importância 
do domínio do equipamento fotográfico digital, como operação de câmera e uso do flash em estú-
dio, utilização do foco, diafragma, obturador da velocidade, ISO, fotômetro, objetivas e composição. 
Fornecer conhecimento para que os alunos possam aplicar e avaliar as linguagens fotográficas nos vá-
rios meios comunicacionais disponíveis no mercado atual em campanhas de comunicação. Conhecer, 
compreender e operar os artefatos e objetos técnicos pertinentes ao mundo fotográfico; desenvolver a 
percepção espacial do cenário, da composição e da iluminação a fim de planejar e produzir seus traba-
lhos fotográficos; ter conhecimento da linguagem que cerca a fotografia facilitando assim sua inserção 
na fotografia publicitária / moda; apreender técnicas visando também a pós-produção e conhecimento 
específico de novas tecnologias fotográficas. As aulas com atuação em estúdio com propósito de gerar 
experiência de campo.
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Instalação “Cooped Up”
Ana Maria Monteiro
John-Claude Phillips
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A instalação faz parte do projeto de pesquisa desenvolvido no PPGCOM da UFJF pela acadêmica pro-
ponente, sob a orientação do professor Dr. Nilson Assunção Alvarenga. A ideia dessa criação artística 
surgiu como resposta aos questionamentos levantados pela dissertação de mestrado, cujo objetivo 
é situar o headset de realidade virtual, Oculus Rift, em termos do que suas potencialidades estéticas 
acrescentam ao estudo da relação entre imagem e observador. O propósito de um headset como esse 
é possibilitar ao usuário interagir gestualmente com imagens tridimensionais em ambientes virtuais 
esféricos (o olhar pode ser direcionado para qualquer ângulo). Para que o direcionamento da visão 
do usuário determine o curso da narrativa, o dispositivo possui um rastreador de movimentos da ca-
beça (head tracker). Para a criação da experiência visual, partiu-se do conceito de dispositivo (Michel 
Foucault, Gilles Deleuze, Jean-Louis Baudry) e atração (Tom Gunning, Frank Kessler), tendo em vista o 
papel da criação do artista cujo propósito é subverter as funções puramente mercadológicas do meio 
(Vilém Flusser, Giorgio Agamben). Supõe-se que a imagem em realidade virtual, ao “devolver o olhar” 
— reação em tempo real ao input- coloca em xeque a posição de soberania do espectador voyer do 
cinema tradicional. Assumindo que essa hipótese leva a possibilidades pouco exploradas em realidade 
virtual, optou-se por criar uma narrativa que ora aguça a percepção do observador para mecanismos 
subversivos ora o surpreende pelo caráter atrativo do Oculus Rift. Cooped Up é uma expressão inglesa 
que significa estar confinado, tal como em uma gaiola ou outro tipo de restrição que se aplica a aves do 
mercado de alimentos. Visualizada com o Oculus Rift, a narrativa (uma animação em 3D) se passa em 
primeira pessoa, como se o observador estivesse, literalmente, imerso no ambiente fictício. Há cenas in-
terativas, onde ficam evidentes as características atrativas do Oculus (o olhar pode percorrer a cena em 
360 graus e as imagens reagem ao movimento do usuário) e cenas em que esse “espetáculo” se desfaz 
(o dispositivo se torna visível), tanto na impossibilidade de interação quanto na quebra de expectativa 
quanto ao desfecho do enredo. A história se passa em uma fazenda, que a princípio não se sabe que é 
um criadouro e abatedouro de frangos. O tour virtual vai do prazeroso ao surreal bizarro. O observador 
passa por etapas da vida dessas aves, percebendo que é uma delas somente no momento anterior ao 
abate. Aí também ocorre outro processo de identificação: há uma mudança de ponto de vista, o qual 
passa a ser o daquele que decidirá o destino da ave. Claramente, está em jogo outro potencial das nar-
rativas em realidade virtual, que começam a ser exploradas em experimentos mundo afora: a geração 
de empatia sem precedimentos, como no projeto The Machine to Be Another, em Barcelona, o jornalis-
mo imersivo com Kiya (Al Jazeera) e o curta Henry, lançado pelo estúdio da Oculus VR, na Califórnia. Por 
se tratar de um projeto de pesquisa, participantes serão encorajados a fornecer feedback e contribuir 
com relatos da experiência.

Anna
Ana Marina Coutinho
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A mente é de natureza imaterial, não tem forma, peso ou medida, porém é provida da capacidade de 
pensamento, percepção, vontade e sentimento. Essa capacidade a separa do mundo físico, mas não a 
separa do próprio corpo: a mente influencia o corpo. O laço é recíproco e, muitas vezes, instantâneo, 
o que faz com que os corpos reajam instintivamente aos impulsos lançados pelo cérebro: quando se 
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ama, abraça; quando se sente fome, come; quando se pensa, age. Citando Antônio Xavier Teles, “não 
nos relacionamos com o meio, apenas, em termos de conhecimento ou de adaptação física. Ligamo-
-nos com as coisas do ambiente afetivamente, emocionalmente”. Porém, se os impulsos são travados 
ou limitados, seja por fatores externos ou até mesmo internos, significa que o corpo não está corres-
pondendo às expectativas da mente. Não está abraçando o quanto está amando, não está comendo 
o quanto sente fome, não está agindo o quanto pensa. Através de quatro autorretratos, representei 
quatro sentimentos/momentos vividos no ano de 2015: o da solidão, o do medo, o da depressão e o da 
desilusão. Gerados por uma série de expectativas — que foram limitadas e reprimidas —, meu corpo 
enfraqueceu, secou, perdeu a cor e perdeu a vida. Disposto em uma espécie de moldura, aprisionado 
num ciclo melancólico e aparentemente interminável em todas as dimensões ser, que repetidas vezes 
precisa se exaurir, se esgotar, até se reencontrar para dar início a um novo ciclo.

Vestida de Infância
Claudia Barbosa Vieira Tavares
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

A proposta para o II Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens é apresentar um grupo de 
seis trabalhos que constituem a exposição intitulada Vestida de Infância. São trabalhos em vídeo, foto-
grafia e objetos. Recebi de minha mãe uma sacola de vestidos usados por mim e minhas irmãs na nossa 
infância, que foram guardados pela minha avó. Tentei vestí-los novamente. Não couberam. Tentei unir 
todos eles, abotoando uns aos outros para criar um único vestido com tamanho maior. Mesmo assim, 
ainda não coube. A infância não me cabe mais. Assim como as vestimentas que usamos são temporá-
rias e finitas, a infância nos escapa pelo passar do tempo. Invólucros do corpo, as vestes nos protegem 
da nudez, do frio, do sol e da chuva. Mas vestimentas são membranas porosas. O que pode ou não 
passar por essa membrana? Lembranças, sentimentos, afetos? A partir do materialidade dos vestidos e 
das questões levantadas surgem alguns trabalhos que derivam da ideia de corpo, vestimenta, transito-
riedade e experimentação.

Corpo e Gênero... A opressão dos corpos em trânsito
Claudia Regina de Oliveira
Wesley Claudino
Emílio Rodrigues
Sílvio Noronha
Theago Iozzi
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

O trabalho aborda o sistema patriarcal que dita o machismo nosso de cada dia, e fala da dominação, 
imposição e controle que nós mulheres estamos sujeitas nas relações domésticas, sociais e políticas 
inseridas numa sociedade predominantemente machista. Em um sistema de empoderamento masculi-
no, a mulher, ao longo da história, carregou o fardo de ser mulher, sendo oprimida, desvalorizada e per-
seguida enquanto via o homem sobressair. Apesar disso, impomos resistência e lutamos na busca de 
direitos e igualdade. A temática desse trabalho fala disso, e fala principalmente das violências invisíveis 
sofridas pela mulher no seu cotidiano, de abusos que muitas são sujeitas nos espaços sociais, políticos 
e domésticos e nas diversas violências que sofrem apenas por serem mulheres, tidas como o sexo frágil. 
A performance “Corpo e Gênero... A opressão dos corpos em trânsito” aponta esse sistema falocêntrico 
na busca de uma conscientização dessas violências silenciosas contra a mulher. A performance trabalha 
a resistência e a luta da mulher em um movimento onde vemos o trânsito dos corpos fluírem sob as 
passagens cedidas e as passagens barradas. Um jogo que nos permite perceber um conflito onde um 
sujeito tenta avançar enquanto o outro lhe aprisiona, arrasta, suplanta e oprime. O jogo dos corpos no 
espaço fala da história de violência velada e opressão sofrida por mulheres no seu cotidiano.
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Anuncie aqui! Eu como mídia grátis 
Daniel Iram dos Santos Moreira
Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES JF)

A proposta consiste em apresentar três camisetas (T-shirt`s) em cabides de madeira, cada uma conten-
do uma estampa para questionar a exposição exacerbada de marcas e apresentar as camisetas como 
discussão de valores do consumo. Invocar o pensamento do observador sobre o uso que está dando 
para o seu corpo no que diz respeito a comprar e expor marcas, pagar para oferecer marketing gratuito 
para grifes milionárias em um universo onde esse processo deveria ser o contrário. Processos primários 
se confundem com processos secundários, desejo e ego se misturam culminando em inocência, idola-
tria e servidão!

Cabeça nº 1 (Incorpora-lhe) 
Hamilton Ferreira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A Trepanação, técnica que consiste em perfurar o crânio, usada como procedimento para eliminação 
de maus espíritos e transcendência espiritual a milhares de anos, que posteriormente foi tomada, as-
sim como a sangria, como procedimento médico, é ainda feita nos dias atuais. Usando instrumentos 
arcaicos e sendo segurado, fazia-se um furo na cabeça para transcender, como pode ser visto no do-
cumentário do americano Cevin Soling “A Hole in the Head”. A estética da cabeça é comprometida em 
favor da elevação do espírito, o que, todavia, poderia nos remeter a dualidade histórica entre a alma 
e consciência, em que a princípio, a carne é submetida à salvação da alma somente, posteriormente 
a dessacralização do corpo o coloca em evidência, mas também em crise, como repercute na arte do 
século XX: romântica pela alma e moderna pela consciência. Contudo, a consciência que eleva a subje-
tividade nesse período, por se conhecer mais sobre o corpo, começa a fragmentá-lo, vasculhando até 
seus genes. As imagens nesse momento são da mente e não da retina. As imagens não são do corpo, 
que agora é obsoleto, mas que persiste e ainda pode ser salvo. A medicina amplia o conhecimento so-
bre o corpo, apontando para um caminho em que pode-se alterá-lo, melhorá-lo e criá-lo. A tecnologia 
caminha ladeando as impotências do corpo, suprindo o que lhe falta, ora mãos, ora membros inteiros. 
O corpo fraco, fragmentado e em crise agora é desforme, pois não se sabe quantos membros, orelhas 
ou formatos deveria ter. A imagem do corpo, comprometida, busca alternativas para acontecer: sem 
corpo agora se desenha com os genes e tecnologia. Sem braços e sem pernas, há ainda preservada a 
cabeça, que fecunda imagens, e com as possibilidades descritas pelo movimento transhumanista, mais 
precisamente pelo “The Extropy”, é a transbiomorfose sua primeira parada sem carne, somente espírito. 
Talvez a arte que seja vinda dos impulsos eletromagnéticos dos neurônios possa dar ainda as respostas 
visuais típicas ao contemporâneo. Porém, já não são imagens do corpo, talvez imagens diretamente 
das ideias, transplantadas tecnologicamente à Arte.

Helios, raio de sol — Antropofagia marginal
Laura Campos Daibert
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O presente processo criativo é fruto da conclusão do primeiro módulo do curso de extensão Proposi-
ções Sistêmicas em Arte, oferecido à comunidade jovem, estudantes da rede pública do ensino médio 
e fundamental, adjacente à UFJF. Este trabalho foi realizado com o apoio da PROEX (Pró-Reitoria de 
Extensão) UFJF, do IAD (Instituto de Artes e Design) e com a colaboração e receptividade da equipe da 
EMTN (Escola Municipal Tancredo Neves) pertencente ao bairro São Pedro. A parceria foi iniciada em 
2013, sendo concluída em 2014, no IAD, a partir das vivências do coletivo artístico e grupo de pesqui-
sa GIAT (Grupo de pesquisa nas Interfaces entre Arte e Tecnociência) coordenado pela docente Dra. 
Adriana Gomes de Oliveira. A fim de investigar sobre arte, interativa e sistêmica, o projeto teve por foco 
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pesquisar sobre a Arte Participativa brasileira a qual traz a inovadora ruptura com a mera contempla-
ção, rumo à imersão física e psicológica do espectador, agora participante nos anos 60 e 70. Além de 
mapear a linha evolutiva das tecnologias utilizadas pela mídia de comunicação de massa na Arte Mídia. 
Nesta, artistas se apropriam de tecnologias das novas mídias em processos criativos nos anos 70, 80 e 
90. Na via da crítica metafórica e subversiva questionando os valores da cultura de consumo e do estilo 
de vida capitalista surge a necessidade de pesquisar a experiência artística ativa que envolve o coletivo 
atingindo esferas de poder diversas. Do coletivo ao subjetivo. Ao longo do projeto de extensão foram 
construídas traduções intersemióticas de obras de Hélio Oiticica a exemplo do Parangolé. Utilizando 
texturas diversas, como plásticos e tecidos, foi elaborado, coletivamente, com a participação dos (as) 
alunos (as), das monitoras Laura Daibert e Helena Martins, com a orientação de Adriana Gomes. Duran-
te 6 meses realizaram encontros semanais no IAD pesquisando a Arte Participativa com foco na produ-
ção de Hélio Oiticica entre encontros teóricos e práticos. A supra sensorialidade, segundo Oiticica, é a 
chave para a libertação do corpo. O imbricamento entre as linguagens utilizadas na obra e na relação 
com o corpo do público pode ser compreendida como um convite imersivo, sensório, filosófico e tátil. 
A poética do sentir pelo instinto e espontaneidade.

 
Desenhonírico
Leandro Furtado
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Richard Serra: “(...) Drawing is a concentration on an essential activity and the credibility of the state-
ment is totally within your hands. It’s the most direct, conscious space in which I work. I can observe 
my process from beginning to end, and the times sustain a continuous concentration”. Are you sug-
gesting that drawing is like thinking? Richard Serra: “I don’t know. It’s not formal operation thought. 
Thought and language are interdependent but drawing comes from another source (experience and 
intuition) ….To draw a line is to have an idea”. Neste pequeno trecho de uma entrevista com o artista 
Richard Serra (EUA, 1939) podemos perceber já as aberturas que o desenho vinha tomando... Obvia-
mente pensamos que, devido às formas de aberturas que a própria linguagem artística já caminhava 
na segunda metade do século XX, o desenho não poderia passar-se despercebido. Apesar ainda da 
incerteza do lugar, fonte de conhecimento do qual teria surgido o desenho, R. Serra apontaria o mes-
mo, ao final da conversa, para um lugar onde sua forma se apresentaria “ampliada”. Do imaginal para 
a composição expressiva, “Desenhonírico” surge do desejo da disposição das linhas que compõem o 
todo imaginário humano. Sonhando, o homem se propõe a um mundo aberto e estritamente dentro 
de uma poética do sonho. À liberdade de seu inconsciente, delírios e desejos se interligam a criar 
tessituras que se configuram no extenso do corpo, imenso do tempo e dimensão do lugar. Como um 
grande lápis sobre uma folha branca de papel, o performer traça, grava, grafia, registra as marcas 
do seu imaginário poético inconsciente de um sonho sobre a realidade da cama. Aqui, o corpo, a 
mente e o inconsciente (o ser unificado, Da-sein) são parte do imediato, aqui mediado a grafar mo-
mentos únicos gerados pelo complexo ambiente pré-matéria, pré-forma. Pequenos vídeos onde são 
arquivados desenhos dos sonhos dos dias alternados. Dessa forma, a vídeo-performance não atende 
somente a estas especificações em primeiro plano, justo porque não determina em seu objetivo, 
classificar ou cair no enquadro de uma categoria (artística). Passa por vídeo, performance, chega em 
fotografias... a se mostrar, em princípio-último, Desenho. Mas expande ainda ideia técnica, estética 
ou formal deste, pois se configura e vai se desfigurando a cada novo sonho do autor, a cada novo 
tempo, em um novo espaço. Expande a forma e extrapola o tempo-espaço por tentar concretizar em 
real e consciente o que antes se passa pelo imaginário e inconsciente do humano. O sonho passa ser 
objeto e poética artísticos. Do Real. Desenhonírico. 
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Até quando?

Luciane Ferreira Costa
Universidade federal de Juiz de Fora (UFJF)

Recentemente tenho me dedicado ao estudo da arte contemporânea, suas práticas e conceitos o que 
me proporciona novas experimentações formais e conceituais. Artistas como Joseph Beuys (1921-1986), 
que propôs ver a arte como regeneradora da sociedade contemporânea, como ciência da liberdade — 
me atraem por conseguirem através da linguagem artística, instigar a reflexão sócio-cultural, mesmo 
não sendo este um fim em si mesmo, mas sim um dos meios. Para a presente proposta pensei na 
questão de conceitos que muito nos aflige hoje — a esperança e a liberdade — ou melhor, a ausência 
delas. Para dar forma a tais conceitos, a proposta — pintura-objeto intitulada “Até Quando?” — visa um 
processo de integração e de interpretação cuja subdivisão se encontra na esfera da subjetividade e ob-
jetividade, o qual só pode valer como elemento representativo. Para isso foi usado um primeiro painel 
em preto quadriculado com arames enferrujados fixados por pregos no entorno do quadro, abrigando 
um livro aberto: aqui se faz uma apologia à informação, à leitura, mas evoca também a questão de 
acordo com a página exposta “La speranza”: Esperança de que? O que podemos ou devemos esperar 
ou creditar? A esperança antes de ser uma virtude, é o motor essencial da existência humana, a tensão 
entre o real e o ideal, a medida entre a espera e o conseguir, “é a emergência em si do ser, desiludi-la sig-
nifica cair na desesperação.” (BALDUCCI). A simulação de “grades” nos convida a reflexão do conceito de 
“liberdade”: somos livres de que? Somos prisioneiros de quem ou de que? Aprisionar o conhecimen-
to, ou afastarmo-nos dele gerando, pois, um universo mudo e escuro! Ir buscá-lo? Como se trata de 
um díptico, o segundo painel é branco, também quadriculado com arames enferrujados e fixados por 
pregos, porém esta trama de arame se encontra rompida apresentando a ausência do livro, evocando 
assim a liberdade. Somente através do conhecimento, representado aqui por um livro, chegaremos a 
uma verdadeira liberdade. E qual seria? Sinto-me inclinada a uma atividade mental e analítica da arte 
conceitual que leva a uma auto-reflexão. O observador é convidado a refletir diante da semântica da 
obra, entre a identidade e a diversidade de pensamento e deduções, e assim intencionalmente coloca-
do em um estado de incerteza do que é, do que pode ser. No que concerne a poética da forma, é im-
portante ressaltar alguns itens de sua composição como a questão dos opostos que muito me atraem 
enquanto um jogo antinômico, como a simetria e a assimetria, identidade e diversidade, estabilização 
e desestabilização — tal relação se articula na percepção — a qualidade espacial, espaço articulado e 
experimental, a lógica e a mística, a vida ativa e aquela contemplativa que se ligam entre si quando as 
dimensões do racional e irracional de encontram. Esta proposta reconduz o espectador a uma reflexão 
e a uma possível reconstrução do conceito da própria obra e seus valores intrínsecos, evocando a ex-
periência de cada observador. 

Espaços Urbanos e Sociabilidades: um olhar sobre a cidade e suas conjunturas
Luísa Toledo Barbosa
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
 
Nos variados caminhos que qualquer ator faz em seu dia, “a cidade do andarilho tem uma histó-
ria, nem a melhor nem a pior do mundo, simplesmente histórias que configuram referências práticas 
e simbólicas em que se reconhece ou se constrange nas ruas que perambula (...)” (Eckert e Rocha,  
2003: 1). Em suas características singulares o urbano aparece como um lócus de interação e apropriação 
por seus atores sociais. Olhar para as cidades é perceber as variadas formas com que as pessoas fazem 
usos dos lugares, transformando um simples trajeto num espaço de encontro e sociabilidades entre ami-
gos, familiares, vizinhança etc. Ao pesquisar o urbano, como nos mostra Menezes (2009), “o espaço pú-
blico urbano é um contexto de mediação através do qual as identidades sociais, as práticas e as imagens 
socioespaciais podem ser criadas e contestadas, simbolizando quer a comunidade, quer a sociedade e a 
cultura mais abrangente, na qual ele se integra.” (Menezes, 2009: 2). Assim o presente estudo tem a in-
tenção de compreender a relação que se estabelece entre espaço, cultura e sociedade por meio do olhar 
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fotográfico, de forma a despertar outra forma de observar e interpretar a dinâmica urbana. Parafrasean-
do Magnani (2003), ao experimentar a cidade é necessário levar em conta as diversas dinâmicas que se 
encontra em meio às grandes cidades. Minha inquietação sobre o tema surge a partir da noção de que  
o estudo sobre o espaço público de uma cidade pode vir a contribuir na compreensão do “espaço públi-
co urbano a partir da ideia de que as práticas sociais são quem configura e reconfigura os significados do 
espaço” (Menezes, 2009: 3). E assim tentar compreender como se dá essa apropriação do espaço urbano 
pelos atores sociais por meio das fotografias que abre caminho para diversas interpretações por aquele 
que a observa. 
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