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APRESENTAÇÃO

O Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens (SPACL) é um evento organizado 
anualmente	por	discentes	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Artes,	Cultura	e	Linguagens	da	Univer-
sidade	Federal	de	Juiz	de	Fora.	A	terceira	edição,	que	ocorreu	entre	os	dias	28	a	30	de	novembro	de	
2016,	no	Instituto	de	Artes	e	Design	(IAD),	contou	com	a	apresentação	de	Comunicações	Orais,	de-
rivadas	dos	trabalhos	que	estão	sendo	desenvolvidos	por	pesquisadores	em	todo	o	país,	bem	como	
Mesas Redondas, Minicursos, Pôsteres 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	tem	a	
intenção	de	promover	proveitosos	diálogos	entre	acadêmicos	acerca	de	áreas	como	artes,	cinema,	
moda e música

Comissão Organizadora
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RESUMOS DE CONFERêNCIAS  
E MESAS REDONDAS
	28NOV2016

CONFERÊNCIA: 

Da aquisição ao descarte das roupas: imigrantes brasileiras 
profissionalmente qualificadas e suas experiências relacionadas  
com a “apresentação de si” em Paris

Solange Riva Mezabarba – Doutora em Antropologia 
Universidade Federal Fluminense (UFF)

A	mudança	no	estilo	de	vida	de	um	grupo	de	brasileiras	 traz	 inevitável	 impacto	no	modo	como	
gerenciam	o	vestuário	e	a	“apresentação	de	si”.	Uma	investigação	que	considera	suas	historias	de	vida	
e	as	biografias	de	suas	roupas	nos	levam	à	reflexão	acerca	dos	sistemas	de	classificação	que	regem	as	
escolhas,	o	uso,	armazenamento,	conservação	e	descarte	das	peças.

A	abordagem	biográfica	aplicada	aos	objetos	(Kopytoff,	1989)	proporciona	alguma	clareza	sobre	
os	aspectos	culturais	que	movimentam	as	dinâmicas	de	circulação	de	objetos	em	dadas	sociedades.	
Especificamente,	no	que	se	refere	à	circulação	das	roupas	nas	sociedades	modernas,	o	papel	das	prá-
ticas	de	consumo	é	central	nessa	dinâmica,	como	sugere	Slater	(2002).	O	processo	de	consumo	das	
roupas	engloba	os	critérios	que	definem	escolhas	e	acessos,	os	projetos	estéticos	individuais	e	suas	
influências,	a	fruição,	e	as	possibilidades	e	critérios	de	descarte.		Entre	o	grupo	estudado,	aspectos	da	
vida	prática	como	a	configuração	do	espaço	doméstico,	os	recursos	disponíveis	para	a	conservação	das	
peças,	as	opções	de	descarte,	as	diferencas	climáticas	e	a	dinâmica	do	mercado	podem	ser	elencados	
como	elementos	a	pesar	no	modo	como	passaram	a	consumir	roupas.	No	que	se	refere	à	condição	de	
imigrante,	há	também	aspectos	relacionados	com	o	esforço	individual	de	integração,	o	que	impacta	na	
subjetividade	das	escolhas.	A	“leitura”	do	estilo	de	vida	local	as	faz	reelaborar	(ou	não)	seus	projetos	
estéticos	pessoais	e	“apresentação	de	si”	no	espaço	público.

O	trabalho	de	campo	que	dá	suporte	empírico	a	esta	comunicação	foi	realizado	durante	o	ano	de	
2015	na	cidade	de	Paris.	Trinta	mulheres	brasileiras,	profissionais	qualificadas	que	migraram	para	a	capi-
tal	francesa	protagonizando	seus	próprios	projetos	migratórios	foram	entrevistadas	e	visitadas	em	seus	
ambientes	domésticos.	Elas	foram	convidadas	a	refletir	sobre	as	diferenças	percebidas	entre	as	práticas	
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envolvendo	a	circulação	das	suas	roupas	em	suas	cidades	de	origem	e	como	passaram	a	lidar	com	o	ves-
tuário	e	“apresentação	de	si”	na	capital	francesa,	também	conhecida	como	a	“capital	da	moda”.

MESA REDONDA: 

O problema da música, incluindo a análise de sua presença no 
ambiente acadêmico brasileiro e em Juiz de Fora

Luiz Castelões (org.) – Compositor e Doutor em Composição Musical (Doctor of Musical Arts)
Boston University, EUA)

Marta Castello Branco – Doutora em Música 
Universität der Künste, Berlin, Alemanha

Daniel Quaranta – Doutor em Música 
UNIRIO, Rio de Janeiro

Paulo Motta – Compositor e Mestre em Ciência da Religião (Etnomusicologia Comparada) 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	mesa	se	aproveita	de	uma	ambivalência	da	palavra	“problema”	(que	em	meio	acadêmico	significa	
“questão”	mas	que	extra-muros	assume	mais	comumente	o	sentido	de	“revés”,	“obstáculo”,	“dificuldade”)	
para	indagar	“Qual	o	problema	da	música?”,	em	três	níveis	preliminares:	(1)	a	Música	para	além	de	geogra-
fias	específicas,	(2)	a	Música	no	ambiente	universitário	brasileiro,	e	(3)	a	Música	em	Juiz	de	Fora.	O	debate	
entre	os	participantes	tentará	avaliar,	dentre	outras	coisas,	o	porquê	de	a	Música	ainda	encontrar	obstá-
culos	em	meio	acadêmico	a	despeito	de	sua	antiquíssima	tradição	teórico-prática,	as	razões	de	a	Música	
ser	vastamente	desvalorizada	como	área	profissional	e	de	pesquisa	no	Brasil	e	as	causas	da	dificuldade	
de	estabelecimento	de	um	meio	musical-criativo	profissional	e	pujante	em	Juiz	de	Fora.

CONFERÊNCIA: 

Mulheres nas equipes e fotografias brasileiras: primeiros passos

Marina Cavalcanti Tedesco – Doutora em Comunicação 
Universidade Federal Fluminense (UFF)

A	despeito	da	existência	de	Alice	Guy	Blaché,	Katherine	Russel	Bleecker	e	outras	pioneiras	que	
atuaram	 nas	 duas	 primeiras	 décadas	 do	 cinema,	 as	 funções	 de	 operador	 de	 câmera,	 assistente	 de	 
câmera	e	diretor	de	fotografia	foram	–	e	ainda	são	–	desempenhadas	por	homens	na	maior	parte	dos	
casos.	Não	é	à	toa	que	durante	muitos	anos	a	única	palavra	que	havia	em	inglês	para	designar	cinegra-
fista,	e	que	era	recorrentemente	utilizada	no	Brasil,	foi	cameraman.

Todavia,	não	é	correto	tomar	a	marca	de	gênero	contida	no	termo	como	um	simples	reflexo	da	
realidade.	É	 fácil	perceber	que	tal	palavra	também	contribuiu:	1)	para	 invisibilizar	as	cinegrafistas	e	
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diretoras	de	fotografia;	e	2)	para	a	conformação	da	fotografia	cinematográfica	como	uma	área	onde	as	
mulheres	claramente	não	eram	bem-vindas.

A	partir	do	início	dos	anos	1980	se	verifica	um	incremento	significativo	no	número	de	cinegrafistas	
mulheres	e	diretoras	de	fotografia	em	países	da	Europa	e	nos	Estados	Unidos.	No	que	se	refere	ao	Brasil,	
é	precisamente	no	mesmo	período	que	tais	mudanças	começam	a	aparecer.

Se	por	um	lado	são	inegáveis	as	novas	oportunidades	para	mulheres	nas	equipes	de	fotografia,	os	da-
dos	comprovam	que	a	desigualdade	de	gênero	permanece	forte.	Constatamos,	por	exemplo,	que	dos	filmes	
produzidos	no	Brasil	que	fizeram	de	um	milhão	a	cinco	milhões	de	espectadores	entre	os	anos	de	2000	
a	2014	nenhum	deles	havia	sido	fotografado	por	uma	mulher.	Cerca	de	dois	terços	deles	até	tinham	suas	
equipes	de	câmera	formadas	por	homens	e	mulheres,	mas	sempre	com	uma	proporção	de	homens	maior.

Ademais,	existe	uma	questão	que	transcende	o	quantitativo.	Afinal,	o	machismo	não	impacta	dire-
tamente	o	acesso,	mas	também	a	formação	e	a	permanência.	Além	das	piadas	e	votações	onde	se	elege	
“a	mais	bonita”	ou	“a	mais	gostosa”	do	set	–	que	muitas	vezes	são	vistas	como	brincadeiras	(brincadei-
ras	que,	claro,	nunca	acontecem	com	os	homens)	–	há	recomendações	específicas	para	mulheres.	Em	
um	curso	de	assistente	de	câmera	ministrado	em	2014,	os	instrutores	“disseram	pra	nunca	usar	calça	
legging em set.	Porque	a	roupa	é	muito	colada	e	as	pessoas	vão	ficar	olhando	pra	gente	e	deixar	de	fazer	
o	seu	trabalho.	Que	vai	atrapalhar.	Além	de	pegar	mal,	vão	achar	que	a	gente	quer	aparecer”	(relato	de	
uma	aluna	que	não	quis	se	identificar).

Nesta	comunicação	pretendemos	apresentar	dados	preliminares	de	nosso	estudo,	refletindo	so-
bre	alguns	de	seus	resultados.

CONFERÊNCIA: 

Mulheres no circuito integrado televisivo: corpos e erotismos na 
história do audiovisual brasileiro

Raphael Bispo dos Santos – Doutor em Antropologia Social 
Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Abelardo	Barbosa,	o	Chacrinha,	foi	o	primeiro	show man	a	se	valer	do	recurso	de	exibir	sensuais	dan-
çarinas	na	televisão	a	fim	de	fomentar	a	audiência	de	seus	programas	nos	anos	1970.	Todavia,	a	presença	
de	mulheres	como	um	recurso	audiovisual	no	“circuito	integrado”	(Haraway,	2009)	que	é	a	TV	não	era	
uma	novidade	nesse	período.	Sendo	assim,	a	apresentação	tem	os	seguintes	objetivos:	primeiramente,	
contribuir	para	uma	história	do	audiovisual	brasileiro	a	partir	de	uma	pesquisa	realizada	com	as	chacretes,	
essas	auxiliares	de	palco	de	Chacrinha,	personagens	hoje	consideradas	“secundárias”	na	memória	mais	
oficial	da	TV,	porém,	figuras	de	grande	apreço	popular	no	período	que	estiveram	em	cena.	Em	segundo	lu-
gar,	a	partir	de	uma	análise	das	performances	de	gênero	executadas	por	conjuntos	variados	de	mulheres	
que	serviram	de	auxiliares	de	palco,	refletir	sobre	a	maneira	como	corpos	e	erotismos	se	entrelaçam	na	
consolidação	de	uma	linguagem	audiovisual	nos	momentos	mais	iniciais	da	televisão	no	Brasil.

	30NOV2016
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CONFERÊNCIA: 

A experiência na pesquisa em arte como arte

Mário Cesar de Azevedo – Doutor em Teoria, História e Crítica de Arte 
IA/UFRGS

Há, sem dúvida, uma espécie de trabalho extra	que	os	artistas	desenvolvem	como	pesquisadores,	
pensadores	e	autores,	e	por	certo	há	uma	teoria	que	se	desprende	de	sua	obra.	Mas	é	urgente	que	se	
preserve	em	estado	de	arte	todas	essas	ações	e	comunicações.

Nos	dias	em	que	vivemos	é	impossível	deixar	de	reconhecer	que	a	arte	pede	formas	específicas	
de discurso,	que	congreguem	essas	teorizações.	Enquanto	artistas	–	e	por	isso	mesmo	–	atravessamos	
uma	alternância	entre	saber	e	não-saber	(em	sentido	clássico),	que	nos	colocam	às	voltas	com	“códigos	
que	se	inventam	à	medida	que	se	enunciam,	estabelecendo	uma	ideia	(vital)	de	jogo,	cujas	regras	são	
inventadas	enquanto	ele	decorre”,	conforme	escreveu	Annateresa	Fabris	em	um	artigo	fundamental	–	
“A	pesquisa	em	artes	visuais”	(in:	Porto	Arte,	n.	4	,	p.	17)	–	ainda	em	1991.

A	grande	diferença	da	atividade	artística	para	outras	do	conhecimento	humano	é	sua	liberdade	in-
trínseca,	seja	ela	imagem,	texto,	som	ou	outra	coisa	qualquer:	ela	cria	a	si	mesma.	A	invenção	transcorre	
com uma autonomia natural desde o criador com seus materiais até o espectador. O processo é, muitas 
vezes,	a	própria	obra,	pois	há	um	jogo	muito	intenso	em	torno	desse	trabalho.	“Toda	obra	contém	em	
si	mesma	a	sua	dimensão	teórica,	e	isto	implica	que	a	obra	possui	um	sentido	além	do	que	vemos”	e	
daí	que	“todo	desafio	de	uma	teoria	consiste	em	saber	descolar	as	questões	mais	pertinentes	que	a	
prática	suscita.”	Neste	caso,	entendo	que	a	escrita	traça	seu	próprio	trajeto	e	também	se	revela	como	
processo	de	criação.

LANÇAMENTO DE LIVRO:

Por que design é linguagem?

Autores: Frederico Braida e Vera Lúcia Nojima

As	abordagens	dentro	do	campo	do	design	nem	sempre	têm	tratado	o	termo	“linguagem”	com	
o	cuidado	e	com	a	precisão	requeridos,	ou	então,	repetem-se	os	modelos	que	propõem	adaptações	
simplistas e mecanicistas dos conceitos desenvolvidos dentro do campo da linguística. Parafraseando 
Garroni	(1972,	p.55),	quando	buscava	compreender	o	cinema	como	linguagem,	o	objetivo	deste	livro	
é	tentar	esclarecer	em	quais	sentidos	são	legítimos	os	usos	do	termo	linguagem,	quando	se	trata	do	
campo do design.

Em	razão	de	sua	abordagem	didática,	o	livro	é	apontado	como	uma	ferramenta	acadêmica,	indica-
do	para	alunos	de	graduação,	pós-graduação	e	professores.
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RESUMOS EIxO TEMÁTICO
ARTE,	MODA:	HISTÓRIA	E	CULTURA

 ANTIGUIDADE E IMAGEM RELIGIOSA

A emblemática e a iconografia da vanitas

Andreia de Freitas Rodrigues
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Após	a	edição	de	1531	do	Emblematum Liber,	de	Andrea	Alciato	(1492	–	1550),	um	compendio	de	
retratos	morais	da	humanidade,	proliferou	largamente	entre	os	séculos	XVI	e	XVII	um	gênero	literário,	
combinação	de	texto	e	imagem,	de	caráter	profundamente	moral	e	didático,	a	emblemática,	instaurando	
um	repertório	iconográfico	de	impacto	e	que	se	tornou	comum	e	exaustivamente	usado	como	modelo	
para	obras	artísticas	e	manifestações	culturais	diversas	daquela	época,	inclusive	em	espaços	ibero-ame-
ricanos.	Tal	sucesso	literário	pode	ser	explicado	pelo	reconhecimento	das	aspirações	daquele	momento,	
como	a	criação	de	uma	 linguagem	universal,	baseada	em	imagens,	ao	modo	dos	hieróglifos	egípcios,	
mas	explicadas	pelo	texto,	transmitindo	assim,	regras	de	conduta	úteis	para	a	humanidade.	A	presente	
comunicação	procura	reunir	e	analisar	alguns	exemplos	de	emblemas	que	circularam	em	edições	diver-
sas como De Pia Desideria	(1702),	de	Hermann	Hugo	ou	Emblemas de Horácio	(1608),	de	Otto	van	Veen	
e	passaram	a	instruir	a	composição	de	diferentes	obras,	do	gênero	vanitas,	um	modelo	de	representação	
moral	desenvolvido	no	interior	do	pensamento	religioso	e	filosófico,	no	contexto	pós	tridentino,	quando	
as	prescrições	estabelecidas	operavam	um	controle	rigoroso	da	produção	de	imagens	no	âmbito	cató-
lico.	Considerando	conceitos	como	desengano	ou	morte,	veremos	aqui,	que	estas	imagens	apontam	de	
maneira	 indelével	para	a	efemeridade	e	o	fim	derradeiro	da	vida	 terrena,	um	modelo	pedagógico	de	
conversão	eficaz,	que	se	utilizou	de	tópicas	muitas	vezes	retiradas	de	textos	bíblicos	ou	que	revisavam	a	
literatura antiga clássica, como o fugit tempus, memento mori quia pulvis e et in pulverem reverteris, quodie 
morimur, mors omnia aequat, homo bulla ou o mais famoso deles, vanitas vanitatum et omnia vanitas.    

Palavras-chave: Vanitas;	emblemática;	iconografia.
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Da gênese até a origem. O percurso de duas anedotas plinianas

Antônio Leandro Gomes de Souza Barros
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

A	história	da	arte	que	se	encontra	nos	últimos	livros	da	História Natural, a enciclopédia do mundo 
antigo	escrita	por	Plínio,	o	Velho,	situa-se	em	um	campo	paradoxal	quando	entendida	no	contexto	da	
moderna	disciplina	acadêmica.	Considerando	a	sua	extensão	e	organização	(mais	ou	menos	metódica),	
o	trabalho	de	Plínio	publicado	em	77a.C.	é	o	remanescente	antigo	mais	bem	acabado	que	conhecemos	
sobre	história	da	arte.	Portanto,	trata-se	do	ancestral	mais	remoto	desta	disciplina	–	reconhecidamente	
o	agon	decisivo	às	formulações	históricas	tanto	de	Vasari	quanto	de	Winckelmann.	No	entanto,	para-
doxalmente,	justo	a	partir	destes	notáveis	autores	é	igualmente	conhecido	o	descarte	do	trabalho	de	
Plínio	como	princípio	de	uma	disciplina	acadêmica.	O	que	nos	permite	configurar	o	paradoxo	de	Plínio	
como	uma	história	da	arte	antes	da	história	da	arte.

	 Na	força	desse	paradoxo	aflora	uma	contradição	entre	a	gênese	e	a	origem.	Georges	Didi-Hu-
berman,	por	exemplo,	conclui	que	“a	história	da	arte	sempre	começa	duas	vezes”	contrapondo	a	genea-
logia	temporal	ao	poder	originário	de	formulação	histórica.	Ele	se	vê	levado	à	necessidade	de	traçar	“li-
nhas	divisórias”	historiográficas	entre	os	trabalhos	de	Plínio	e	de	Vasari	discriminando	entre	um	antigo	
gênero	jurídico	da	imago	e	um	moderno	gênero	artístico	do	disegno,	entre	a	impressão	táctil	direta	e	a	
ilusão	óptica	imitativa.	Nesse	sentido,	o	trabalho	de	Didi-Huberman	é	proveitoso	por	fazer	visível	certa	
independência	e	descontinuidade	entre	questões	genéticas	e	questões	originárias	na	história	da	arte.	
Seguindo	tais	investigações,	interessa	a	essa	comunicação	reencaminhar	as	observações	e	elaborações	
do	teórico	francês	de	volta	à	História Natural,	mas	em	relação	à	sua	própria	história	da	arte.	Isto	é,	inte-
ressa	pensar	esse	paradoxo	em	toda	sua	força	de	contradição	no	campo	restrito	da	própria	história	da	
arte de Plínio através de duas de suas anedotas do Livro 35.	Essas	duas	anedotas	juntas	estabelecem	o	
percurso	de	sua	história	da	arte	da	pintura:	uma	delas	na	abertura	e	a	outra	no	encerramento	do	mesmo	
cânone.	Ambas	anedotas	referentes	à	diferentes	questões	do	começo	dessa	arte:	seu	início	temporal	
(a	narrativa	aberta	dos	primórdios	da	pintura	no	Egito	e	na	Grécia)	e	seu	gesto	inaugural	(a	invenção	da	
pintura	como	um	gesto	de	amor	desesperado).	Convém,	assim,	retraçar	o	plano	originário	do	trabalho	
pliniano	enquanto,	simultaneamente,	reabre-se	sua	questão	genealógica	até	Vasari.

Palavras-chave: Plínio,	o	Velho;	gênese;	origem;	anedota.

Virgens Abrideiras: forma, iconografia, funções e recepção crítica 

Clara Habib de Salles Abreu 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

O	objetivo	dessa	proposta	de	trabalho	é	trazer	para	o	Brasil	um	debate	sobre	as	Virgens	Abri-
deiras.	Tal	debate	já	tem	grande	expressão	internacionalmente	e	destaco	como	referências	para	esse	
breve	resumo	os	trabalhos	das	pesquisadoras	Melissa	Katz	e	Irene	Hernando.		

Formalmente,	a	imagem	chamada	de	“Virgem	Abrideira”	se	caracteriza	como	um	tipo	de	escultura	
que	representa	a	Virgem	Maria,	com	ou	sem	o	Menino	Jesus,	que	se	abre	a	partir	do	centro,	formando	
uma	espécie	de	tríptico.	Dentro	encontram-se	outras	esculturas,	baixos-relevos	e/ou	pinturas	que	re-
presentam	diversos	outros	temas.	A	fábrica	de	tal	modelo	de	imaginária	teve	seu	ápice	na	Baixa	Idade	
Média,	porém	sobreviveu,	em	menor	escala,	até	a	Idade	Moderna.	Feitas	de	marfim	ou	madeira	dourada	
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e	policromada,	o	tamanho	das	Abrideiras	oscila	entre	25	cm	e	150	cm.	As	dimensões	da	imagem	estão	
diretamente relacionadas ao seu uso. As esculturas menores, mais fáceis de serem transportadas e 
manipuladas,	se	adaptavam	com	facilidade	aos	cultos	privados	e	atendiam	às	necessidades	pessoais	
do	fiel.	Já	as	imagens	maiores	estavam	condicionadas	à	manipulação	dos	sacerdotes	sendo	utilizadas	
somente	em	determinados	ritos,	festas	litúrgicas,	procissões	etc.

Iconograficamente,	as	Virgens	Abrideiras	fechadas	podem	representar	a	Virgem	Maria	seguindo	
alguns	modelos	iconográficos,	como	o	Trono	da	Sabedoria,	a	Virgem	Lactante,	a	Virgem	da	Expecta-
ção	ou	a	Imaculada	Concepção.	Em	alguns	casos	a	Virgem	porta	símbolos	que	indicaria	sua	realeza	
como	a	coroa	e	o	cetro,	em	outros	animais	ferozes	ou	a	lua	crescente	sob	seus	pés.	Já	os	temas	que	
as	Virgens	Abrideiras	abrigam	em	seu	interior	são	passagens	da	vida	da	Virgem,	de	Cristo	e	represen-
tações	Trinitárias.		

A	recepção	crítica	das	Virgens	Abrideiras	por	vezes	foi	um	tema	polêmico,	visto	que	a	Virgem	
Abrideira	do	tipo	Trinitária	foi	condenada	por	teólogos	como,	por	exemplo,	Gerson,	por	teóricos	da	
arte	como	Molanus,	e	até	mesmo	pelo	Papa	Bento	XIV.	A	justificativa	para	essa	condenação	era	que	
tal	 representação	poderia	 indicar	que	toda	Santíssima	Trindade	teria	sido	concebida	no	ventre	da	
Virgem	Maria.	

Concluindo,	pretende-se	com	esse	trabalho	explorar,	a	partir	da	análise	de	algumas	esculturas,	
as	formas,	a	iconografia,	as	funções	e	a	recepção	crítica	do	modelo	de	imaginária	conhecido	como	
Virgem	Abrideira.	

Palavras-chave: Imaginária;	Virgens	Abrideiras;	Arte	Sacra.

Cartografia dos cosmos em Aby Warburg: o conceito de orientação 
cósmica e o trânsito das imagens astrológicas no Atlas Mnemosyne

Jefferson de Albuquerque Mendes
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Esta	comunicação	 investiga	o	problema	da	orientação	cósmica	no	Renascimento	e	sua	 relação	
com	a	migração	das	 imagens	astrológicas	no	contexto	artístico	e	cultural	partindo	da	análise	do	Atlas 
Mnemosyne	do	historiador	cultural	alemão	Aby	Warburg.	Entende-se	por	orientação	cósmica	o	processo	
de	ordenação	astrológica	que	retrata	o	aspecto	da	polarização	e	oscilação	do	individuo	na	tentativa	de	
apreensão	do	imponderável	e	do	desconhecido.	No	intuito	de	pensar	a	continuidade	do	imaginário	das	
divindades	e	profecias	pagãs	da	antiguidade	nos	tempos	modernos,	Warburg	empreende	uma	pesquisa	
onde	pretende	circunscrever	a	influência	da	astrologia	nos	processos	de	apreensão	das	representações	
da	manifestação	humana	como	a	arte	e	a	produção	de	imagens,	o	que	revela	o	mote	a	ser	investigado	
nesta	pesquisa.

Ao	entender	a	imagem	como	um	operador	que	serve	para	demarcar	historicamente	a	condição	do	
sujeito	frente	à	alteridade,	Warburg	a	reconhece	como	produto	de	um	tempo	e	de	um	espaço,	mas	lembra	
que	é	a	própria	imagem	que	ajuda	a	fabricar,	através	de	seu	caráter	mediador,	a	relação	tempo-espacial	
da	qual	ela	mesma	é	fruto.	Abordando	a	questão	dos	modos	de	transmissão	das	divindades	pagã	pela	
astrologia	no	Renascimento	partindo	da	possibilidade	que	os	novos	meios	para	o	trânsito	das	imagens	
ganham	um	outro	patamar	no	que	concerne	o	processo	de	produção	das	imagens	astrológicas.

Com	isso,	pretende-se	relacionar	os	possíveis	caminhos	metodológicos	para	os	papéis	das	ima-
gens	astrológicas	na	ordenação	e	orientação	do	homem	no	Renascimento,	de	forma	a	revelar	como	
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esse	ensejo	de	orientação	produziu	uma	reviravolta	estilística	que	pode	ser	considerada	um	processo,	
internacionalmente	condicionado,	de	confronto	com	as	representações	preservadas	em	imagens,	que	
eram	próprias	à	cultura	astrológica	pagã.	Ou	seja,	verificar	a	influência	da	astrologia	nos	processos	da	
manifestação	humana	como	a	política	e	a	arte	em	se	tratando	de	procedimentos	e	modos	para	poder	
compreender	as	diversas	formas	de	se	orientar	no	mundo.	Com	isso,	o	homem	produzia	conhecimento	
sobre	o	desconhecido	partindo	do	intercâmbio	e	migrações	astrológicas.

Palavras-chave: Aby	Warburg;	Atlas Mnemosyne;	orientação;	astrologia.

Filippe Nunes e o contexto contrarreformista

Julia Dias Möller
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	Igreja	Romana	se	vê	na	necessidade	de	revisão	de	seus	dogmas	em	face	aos	dilemas	reformistas	
que	circulavam	na	Europa	Humanista,	como	resposta	é	instaurado	o	Concílio	de	Trento	que	perdurou	
de	1545	a	1563.	A	25ª	sessão	do	Concílio	de	Trento	(1563)	trata	de	assuntos	como	o	uso	e	veneração	
da	imagem	religiosa.	Juntamente	com	as	prescrições	do	Concílio	houveram	teóricos	dos	séculos	XVI	e	
XVII,	que	fazem	coro	a	importância	e	função	da	imagem	através	de	textos	como	tratados.	É	no	mundo	
Ibérico	que	essas	ideias	encontraram	mais	força.	

Em	1615,	foi	publicado	em	Portugal	o	tratado	Arte da Pintura, symmetria e perspectiva. Escrito pelo 
dominicano	Filippe	Nunes,	o	tratado	carrega	em	sua	essência	muitos	pontos	que	afirmam	a	nobreza	da	
Pintura.	  Nunes	declama	sobre	os	louvores	da	pintura	como	também	demonstra	seu	caráter	matemático	
através de ensinamentos da perspectiva e symmetria.	Apresentado	três	pontos	principais	que	são,	a	função	
da	imagem,	a	definição	da	pintura	e	a	importância	do	desenho	da	figura	humana	o	presente	artigo	pretende	
investigar com apontamentos os argumentos escolásticos e contrarreformistas do tratado de Nunes.

Palavras-chave: Contrarreforma;	Filippe	Nunes;	Pintura;	Portugal;	Tratadística.

  ARTE CONTEMPORâNEA E ESPAÇOS DE FALA

Trajetórias entre arte e cidade: viver, usar, experimentar, ressignificar

André Leal
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ)/Candido Mendes

O	artigo	busca	analisar	diferentes	práticas	artísticas	que	dialogam	com	a	paisagem	urbana	ou	in-
dustrial	de	modo	geral,	que	nessa	relação	se	revela	como	entrópica,	na	definição	de	Robert	Smithson.	
Desde	a	década	de	1970,	passado	o	momento	das	‘neovanguardas’	e	já	em	voga	práticas	que	podem	
caracterizar	a	arte	contemporânea,	muitos	artistas	vêm	investigando	sistematicamente	essas	relações,	
tirando	a	arte	da	galeria	e	levando-a	para	a	natureza	e	vice-versa.	Buscaremos	aqui	realizar	uma	breve	
genealogia	dessa	produção,	chegando	a	práticas	atuais	desse	trânsito	e	da	ressignificação	da	própria	
ideia de paisagem e de arte.
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Robert	Smithson	serve	como	ponto	de	partida,	com	sua	Floating island around Manhattan	(1970-
2005),	na	qual	uma	barcaça	navega	ao	redor	da	ilha	de	Manhattan	levando	consigo	um	parque.	Um	
parque	que	espelha	conceitualmente	o	Central	Park,	emblema	de	uma	natureza	artificial	e	controlada	
na	grelha	nova	iorquina,	e	que	não	se	contenta	com	sua	estaticidade,	nem	com	sua	condição	subli-
me	de	natureza	contemplativa	e	sai	em	busca	dos	galpões	industriais	abandonados	das	margens	de	 
Manhattan.	 Não	 por	 acaso	 a	 obra	 foi	 concebida	 em	 conversas	 com	 seu	 amigo	 e	 pupilo	 Gordon	 
Matta-Clark,	segundo	Jane	Crawford.	Matta-Clark,	por	sua	vez,	fez	Day’s End	(1975),	sua	própria	inter-
venção	entrópica	em	um	galpão	nas	margens	do	Hudson	buscando	transformá-lo	em	um	parque	para	a	
população	local.	E	eram	os	cortes	nas	fachadas	e	no	piso	que	abriam	o	espaço	para	outros	usos	e	para	
a própria natureza circundante.

Passadas	quatro	décadas	desses	eventos,	a	arte	continua	promovendo	aberturas	da	paisagem	
urbana	para	experiências	menos	amarradas	pela	lógica	funcionalista	que	rege	a	sociedade	ociden-
tal.	A	artista	espanhola	Lara	Almárcegui	busca	constantemente	ressignificar	espaços	abandonados	
em	diferentes	cidades,	seja	por	meio	de	mapeamentos	de	terrenos	baldios	“interessantes”,	seja	na	
promoção	de	restauros	e	festas	em	edifícios	condenados	à	demolição	em	pequenas	localidades	es-
panholas.	Já	em	Lotes Vagos: ação coletiva de ocupação urbana experimental	(2005-2008),	os	artistas	
Louise	Ganz	e	Breno	Silva	também	se	apropriam	de	terrenos	baldios	para	neles	propor	usos	comuni-
tários	que	os	tirem	de	suas	estaticidades	enquanto	dejeto	urbano,	possibilitando	novos	convívios	da	
população	com	eles.	Trazendo	para	o	diálogo	outras	produções	históricas	e	contemporâneas,	iremos	
analisar	 como	diferentes	práticas	artísticas	exploram	a	paisagem	urbana	da	modernidade	e	quais	
suas potencialidades sociais.

Palavras-chave:	arte	contemporânea;	cidade;	Robert	Smithson;	entropia.

Em busca da coexistência: De onde e com quem o artista fala?

Bruno Gomes de Almeida
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

A	presente	proposta	de	comunicação	reflete	sobre	questões	acerca	da	produção	artística	contem-
porânea	e	suas	interseções	com	a	vida	cotidiana	e	seus	espaços	afetivos	e	coletivos.	As	tendências	e	
estratégias	artísticas	cada	vez	mais	voltadas	para	a	vivência	e	seus	lugares	de	partilha,	têm	demarcado	
um	território	de	ação	mais	delineado	em	termos	de	ações	relacionais,	sociais	e	interpessoais.

O	artista	na	contemporaneidade	se	acostumou	a	ter	de	responder	em	seu	trabalho	a	uma	pergunta	 
sobre	sua	origem:	“De	onde	eu	falo?	”	Um	questionamento	que	o	induz	a	perfazer	novamente	os	cami-
nhos	que	ocasionaram	sua	existência.	Como	num	exercício	de	investigação	que	depure	suas	raízes	e	ramifica-
ções,	que	lance	luz	sobre	sua	procedência,	sobre	seu	lugar	no	mundo.	Indício	de	um	interesse	que	deixa	claro	
as	fronteiras	oscilantes	com	a	vida	real,	que	transcorre	cada	vez	mais	nos	espaços	circundantes	da	existência.	

No	entanto,	de	uns	tempos	pra	cá,	nota-se	o	gradual	aparecimento	de	uma	arte	que	não	apenas	
tenta	responder	a	pergunta	“De	onde	o	artista	fala?	”,	mas	sobretudo,	“Com	quem	o	artista	fala?”.	Não	
basta	incorrer	em	sua	proveniência	e	lugares	no	mundo,	mas	também,	falar	sobre	os	seus	pares,	os	que	
lhe	escutam	e	também	fazem	valer	suas	vozes.

Essa demanda pelos interlocutores do artista é uma maneira de aprofundar a primeira pergunta. 
Afinal,	o	estabelecimento	de	seus	lugares	no	mundo	suscita	deliberações,	introjeções	e	endereçamen-
tos.	E	considerando	que	nossos	territórios	de	habitação	estão	cada	vez	mais	povoados,	os	entornos	
estão,	incondicionalmente,	imbricados	em	nós.
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Dessa	forma,	a	comunicação	apresenta	trabalhos	de	diferentes	contextos	históricos,	que	perfize-
ram	essas	“trilhas	do	desejo”	em	direção	a	uma	arte	que	se	efetiva	no	coletivo,	no	campo	das	relações	
e	fluxos	afetivos	da	vida	contemporânea.	

Palavras-chave: arte	contemporânea;	lugares	de	partilha;	sociedade.

Incerteza as a state of mind

Luciana Benetti Marques Valio
Pesquisadora sem vínculo institucional

A	presente	comunicação	surge	da	inquietação	provocada	pelo	título	“South as a state of mind”,	da	
Documenta	14	(2017).	Tal	como	é	evidenciada	a	intenção,	a	grande	mostra	de	arte	pretende	pensar	o	
Sul	“como	um	estado	de	espírito”.	Assim,	entendido	como	uma	provocação,	instiga	às	seguintes	ques-
tões:	Qual	seria	o	“estado	de	espírito”	do	sul	(do	nosso	sul,	do	sul	daqui,	do	sul	do	Brasil)?	O	que	se	
quer	dizer	quando	um	lugar	geográfico	é	configurado	como	um	“estado	de	espírito”,	principalmente,	
no	que	se	refere	a	uma	mostra	de	arte?	Na	tentativa	de	refletir	sobre	tais	questões	–	pensar	a	própria	
condição	de	estar	no	sul,	inclusive,	considerar	o	que	seria	esse	“estado	de	espírito”	no	campo	da	arte	
aqui	–	surge	o	interesse	em	analisar	e	acompanhar	mais	de	perto	a	32ª	Bienal	de	São	Paulo	(2016).	
Se	a	Documenta	entende	o	“sul	como	um	estado	de	espírito”,	a	Bienal	de	São	Paulo	parte	da	premissa	
da	“incerteza	viva”.	Ou	seja,	aqui	no	sul,	certo	parece	ser	a	incerteza...	A	incerteza	é	apresentada	como	
inerente	ao	momento	atual,	desde	os	possíveis	anúncios	das	catástrofes	biológicas,	 como	as	crises	
políticas	e	econômicas,	passando	pelas	guerras,	 fome,	e	miséria	humanas.	A	 intenção	de	 se	 funda-
mentar	nas	incertezas	não	se	trata	de	uma	condição	negativa,	mas	de	instabilidade,	de	possibilidade	
de	movimentação.	Com	isso,	o	tema	da	incerteza	é	proposto	para	ser	vivenciado	e	potencializado,	e	
não	anulado	(“tranquilizado”)	em	busca	de	uma	estabilidade	e	certeza.	O	curador	da	mostra,	Jochen	
Volz,	aposta	no	potencial	da	arte	como	desestabilizador,	pois	considera	que	a	arte	possibilita	revelar	a	
desordem	do	sistema	a	qual	fazemos	parte,	de	maneira	que,	somente	ela,	une,	naturalmente,	o	pensar	
ao	fazer	e	a	reflexão	à	ação.	Caberá,	assim,	à	arte	contemporânea	permear	os	territórios	da	incerteza,	
dos	deslocamentos	e	da	fluidez,	principalmente,	quando	a	grande	mostra	do	Norte	provoca	com	seu	 
título desconcertante, “South as a state of mind”,	o	sul	geográfico	fica	impreciso.	Justamente	porque	
esse	“estado	de	espírito”,	embora	desconhecido,	já	carrega	em	si	uma	conotação,	alguma	característica	
de	algo	que	lhe	torne	reconhecível.	Enfim,	pensar	no	“Sul	como	estado	de	espírito”	e	nas	“Incertezas	Vi-
vas”	abrem	muitos	caminhos	incertos	para	serem	percorridos...	e	talvez	a	incerteza	que	se	busque	aqui	
seja	a	possibilidade	de	personificar-se	como	sujeito	de	si	mesmo,	como	um	“estado	de	espírito”	do	sul.

Palavras-chave:	32ª	Bienal	de	São	Paulo;	Incerteza;	arte	contemporânea;	mostra	de	arte.

Arte Conceitual e Conceitualismos: a distinção entre duas vertentes 
artísticas

Thamara Venâncio de Almeida
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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Neste	artigo	propomos	apresentar	algumas	das	definições	da	Arte	Conceitual,	e	com	elas,	algumas	
das	razões	que	culminaram	na	criação	de	outra	vertente,	o	Conceitualismo.	Apontaremos	as	principais	
causas	e	motivos	que	levaram	críticos	e	historiadores	de	arte,	em	um	momento	de	revisão	dessa	práti-
ca, a distinguirem esses dois termos. Muitas práticas, na vertente do Conceitualismo, utilizando novos 
suportes	para	criação	artística,	se	tornaram	recorrentes	em	países	Latino	Americanos.	Aqui,	de	exemplo,	
apresentaremos	a	Videoarte,	experimentada	pioneiramente	por	artistas	do	Grupo	Fluxus,	e	que	emerge	
nos	anos	1970	no	Brasil	como	alicerce	para	a	experimentação	de	artistas	conceituais	do	Rio	de	Janeiro.	
Desde	o	momento	em	que	a	Arte	Conceitual	começou	a	ser	pensada	e	escrita,	houve	discrepâncias	em	
sua	definição,	nunca	chegando	a	um	consenso.	Alguns	artistas	que	se	envolveram	com	esse	tipo	de	arte	
ainda	na	década	de	1960,	a	exemplo	de	Sol	LeWitt	e	Joseph	Kosuth,	publicaram	no	calor	do	momento	
suas	ideias	a	respeito	dessa	arte	recente,	chamada	de	“Conceitual”.	Esses	dois	artistas,	que	tinham	con-
tato	e	discutiam	sobre	o	assunto	na	época,	tinham	ao	menos	o	consenso	de	que	não	se	tratava	de	um	
movimento.	Kosuth	(1969)	a	via	como	uma	tendência	e	LeWitt	(1967)	entendia-a	mais	como	um	modo	
de	fazer	arte,	dentre	tantos	outros.	Os	escritos	desses	artistas,	vistos	como	quase	um	manifesto,	serviu	
para	embasar	e	dar	visibilidade	e	importância	a	essa	nova	forma	de	se	conceber	uma	obra	de	arte.	No	
contexto	brasileiro,	o	texto	de	Kosuth	teve	larga	repercussão,	quando	apareceu	traduzido	em	1975,	no	
primeiro número da revista Malasartes.	O	que	vem	sido	revisto	de	forma	recorrente	nas	últimas	déca-
das,	pelos	críticos	e	historiadores	de	arte,	é	a	questão	da	arte	conceitual	como	um	produto	exclusivo	
oriundo	de	artistas	norte-americanos	e	europeus.	Algumas	teses	defendem	que	a	arte	conceitual	surgiu	
concomitantemente,	a	partir	de	uma	crise	geral	da	arte,	em	diversos	lugares,	e	indicam,	que	a	partir	da	
exposição	Global Conceptualism: Points of Origin 1950s-1980s,	de	1999,	realizada	no	Queens Museum 
of Art	de	Nova	York,	a	questão	abrangente	sobre	a	arte	conceitual	tomou	maior	dimensão,	sendo	consi-
derada	marco	para	sua	reavaliação	historiográfica.

Palavras-chave: Arte	Conceitual;	Conceitualismo;	Novos	suportes;	Videoarte;	Brasil.

 ARTE, CULTURA E SOCIEDADE

Trepanação e a estética da cabeça

Hamilton de Paulo Ferreira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

As	representações	da	figura	humana	possibilitam	uma	interpretação	visual	do	momento	histórico,	
notadamente	nas	manifestações	artísticas.	A	cabeça,	nesse	contexto,	é	elemento	da	própria	identidade	
do	sujeito	e	do	corpo	representado,	que	pode	indicar	em	suas	características	uma	gama	de	sentimen-
tos	interpretados	pelas	feições	de	seu	rosto.	Dessa	forma,	podemos	mencionar,	em	primeiro	momento,	
as	cabeças	das	santidades	em	imagens	religiosas	que	são	destacadas	das	demais	por	um	halo	dourado,	
que	ressaltam	suas	cabeças	e	implicam	em	seu	reconhecimento.	Não	obstante,	outros	aspectos	de	in-
terpretação	religiosa	também	implicam	em	uma	relação	entre	o	sujeito	e	a	cabeça,	como	pode	ser	per-
cebido	na	trepanação,	em	que	crânios	encontrados	com	perfurações	manuais	instauram	esse	processo	
a	milhares	de	anos,	mas	que	até	os	dias	atuais	existem	ocorrências,	sejam	em	procedimentos	médicos	
para	diminuir	a	pressão	craniana,	sejam	com	o	objetivo	de	transcendência	espiritual,	como	o	fazem	
algumas	tribos	aborígenes,	podemos	assim	descrever	o	abandono	da	estética	da	cabeça	para	trans-
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cender	o	espírito.	Podemos	articular	esse	processo	as	manifestações	artísticas	do	século	xx,	em	que	a	 
subjetividade	se	apresenta	na	arte	até	o	momento	que	a	consciência	–	que	toma	lugar	da	alma	–	coloca	
o	corpo	como	matéria	passiva	de	ser	moldada,	assim	citamos	o	artista	Stelarc	que	descreve	o	corpo	como	
obsoleto,	podendo	ser	potencializado	pela	tecnologia.	O	próprio	desenvolvimento	tecnológico,	implica	
numa	fragmentação	do	corpo	e	de	suas	ações,	que	podem	ser	vistas	nas	representações	artísticas	do	
século	em	questão	que,	de	forma	geral,	apontam	para	a	cabeça,	involucro	da	consciência.	Os	desenvol-
vimentos	técnicos	absorvidos	pela	arte	abrem	novas	formações	discursivas	relacionadas	à	cabeça,	como	
é	notado	nas	aproximações	da	arte	e	da	neurociência,	desse	modo,	podemos	destacar	a	atuação	da	arte	
transhumanista	que,	além	de	corroborar	com	a	obsolescência	do	corpo	e	da	carne,	detém	suas	atenções	
a	cabeça,	objetivando	a	transbiomorfose,	que	se	trata	da	migração	da	consciência	para	um	chip	de	com-
putador.	As	conexões	artísticas	e	tecnológicas	que	levam	à	cabeça,	como	eixo	central,	podem	ser	notadas	
como	um	desdobramento	entre	a	relação	do	corpo	físico	e	as	temáticas	abordadas	nas	vanguardas	ar-
tísticas.	O	que	nos	propomos	é	discutir	o	desenvolvimento	artístico	tecnológico	no	século	xx,	tomando	
como	alicerce	argumentativo	a	estética	da	cabeça	discutida	através	da	trepanação.

Palavras-chave:	Trepanação;	Estética	da	cabeça;	Arte	e	Tecnologia.

A utilização de redes sociais como o Snapchat e Instagram e o trabalho 
de artistas mulheres: tema e galerias virtuais

Isadora Maríllia de Moreira Almeida
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	universo	da	internet	vive	hoje	um	dos	seus	mais	gloriosos	momentos:	o	da	criação,	interação	e	com-
partilhamento;	onde	são	poucas	as	barreiras	para	que	uma	mensagem	seja	transmitida	ao	redor	do	mundo.	
Não	se	limitando	ao	acesso	pelo	computador,	cada	vez	mais	pessoas	utilizam	os	serviços	de	internet	móvel	
nos	seus	aparelhos	celulares.	A	internet	móvel	possibilita	que	os	aparelhos	celulares	mais	novos,	os	chama-
dos smartphones,	tenham	acesso	a	diferentes	tipos	de	aplicativos	principalmente	os	de	redes	sociais.

As	 redes	 sociais,	 então,	 permitem	não	 só	 a	 construção	de	 uma	persona,	mas	 sua	 exposição	 e	
interação.	Existem	redes	sociais	para	propósitos	distintos,	como	os	de	publicação	de	textos	e	fotos,	
que	serão	os	objetos	de	estudo	nesta	pesquisa.	Os	escolhidos	foram	os	aplicativos	de	redes	sociais	 
Snapchat e Instagram,	que	são	voltados	para	o	compartilhamento	de	imagens.

Por	serem	aplicativos	gratuitos,	estes	abrem	espaço	para	que	pessoas	como	artistas,	também	os	
utilizem	como	maneira	de	divulgar	seu	trabalho.	Com	maior	frequência	artistas	se	inscrevem	em	apli-
cativos	como	estes	para	que	expectadores	possam	ver	que	suas	obras	vão	além	das	galerias	formais	de	
exibição	de	arte,	criando	uma	espécie	de	galeria	virtual.	A	maioria	dos	usuários	de	internet	móvel	são	
mulheres,	assim	como	os	perfis	do	Instagram e Snapchat. 

A	análise	do	trabalho	de	artistas	mulheres	pode	possibilitar	o	entendimento	de	como	o	espaço	
que	ocupam	nesses	aplicativos	funciona	e	de	como	podem	ser	tecidas	novas	narrativas	a	partir	de	suas	
postagens.	Dessa	maneira,	a	presente	pesquisa	tem	como	objetivo	tentar	entender	como	aplicativos	
de redes sociais como o Snapchat e o Instagram	 têm	 influenciado	 o	 trabalho	 de	 artistas	mulheres	
contemporâneas,	que	os	utilizam	não	só	como	meio	de	divulgação	de	seu	trabalho,	mas	como	tema	
de	suas	obras.	Analisa-se	a	maneira	como	são	utilizados	os	aplicativos,	seus	propósitos	e	experiências	
possíveis	através	do	meio	digital	que	estão	inseridos	contemporaneamente.	

Palavras-chave: Redes	Sociais;	Mulheres	Artistas;	Internet;	Arte.
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Prática Artística e Pensamento Teórico: a Pós-Graduação como campo 
de ação – um estudo reflexivo e alargador do conceito de Rede 

Ma. Marcillene Ladeira
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

O	 artigo	 objetiva	 refletir	 sobre	 o	 fato	 artístico	 e	 seu	 processo	 na	 condição	 de	 atuação	 da	 Pós- 
Graduação	Stricto Senso,	de	modo	a	tecer	considerações	sobre	tal	território,	bem	como	efetivar	contribui-
ções	para	o	mesmo.	Levantamentos	bibliográficos	evidenciam	um	atraso	bastante	grande	da	área	–	25	anos	
–	com	relação	aos	esforços	iniciais	de	outras	esferas	do	conhecimento.	Em	dados	de	1991/1992	enquanto	
a	área	de	saúde,	a	mais	consolidada,	possuía	213	cursos	estabelecidos,	a	produção	plástica	havia	apenas	
sete.	Isto	passa	a	ser	compreendido	quando	se	verifica	que	apesar	do	CNPq	e	da	CAPES	serem	instituídos	
no	ano	de	1951	(Lei	nº	1.310,	de	15	de	janeiro	e	Decreto	nº	29.741,	de	11	de	julho),	ainda	demoraram	23	
anos	para	que	surgisse	o	primeiro	curso	de	Mestrado	(1974)	e	29	anos	para	o	primeiro	curso	de	doutorado	
(1980).	 Já	o	credenciamento	no	CNPq	ocorreu	33	anos	após	seu	surgimento	(1984).	Desta	data	em	diante	é	
que	passamos	a	um	crescimento,	ainda	que	pequeno,	em	princípio.	O	primeiro	grupo	de	pesquisa	instituído	
a	nível	nacional	foi	a	Associação	Nacional	de	Pesquisadores	em	Artes	Plásticas	(ANPAP),	sendo	consolidada	
em	1987;	ano	em	que	também	surge	a	Federação	de	Arte/Educadores	do	Brasil	(FAEB).	

Em	virtude	deste	retardamento	verificam-se	muitas	lacunas	e	uma	delas,	como	coloca	Stephen	
Wilson	(2003),	é	identificar	que	os	parâmetros	que	inclui	a	arte	em	âmbito	científico	ainda	não	serem	
claros.	É	neste	sentido	que	o	artigo	em	questão,	circunstancia	uma	das	contribuições	escritas	por	mim	
no	projeto	de	Mestrado	(Turma	2014/2015).	Para	ser	mais	exata,	diz	respeito	a	um	estudo	reflexivo	e	
alargador	do	conceito	de	“Rede”,	passando-o	para	“Teia”.	O	termo	“Rede”	tem	sido	usado	em	diversos	
campos	do	conhecimento,	como	na	ciência	e	na	tecnologia,	e	não	somente	na	arte.	Cecília	Salles	(2006)	
é	quem	primeiro	o	empregou,	tendo	o	incorporado	após	verificar	a	necessidade	de	um	termo	que	desse	
conta	das	novas	exigências	vindas	a	partir	das	múltiplas	conexões,	em	constante	mobilidade,	que	inva-
diram	o	campo	artístico.	Ao	concatená-lo	com	os	estudos	do	físico	Fritjof	Capra	(2006)	traço	um	modo	
de pensar e agir em processos criativos, perante seis elementos comuns e necessários a este grande 
sistema	de	formação,	sendo:	Redes,	Ciclos,	Parceria	ou	Aliança,	Diversidade,	Equilíbrio	Dinâmico,	Ener-
gia	Solar.	Cheguei	a	esta	questão	tendo	em	vista	que	“teia”	relaciona-se	com	o	conceito	de	“ecologia”	
–	próprio	do	assunto	poético	que	articulo.

Palavras-chave: Pós-Graduação;	Pesquisa	em	Arte;	Método	Científico;	Plasticidade	do	Pensamen-
to	em	Criação.

 COLECIONISMO E PROCESSOS ARTÍSTICOS

A presença japonesa na coleção de Murilo Mendes

Felipe Andrade da Rocha
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Murilo	Mendes,	consagrado	poeta	de	Juiz	de	Fora,	também	colecionou	arte	ao	longo	da	sua	vida.	
A	importância	desse	estudo	está	na	busca	de	hipóteses	acerca	da	maneira	como	a	coleção	do	poeta	
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foi	estabelecida,	procurando	significar	a	sua	relevância	dentro	do	contexto	cultural	modernista	através	
do diálogo com a maneira singular de Murilo Mendes no papel de colecionador de arte. Atualmente o 
acervo	se	encontra	no	museu	de	arte	Murilo	Mendes,	instituição	ligada	a	Universidade	Federal	de	Juiz	
de	Fora,	sendo	parte	importante	no	contexto	cultural	regional.	Embora	já	existam	muitos	estudos	acer-
ca	da	obra	literária	de	Murilo	Mendes,	poucas	são	as	pesquisas	relacionadas	com	a	coleção	de	arte	do	
poeta.	A	busca	por	mais	informações	se	propõe	a	fomentar	o	interesse	pelo	acervo	de	artes	visuais	de	
Murilo,	que	contém	aproximadamente	200	obras,	de	artistas	brasileiros	e	de	diversas	outras	naciona-
lidades.	Essa	comunicação	tem	como	foco	as	obras	dos	artistas	japoneses	Nobuya	Abe,	Shu	Takahashi	
e	Tomonori	Toyofuku,	presentes	na	coleção	na	forma	de	gravuras,	pinturas	e	esculturas.	Considerando	
as	obras	como	documentos,	a	investigação	se	propõe	pela	análise	da	trajetória	das	mesmas,	buscando	
informações	sobre	o	processo	de	aquisição,	e	 também	sobre	seus	autores,	mas,	 sem	desconsiderar	
o	 caráter	 artístico,	 já	que	é	plausível	 supor	que	Murilo	Mendes	 só	coleciona	as	obras	de	artes	que	
dialogassem com os mesmos ideais artísticos dele (Hipótese sustenta pela crítica de arte escrita pelo 
mesmo).	Por	meio	de	uma	apuração	sobre	o	período	em	que	Murilo	viveu	na	Itália	e	como	se	sucedeu	
o	seu	relacionamento	com	os	artistas	japoneses,	é	presumível	determinar	canais	de	investigação	sobre	
a	trajetória	do	poeta	como	colecionador	de	arte,	e	entender	como	sua	rede	social	foi	de	fundamental	
importância	na	consolidação	da	sua	coleção	de	artes	visuais,	permitindo	assim,	a	construção	de	uma	
nova	narrativa	sobre	Murilo	Mendes.

Palavras-chave: Murilo	Mendes;	Coleção;	Nobuya	Abe;	Shu	Takahashi;	Tomonori	Toyofuku.

Murilo Mendes e Guignard: relação pessoal entre retratante e retratado

Gabriele Oliveira Teodoro
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Para	o	historiador	da	arte,	investigar	o	retrato	é	perceber	como	as	formas	de	representar	a	figura	
humana	se	transformaram	ao	longo	do	tempo.

No	séc.	XIX	o	retrato	foi	relacionado	à	reprodução	verossímil	de	pessoas	e	paisagens,	com	fins	de	
legitimação	social.	Já	no	modernismo	esse	genêro	deixa	de	ter	um	compromisso	expresso	com	a	veros-
similhança	e	com	a	posição	social	do	retratado.	

A	obra	Retrato	de	Murilo	Mendes,	de	1930	-	de	Guignard	-	revela	indícios	da	relação	de	admiração	
mútua	entre	retratante	e	retratado.	O	retrato	é	considerado	um	ponto	inicial	de	ligação	entre	os	dois	
artistas. No mesmo período, Guignard e Murilo eram amigos no Rio de Janeiro. O poeta nasceu em Juiz 
de	Fora,	Minas	Gerais	em	1901.	Na	década	de	20,	Murilo	se	mudou	para	o	Rio	de	Janeiro	para	trabalhar	
como	arquivista	na	Diretoria	do	Patrimônio	Nacional.	Murilo	tinha	afeto	pelos	pintores	que	conhecia	e	
ao	longo	da	vida	colecionou	obras	de	arte.	Ele	não	era	um	colecionador	convencional	que	colecionava	
por	época	ou	estilo,	 colecionava	as	obras	que	os	amigos	o	presenteava,	e	em	forma	de	apreço	e	reci-
procidade, seus livros de poesia possuem poemas dedicados a alguns desses pintores.

Portanto,	a	presente	comunicação	possui	como	objetivo	investigar	a	relação	de	Murilo	Mendes	e	
Guignard	e	como	ela	pode	ter	contribuído	para	a	forma	em	que	o	poeta	foi	retratado	pelo	pintor.	A	me-
todologia	da	pesquisa	se	deu	através	da	análise	da	obra,	textos,	documentos	e	autores	que	escrevem	
sobre	Murilo	Mendes	e	Guignard,	citando	Lorenzo	Mammi,	Shearer	West,	Carlos	Zílio,	Maria	Lúcia	Bueno	
e Giulio Carlo Argan.

Palavras-chave: Murilo	Mendes;	Guignard;	Retrato;	MAMM;	Arte	Brasileira.
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“Interessa-nos a forma do limão, e não o limão.”

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

A	proposta	para	este	artigo	é	uma	breve	reflexão	sobre	dois	manifestos	artísticos	que	marcaram,	
em	países	distantes,	momentos	cruciais	na	história	da	arte	moderna:	Il Manifesto del Gruppo Forma, as-
sinado	pelo	artista	romano	Achille	Perilli	(1927-)	e	outros	integrantes	do	grupo,	publicado	em	março	de	
1947	na	revista	Forma 1,	a	qual	originou	em	26	de	outubro	do	mesmo	ano	a	primeira	e	única	mostra	do	
grupo no Art Club	em	Roma;	e	o	“Manifesto	Ruptura”,	fundado	em	1952,	liderado	pelo	artista	Waldemar	
Cordeiro	(1925-1973),	seu	porta-voz	e	principal	teórico.	Este	manifesto	foi	lançado	na	ocasião	também	
da	primeira	e	única	exposição	do	grupo,	inaugurada	9	de	dezembro	de	1952	no	MAM-SP.	Esta	breve	
análise	propõe	evidenciar	a	pertinência	e	a	inovação	das	ideias	de	ambos	os	manifestos	para	aquela	
época.	O	momento	pós-II	Guerra	trouxe	consigo	grandes	expectativas	para	uma	sociedade	esgotada	
pelo sofrimento decorrente da guerra. A Itália procurava recuperar-se politicamente e socialmente do 
conflito	de	guerra,	além	de	reinserir-se	no	contexto	artístico	europeu.	Os	jovens	encarregaram-se	de	
fomentar	o	desejo	pelo	“deferente”	por	uma	sociedade	livre	e	o	momento	era	propício	para	ideias	revo-
lucionárias	como	foi	o	caso	da	afirmação	da	arte	abstrata	italiana.	Roma	foi	a	porta-voz	da	arte	concreta	
incentivada	pelo	crítico	Lionello	Venturi	 (1885-1961).	Do	outro	 lado	do	oceano,	o	Brasil	no	final	da	
década	de	1940	encontrava-se	em	um	momento	de	efervescência	cultural,	além	do	progresso	sócio/
econômico.	Mário	Pedrosa	(1901-1981)	crítico	de	arte,	com	o	fim	da	II	Guerra,	1945,	volta	do	exílio	para	
Brasil,	sendo	inicialmente	quem	mais	defendeu	a	arte	concreta	no	país,	sendo	São	Paulo	o	cenário	pro-
pício.	O	período	abordado	possui	uma	extensa	fortuna	crítica,	mas	longe	de	estar	este	exaurido.	Ambos	
os	manifestos	opunham-se	à	arte	vinculada	à	representação	realista	do	objeto,	visando	romper	com	um	
público	habituado	à	necessidade	da	beleza	e	do	compreensível.

Palavras-chave:	Manifesto	Artístico;	Gruppo	Forma;	Grupo	Ruptura;	Arte	Moderna.

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 esta-
beleceu	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.	Sua	obras,	carre-
gadas	de	simbolismo,	emoção,	sentimento	e	com	uma	forte	carga	expressionista	nos	revela	o	subúrbio,	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	ob-
teve	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	houves-
se	estado	no	país.	Tal	sentimento	fez	com	que	suas	obras	fossem	permeadas	por	estados	de	solidão	e	vazio.	
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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	modernização	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	imagem	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	a	memória.	Isto	se	dá	prin-
cipalmente 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	
rememoramos o Rio de Janeiro a época de Goeldi. 

Tais argumentos, adicionados 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.	

Palavras-chave: Oswaldo	Goeldi;	Xilogravura;	Rio	de	Janeiro;	Memória.

 FOTOGRAFIA, IMPRENSA E PROCESSOS

Assis Horta: o “caçador” de antiguidades de Diamantina

Cleber Soares da Silva
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Em seu Plano de trabalho para a Divisão de Estudos e Tombamento, feito para a Diretoria do Patri-
mônio	Histórico	e	Artístico	Nacional	–	DPHAN,	em	1949,	Lúcio	Costa deixou	clara	a	intenção	de	criar	e	
formar	pequenas	equipes,	na	sede	e	em	cada	um	dos	distritos,	que	teriam	a	incumbência	de	fazer	“batidas	
sistêmicas	para	a	colheita	de	material	de	inventário,	não	somente	nas	regiões	acessíveis,	como	também	e	
principalmente	nas	de	acesso	difícil”.	Cada	equipe	seria	“constituída	de	um	fotógrafo	e	de	um	técnico	ha-
bilitado	–	possivelmente	a	mesma	pessoa,	ambos	com	gosto	para	essa	espécie	de	aventura”.	(COSTA,	1949)

A	princípio,	Assis	Horta	se	encaixava	perfeitamente	no	perfil	definido	por	Lúcio	Costa,	pois	em	1937	
já	tinha	alguma	experiência	como	fotógrafo	e	possuía	a	juventude	e	a	motivação	necessária	para	as	via-
gens	de	reconhecimento,	pesquisa	e	inspeção	nos	terrenos	mais	remotos	da	região	de	Diamantina	(MG).

O	contato	de	Horta	com	alguns	dos	intelectuais	que	elaboraram	os	princípios	de	proteção	do	pa-
trimônio	artístico	nacional	parece	ter	forjado	a	personalidade	profissional	do	fotógrafo.	É	fundamental	
apurar	as	relações,	diretas	e	indiretas,	entre	Horta	e	alguns	intelectuais	representantes	do	pensamento	
nacionalista	modernista	que	atuaram	no	SPHAN	nesse	período.	Essa	pesquisa	tem	a	finalidade	de	iden-
tificar	as	motivações	que	levaram	Horta	a	criar,	além	do	acervo	fotográfico	de	Diamantina,	o	incomum	
conjunto	de	fotos	de	trabalhadores,	feito	em	estúdio,	entre	os	anos	de	1930/40.	

Palavras-chave: Fotografia;	Patrimônio;	IPHAN;	Assis	Horta.
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Josephine King: A arte da sobrevivência

Flávia de Paiva Paula Damato
Luidy Nogueira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Propomos	uma	análise	da	obra	da	artista	inglesa	Josephine	King,	ativa	artisticamente,	requisitada	
pelas	galerias,	e	que	convive	com	uma	doença	dolorosa	e	avassaladora,	a	bipolaridade.	Para	a	susten-
tação	teórica,	teremos	o	respaldo	do	documentário	Josephine King, de Carmem Maia e Gustavo Rosa 
de	Moura.	Neste,	a	artista	expõe	sua	vida,	a	convivência	com	o	sofrimento	mental	e	sua	relação	com	
a	pintura,	na	qual	posiciona	sua	criação	artística	como	recurso	para	sua	sobrevivência.	Dessa	forma	
discutiremos	a	interface	entre	arte	e	loucura,	entendendo	esta	como	um	espaço	artístico,	o	que	nos	
possibilita	olhar	as	obras	não	pela	via	da	doença	e	sim	pela	poética	artística	instaurada.

A	pintura	acompanha	a	artista	há	25	anos,	neste	tempo	pôde	produzir	e	desenvolver	técnicas	não	
só	da	pintura	como	também	de	desenho,	foi	modelo	em	3	quadros	da	amiga	e	artista	portuguesa	Paula	
Rego.	Aos	40	anos,	depois	de	cometer	mais	uma	tentativa	de	suicídio,	decide	pintar	autorretratos,	que	
refletia	o	estado	caótico	e	doloroso	de	seu	interior.	Nesta	fase,	a	pintura	da	artista	é	um	reflexo	de	seus	
sentimentos	e	pensamentos,	carregada	de	cores,	com	roupas,	o	cabelo	bagunçado,	com	alguns	ele-
mentos	como	animais	e	outros	objetos,	nos	quais	sinaliza	o	momento	que	Josephine	estava	vivendo,	
As pinturas tornaram-se como um diário de mim mesmo (Josephine	King).	Paula	Rego	cita	que	o	assunto	
abordado	pela	artista	é	terrível	e	triste,	pois	apresenta	de	forma	lúdica	e	extravagante,	toda	dor	e	vi-
vencia	da	doença	e	seu	estado	psíquico.	

A	artista	delimita	um	novo	espaço	na	mesma	pintura,	ela	coloca	margens	com	escritos	que	também	
reflete	seus	sentimentos,	pintura	dessa	forma,	funciona	como	um	diário,	que	esvazia	o	sujeito	de	suas	an-
gústias	e	sofrimentos	e	ao	mesmo	tempo	há	o	prazer	e	o	desejo	de	ser	valorizada	como	artista	e	pessoa.	
A	arte	potencializa	a	relação	de	Josephine	com	o	mundo,	permite	também	trazer	à	tona	suas	frustrações,	
direcionando	suas	dores	para	outro	plano	em	busca	de	alívio,	na	construção	de	símbolos,	e	principal-
mente	para	se	manter	viva.	Josephine	pinta	para	sobreviver	à	doença,	escapar	do	suicídio	e	dela	mesma.	

Palavras-chave:	Subjetividade;	História;	Processo	Criativo.

As sobras das “Sobras”: o percurso criativo de Geraldo de Barros sob a 
ótica da crítica de processo

Maíra Vieira de Paula 
Universidade de São Paulo (USP)

Nos	dois	últimos	anos	de	sua	vida,	com	o	auxílio	de	uma	assistente,	Geraldo	de	Barros	reelaborou	
poeticamente	um	arquivo	familiar	de	fotografias	e	negativos	que	haviam	ficado	esquecidos	em	caixas	
por	décadas.	Tal	processo	de	cunho	fortemente	experimental	resultou	em	diferentes	tipos	de	colagens	
batizadas	de	“Sobras.	Em	1997,	sessenta	e	seis	[do	conjunto	total	de	249	colagens	de	negativos	sobre	
vidro	que	ele	realizou]	foram	ampliadas	–	em	uma	tiragem	de	oito	exemplares	–	por	Christophe	Bran-
dt,	sob	a	supervisão	de	Barros,	no	laboratório	Atelier	La	Chambre	Claire,	na	Suíça.	O	Acervo	Sesc	de	
Arte	Brasileira,	localizado	em	São	Paulo,	possui	um	conjunto	completo	de	tais	tiragens	vintage,	que	foi	 
doado	pela	família	do	artista.	Mais	recentemente,	o	Instituto	Moreira	Salles,	no	Rio	de	Janeiro,	adquiriu,	



26 III SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTE CULTURA E LINGUAGENS

sob	comodato,	as	249	colagens	de	negativos	sobre	vidro,	juntamente	com	as	sobras	das	“Sobras”	–	ou	 
seja,	contatos	dos	negativos	utilizados	na	série,	pedaços	descartados	desses	mesmos	negativos,	assim	
como	demais	materiais	fotográficos,	que	se	encontravam	nas	caixas.	

Este	artigo	propõe	uma	interpretação	de	tais	ampliações	fotográficas	em	papel	de	gelatina	e	prata	
a	partir	das	ferramentas	metodológicas	e	conceituais	da	crítica	de	processo	–	desenvolvidas	pela	pes-
quisadora	Cecília	Almeida	Salles	em	“Gesto	Inacabado:	processo	de	criação	artística”	(1998),	“Redes	da	
criação:	Construção	da	obra	de	arte”	(2006)	e	“Arquivos	de	criação:	arte	e	curadoria”	(2010).	Dessa	for-
ma, por meio do acionamento dos diferentes documentos de processo disponíveis nesses dois acervos, 
espera-se	levantar	informações	sobre	o	processo	criativo	de	Geraldo	de	Barros	não	são	passíveis	de	se-
rem	depreendidas	a	partir	da	mera	observação	das	obras	entregues	ao	público.	Junto	com	tal	material,	
obras	anteriores,	 registros	de	entrevistas,	cartas	e	outros	documentos	de	processos	serão	utilizados	
como	fontes	potenciais	de	informações	que	permitam	desvelar	a	complexa	rede	de	decisões,	desvios,	
procedimentos	e	diálogos	realizados	por	Geraldo	de	Barros	na	criação	da	“Sobras”.

Palavras-chave: Geraldo	de	Barros;	Sobras;	Fotografia;	Crítica	de	Processo.

 HISTÓRIA DA ARTE

Intersecções entre Moda e Arte: Schiaparelli e Dalí

Aline Barbosa da Cruz Prudente
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

O	presente	trabalho	analisa	obras	em	que	a	estilista	Elsa	Schiaparelli	e	o	artista	Salvador	Dalí	traba-
lharam	em	conjunto,	inspirados	pela	estética	surrealista,	a	qual	valoriza	o	sonho,	a	alucinação	e	a	aleato-
riedade,	ou	seja,	a	livre	expressão	do	inconsciente.	Para	isso	foi	feita	uma	revisão	bibliográfica	de	livros	
sobre	as	exposições	modernistas,	o	surrealismo	e	sobre	a	obra	da	estilista.	Desta	forma	foi	possível	saber	
como	um	influenciava	a	obra	do	outro,	além	de	entender	como	o	contexto	geral	da	época	inspirou	a	es-
tilista	a	pensar	novas	formas	de	criar	e	apresentar	seu	trabalho.	Assim	como	os	artistas	surrealistas	trans-
cenderam	o	papel	e	a	tela	em	suas	criações,	levando	seus	conceitos,	entre	outras	coisas,	para	o	objetos,	
o	cinema,	o	corpo	e	a	moda,	Elsa	trouxe	para	a	moda	o	uso	de	novos	materiais,	como	tecidos	sintéticos,	
novas	cores,	o	zíper	e	até	foi	a	primeira	estilista	a	apresentar	uma	coleção	inspirada	em	um	tema.	

A	relação	entre	Schiaparelli	e	Dalí	se	deu	principalmente	no	ano	de	1938,	no	qual	aconteceu	a	
Exposição	Internacional	Surrealista	e	o	lançamento	da	Coleção	Circus	da	estilista.	Esta	exposição	tam-
bém	marcou	uma	nova	forma	de	expor,	deixando	de	lado	uma	sala	neutra	para	exposição	de	obras,	
para	tornar	esse	espaço	“ideológico”.	Entre	esses	espaços,	destacamos	a	Rua	dos	Manequins,	no	qual	
são	expostos	16	manequins	femininos	adornados	por	artistas.	Entre	estes	estava	o	manequim	de	Dalí	
com	uma	peça	de	Schiaparelli.	No	mesmo	ano,	a	estilista	lança	uma	coleção	com	duas	peças	feitas	em	
colaboração	com	o	artista:	o	Skeleton Dress,	com	volumes	que	formam	o	desenho	de	ossos,	e	o	Tears 
Dress, com estampas de trompe d’oleil	fazendo	com	o	que	o	vestido	parece	rasgado.	Em	todas	as	obras	
analisadas	vemos	a	transmutação	no	corpo,	característica	comum	no	modernismo,	segundo	MORAES,	
por	ser	uma	época	marcada	pelo	horror	da	guerra.	

Palavras-chave:	Moda;	Arte;	Corpo;	Surrealismo.	
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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)

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	Pa-
íses	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	
insanidade	–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	artís-
ticas	de	sua	época,	explorando	metáforas	bíblicas	para	condenar	moralmente	seus	contemporâneos.

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	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	Antonin	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	contempo-
râneos.	Apresentaremos	aqui	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	comparação	nos	servirá	para	a	análise	do	processo	de	intertextualidade	
que	acompanha	a	obra	de	Artaud,	quando	este	observa	outros	pintores,	algo	que	se	inicia	precoce-
mente	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.

Palavras-chave:	Intertextualidade;	Iconografia	religiosa;	Teatro;	Pintura.

Os murais de Antonio Nardi na capela do Seminário Nossa Senhora de 
Lourdes em Eugenópolis (MG)

Dirceu Ferreira Barbuto
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Antonio	Maria	Nardi	(1897-1973)	foi	pintor	e	decorador.	Procedente	da	Itália,	estudou	na	Aca-
demia	de	Belas	Artes	da	Universidade	de	Bolonha,	da	qual	foi	professor.	Muda-se	para	o	Brasil	em	
1949	após	uma	 importante	exposição	de	 suas	obras	no	Ministério	da	 Educação	e	Cultura	do	Rio	
de	Janeiro.	Acompanhado	de	sua	família,	fixa-se	em	Niterói	 (RJ)	e	aqui	permanece	durante	quinze	
anos,	 realizando	 inúmeros	 trabalhos	 artísticos	em	   templos	 católicos,	 destacando	pinturas	murais,	
retábulos,	quadros	e	vitrais.	Entre	suas	obras,	destacam-se	a	decoração	da	Matriz	de	Nossa	Senhora	
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do	Perpétuo	Socorro	do	Grajaú	(RJ),	do	Santuário	das	Almas	em	Niterói	(RJ),	da	Igreja	Paroquial	da	
Serra	Negra	(SP)	e	do	refeitório	do	Seminário	Salesiano	de	Brasília	(DF).	Muralista	com	traços	neoclás-
sicos	e	com	a	adoção	das	formas	geométricas	essenciais	do	modernismo	brasileiro,	seus desenhos	
valorizam	volumes	e	destacam	o	colorido.	Em	1957	 realiza	na	capela	do	Seminário	Assuncionista	
Nossa	Senhora	de	Lourdes,	na	cidade	mineira	de	Eugenópolis	(Zona	da	Mata),	a	obra	Dipinti Murali 
Madonna, Gesù e Santi,	pintura	óleo	s/alvenaria,	composta	por	dois	painéis:	o	painel	da	frente	é	de-
nominado de Gesù e Santi	e	mede	7	metros	de	altura	por	9	metros	de	largura	e	o	painel	de	fundo	
é	denominado	de	Madonna	e	mede	3	metros	de	altura	por	5	metros	de	largura.	Nota-se	na	referida	
obra,	 aspectos	 cubistas	e	 abstratos	em	meio	a	 recursos	da	pintura	 tradicional,	 criando	um	painel	
eclético	com	figuras	geométricas	e	forma	tridimensional.	A	presente	Comunicação	tem	por	objetivo	
apresentar	e	analisar	os	referidos	murais,	contribuindo	para	a	História	do	Muralismo	Sacro	no	Brasil.	
A	Comunicação	pretende	demonstrar	também	a	importância	conferida	a	Nardi	como	muralista	sacro	
e	moderno,	seu	significado	simbólico	e	religioso.	A	metodologia	utilizada	para	atingir	nossos	resulta-
dos	foi	baseada	na	abordagem	culturalista	proposta	por	Roger	Chartier,	que	entende	a	cultura	como	
sendo	socialmente	construída	através	da	escolha	de	determinados	símbolos	e	representações	para	
explicar	a	visão	de	mundo,	os	valores,	 a	 realidade	de	um	determinado	povo	situado	no	espaço	e	
tempo.	Utilizamos	também	de	testemunhos	orais.	Os	murais	de	Antonio	Nardi	foram	restaurados	no	
ano	de	2013,	trazendo	novamente	a	sua	composição.	Apesar	de	extensa,	a	obra	de	Nardi	continua	em	
grande	parte	desconhecida	em	nosso	país.	 

Palavras-chave:	arte	sacra;	pintura	mural;	modernismo;	história	cultural.

A moda das grotescas no brasil colonial e seus remanescentes em 
frontões de altar e fontes lavabos

Francislei Lima da Silva
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Giuseppe	Penone,	no	afã	por	 fazer	de	suas	obras	arquiteturas	possíveis	a	partir	de	sua	 imagi-
nação	re-criadora,	vê	e	toca	a	natureza,	retirando	dela:	árvores,	pedras	e	rios,	elementos	necessários	
para	construir	suas	estruturas	improváveis	sustentadas	por	coisas	de	um	mundo	maravilhoso.	Como	na	 
“foglie di pietra”	(2013),	uma	estrutura	de	galhos	sustenta	pesados	capitéis	de	mármore	decorados	com	
folhas	de	acanto	amarrados	a	eles.	Modelares	aparentemente	frágeis,	mas	que	se	sustentam	como	uma	
arquitetura	possível.

Sua	poética	nos	permite	acessar	muitas	outras	estruturas	 imaginárias	de	organismos	humanos,	
animais	e	vegetais,	combinados	e	dispostos	caprichosamente	sobre	frontões	de	altar	ou	sobre	uma	
fonte	como	ornamento	para	suas	bicas.	 

Dessa	forma,	buscamos	analisar	e	discriminar	uma	série	de	ornamentos	usados	para	a	decoração	
de	mobiliário	nos	templos	do	período	colonial	no	mundo	luso-brasileiro.	São	portas,	painéis,	armários	
e,	especialmente,	frontões	de	altar	para	encantar	o	olhar	dos	fiéis	nas	celebrações	festivas	ao	longo	do	
ano	litúrgico	e	fontes-lavabos	para	o	uso	ritual	nas	abluções	do	sacerdote.	Os	lavabos	foram	decorados	
com	elementos	fantasiosos	e	oníricos	ao	longo	de	todo	o	século	XVIII	até	a	primeira	metade	do	século	
XIX,	no	período	colonial	–	figuras	fantásticas,	que	se	sustentam	umas	às	outras.

Quando	as	grotescas	re-aparecem,	um	mundo	de	coisas	impossíveis	se	une	às	possíveis.	Giorgio	
Vasari,	por	exemplo,	já	advertia	quanto	à	moda	da	representação	de	um	mundo	às	avessas	na	decora-
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ção	mural	de	palácios	na	renascença,	considerando-a	licenciosa	e	ridícula,	e,	portanto,	fantasiosa	em	
demasiado.	Dessa	forma,	aqueles	que	viam	essas	coisas	falsas	erradamente	se	deleitavam,	não	impor-
tando	se	elas	existissem	ou	não.	Sendo	nesse	sentido	que	a	fonte-lavabo	também	se	torna	esse	espaço	
de	deleite,	por	excelência.	Ao	lavar	as	mãos,	ao	cumprir	o	rito,	portanto,	relacionava-se	com	um	espaço	
metamorfoseado	pela	presença	estranha	e	cativante	de	exemplares	remanescentes	de	um	mundo	ma-
ravilhoso	ainda	em	pleno	século	XVIII,	povoado	por	criaturas	monstruosas.

Nosso	interesse	pelas	formas	grotescas	e	seres	híbridos	não	se	dá	como	um	regresso	ou	retorno	
fetichista	e	nostálgico	ao	uso	de	ornamentos	e	motivos	decorativos	do	passado,	mas	sim	de	uma	apro-
ximação	e	um	acercamento	a	alguns	deles,	na	tentativa	de	compreender	o	que	pode	haver	de	produtivo	
para	o	estudo	dos	remanescentes	de	grotescas	no	mundo	luso-brasileiro.	

Palavras-chave:	arte	colonial	luso-brasileira;	grotescas;	imaginário	colonial.	

Boemia, ser ou não ser?

João Victor Rossetti Brancato
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	presente	resumo	apresenta	como	proposta	analisar	alguns	aspectos	da	imagem	do	artista	brasi-
leiro	na	Primeira	República.	Partindo	da	tela	de	Helios	Seelinger,	“Bohemia”,	exposta	no	Salão	de	Belas	
Artes	de	1903,	e	que	atualmente	se	encontra	no	acervo	do	Museu	Nacional	de	Belas	Artes,	RJ,	esta-
beleceremos	relações	com	outros	suportes,	fotográficos	e	textuais,	a	fim	de	tentar	compreender	por	 
quais	caminhos	passava	a	 ideia	de	ser	artista	nesse	momento.	Abordaremos,	 sobretudo,	o	contexto	
carioca,	campo	fértil	de	possibilidades	e	já	amplamente	estudado,	a	exemplo	da	historiadora	Monica	
Velloso	em	“Modernismo	no	Rio	de	Janeiro:	turunas	e	quixotes”.

Esta	pesquisa,	que	em	parte	vem	sendo	desenvolvida	durante	o	mestrado,	busca	complexificar	
a	historiografia	sobre	o	moderno	no	campo	da	história	da	arte,	que,	por	um	lado,	elevou	os	artistas	
paulistas	da	Semana	de	Arte	Moderna	de	1922	à	condição	de	mitos	da	arte	brasileira	e	“verdadei-
ros”	portadores	do	signo	do	moderno.	Por	outro	lado,	trabalhos	como	o	de	Velloso,	que	já	buscam	
descontruir	essa	visão,	atêm-se	a	uma	visão	de	modernidade	carioca	sempre	relacionada	ao	humor	
e	à	boemia,	o	que	nem	sempre	é	verdade.	É	o	caso	do	artista,	professor	e	crítico	de	arte	Adalberto	
Pinto	de	Mattos	(1888-1966),	que	atuando	em	revistas	do	Rio	de	Janeiro	como	O Malho, Para Todos 
e Illustração Brasileira	ao	longo	da	década	de	20	construiu	outra	imagem	de	artista,	conflituosa	até	
mesmo	com	o	ideal	de	“artista	boêmio”.	Dessa	forma,	sua	produção	terá	destaque	nesse	trabalho,	
mas	 relacionaremos	 também	com	outros	escritos	da	época,	como	as	entrevistas	de	João	Angyone	
Costa,	reunidas	no	livro	“A	inquietação	das	abelhas”,	de	1927,	assim	como	a	influência	estrangeira,	
com	Henry	Mürger	e	Charles	Baudelaire.

Outros	trabalhos	que	vêm	discutindo	tais	questões	também	serão	de	grande	relevância	para	esse,	
como	o	de	Camila	Dazzi,	que	se	preocupa	em	pensar	a	imagem	de	artistas	modernos	no	final	do	século	
XIX,	e	de	Arthur	Valle,	ao	abrir	caminhos	para	as	possibilidades	de	se	desenvolver	os	studio studies no 
Brasil.	Essa	pesquisa	é,	de	alguma	forma,	somente	possível	a	partir	desses	referenciais	teóricos.	

Palavras-chave:	studio	studies;	arte	brasileira;	Adalberto	Mattos;	modernidade.
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 MODA, CULTURA E SOCIEDADE

Revista ilustrada O Cruzeiro: análise das colunas Elegancia e Belleza e 
Graça, Saude e Belleza

Ana Paula Dessupoio Chaves
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	pesquisa	visa	analisar	as	colunas	“Elegancia	e	Belleza”	e	“Graça,	Saude	e	Belleza”,	ambas	estão	
inseridas na revista ilustrada O Cruzeiro.	O	recorte	será	de	1928	à	1943,	com	foco	nos	textos	que	tra-
zem	o	contexto	da	praia.	Com	tom	de	aconselhamento,	a	seção	“Elegância	e	Belleza”,	assinada	por	Elza	
Marzullo	 foi	voltada	para	questões	de	higiene,	dicas	de	beleza	e	profilaxia	de	doenças.	Conselhos	e	
padrões	de	conduta	também	são	veiculados	mostrando	as	qualidades	da	boa	sociedade.	Em	conjunto,	
estes	artifícios	contribuíam	para	a	constituição	de	feminilidades	em	diferentes	estágios	da	vida	das	mu-
lheres,	sendo	elas	jovens	ou	adultas.	 Além	disso,	trazia	também	conselhos	de	beleza	para	a	mulher,	que	
variavam	de	dietas	e	exercícios	para	tonificar	o	corpo	a	conselhos	de	maquiagens	e	vestimentas.	Como	
uma	forma	de	interação,	a	revista	colocava	dentro	dessa	coluna	dúvidas	dos	leitores,	chamada	de	“Cor-
respondencia”,	que	aliás	era	algo	recorrente	na	imprensa	feminina.	Nesta	seção,	a	leitora	ganha	espaço	
para	sugestão,	elogios,	dúvidas	e	reclamações.	Isso	possibilitava	a	interação,	reforçando	uma	relação	de	
intimidade	com	o	veículo.	De	modo	geral,	quem	mais	enviava	cartas	para	o	periódico	eram	as	mulheres.	
Um	dos	assuntos	presentes	nas	cartas	era	justamente	sobre	praia,	o	que	pode	ser	justificado	por	ser	um	
ambiente	cada	vez	mais	visitado.	Além	disso,	a	função	de	lazer	deste	local	tinha	sido	há	pouco	tempo	
implantada	e,	dessa	forma,	surgiam	várias	dúvidas	pelos	banhistas	que	queriam	se	atualizar	aos	novos	
hábitos.	Assim	como	na	coluna	“Elegancia	e	Belleza”,	na	seção	“Graça,	Saude	e	Belleza”	também	recebia	
dúvidas	enviados	pelos	leitores.	Escrita	por	Sylvia	Accioly,	ela	ensinava	diversas	atividades	físicas	que	
podiam	ser	realizadas	principalmente	na	praia.	  Na	coluna,	a	autora,	que	era	“directora	do	Instituto	Fe-
minino	de	Cultura	physica”,	respondia	às	leitoras	sobre	solicitações	de	palavras	de	estímulos	dedicadas	
à	cultura	física.	O	sexo	feminino	era	tratado	ainda	como	frágil	e	que	precisava	se	exercitar	para	ficar	
próximo	da	força	dos	homens.	Seguir	os	conselhos	era	uma	maneira	de	elevar	a	moral	das	mulheres	e	
assim	elas	poderiam	ser	vista	por	dentro	dos	ideias	da	boa	sociedade.	O Cruzeiro apresentava a ideia  
de	uma	“nova	mulher”,	com	características	modernas	e	atualizadas	com	as	tendências.	O	periódico	de-
senha	uma	imagem	relacionada	às	mudanças	de	um	país	que	estava	aberto	a	receber	novas	influências	
e	as	mulheres	acompanham	essa	tendência	através	dos	ensinamentos	trazidos	pelas	colunas.	

Palavras-chave: O Cruzeiro;	moda;	praia;	comportamento;	mulher.

Look do dia: uma análise da trajetória da blogueira Thassia Naves

Carolina Feitoza Doria Cardoso
Universidade Federal Fluminense (UFF)

O	trabalho	se	apresenta	como	parte	do	projeto	em	andamento	no	Mestrado	em	Mídia	e	Cotidiano	
da	Universidade	Federal	Fluminense	e	visa	compreender	a	trajetória	da	blogueira	Thassia	Naves.

A	plataforma,	criada	em	Uberlândia	em	2009,	fora	do	circuito	de	semanas	de	moda,	figura	entre	os	 
blogs	mais	lidos	do	país	e	tem	abrangência	nacional	e	internacional.	Sua	autora	é	convidada	para	des-
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files	concorridos	e	exerce	publicidade	para	marcas	premium	e	de	luxo,	especialmente	nos	setores	de	
moda	e	beleza.	

Em	2013,	o	blog	envolveu-se	em	polêmica	ao	ser	notificado	pelo	CONAR.	Em	2014,	a	blogueira	
comemorou	o	seu	aniversário	em	uma	festa	patrocinada	por	marcas	brasileiras	e	estrangeiras.	Os	dias	
que	antecederam	a	comemoração	e	a	festa	em	si	renderam	extenso	material	escrito	e	audiovisual	pu-
blicados	no	blog.	Em	2016,	Thassia	Naves	cobriu	o	Festival	de	Cannes	a	convite	da	Revista	Glamour.

Estes	relatos	ilustram	a	importância	deste	blog	na	indústria	da	moda,	bem	como	para	os	milhares	de	se-
guidores.	Sendo	assim,	o	objetivo	deste	trabalho	é	compreender	como	a	jovem	sem	envolvimento	com	profis-
sionais,	marcas	ou	meios	de	comunicação	de	moda	construiu	sua	figura	como	um	ícone	formador	de	opinião.	

Trabalha-se	com	a	hipótese	de	que	a	blogueira	percorreu	um	caminho	de	exigências	sociais	na	medida	
em	que	compreendeu	os	atributos	necessários	para	sua	legitimação	como	uma	personalidade	importante.	

Realiza-se	 um	 trabalho	 descritivo-comparativo	 desta	 trajetória	 abordando	 linguagem	 verbal	 e	
imagética	em	três	momentos:	o	primeiro	ano	de	existência	do	blog,	em	2009;	o	ano	2012,	quando	
percebe-se	uma	preocupação	com	a	profissionalização	da	figura	da	blogueira	enquanto	profissão;	e	o	
ano	atual,	2016.	Além	disso,	utilizam-se	ferramentas	de	avaliação	de	alcance	dos	canais	da	blogueira	e	
publicações	relacionadas	a	estilo	de	vida	e	moda.

A	questão	é	abordada	a	partir	de	três	pilares:	o	papel	do	consumo	na	sociedade	contemporânea,	o	
papel	das	tendências	na	atualidade	e	a	relação	destes	com	a	comunicação.	Para	isto,	utilizam-se	fontes	
da	Antropologia,	como	Marcel	Mauss	e	Mary	Douglas;	da	Sociologia,	como	Lipovetski	e	Norbert	Elias;	 
e	da	Comunicação,	como	Martin-Barbero	e	Pierre	Levy.	

Palavras-chave:	Cotidiano;	mídia;	construção	da	identidade;	blog;	Thassia	Naves.

Moda na Terceira Idade – Ações Sustentáveis 

Consuelo Salvaterra Magalhães
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

O	trabalho	aqui	proposto	trata-se	de	uma	fase	posterior	à	pesquisa	realizada	com	o	grupo	da	Ter-
ceira	Idade	de	Seropédica/RJ	sob	o	título:	Moda na Terceira Idade – uma visão sustentável.	A	pesquisa	
abordou	a	importância	da	moda	na	terceira	idade	numa	visão	sustentável	na	qual	foram	trabalhados	os	
conceitos	de	consumo	e	sustentabilidade	em	diferentes	esferas,	mas	com	foco	na	moda	do	vestuário	
pessoal.	Existe	atualmente	um	comportamento	de	consumo	que	gera,	na	maioria	das	vezes,	o	descarte	
precoce de peças do vestuário tornando-se responsável pelo desperdício, comprometendo o meio am-
biente	e	estimulando	a	compra	não	planejada.	Nos	dias	de	hoje,	a	dinâmica	da	moda	tende	a	propiciar	o	
descarte	precoce	de	itens	de	vestuários,	acessórios	etc.	A	frequência	de	lançamentos	de	novas	coleções,	
as	releituras	de	tendências,	entre	outras	ações,	levam	itens	pouco	usados	ao	descarte.	O	estabelecimen-
to	de	um	ciclo	precoce	de	descarte	tem-se	tornado	uma	questão	ecológica	a	ser	considerada,	de	maneira	
que	a	repaginação	artesanal	de	itens	para	novos	usos	deixa	de	ter	um	caráter	estritamente	de	escolha	
pessoal	e	passa	a	ter	certa	função	sustentável.	Assim	sendo,	o	projeto	de	extensão	Moda na Terceira 
Idade: ações sustentáveis	originário	do	projeto	de	pesquisa	acima	citado	objetivou	proceder	como	parte	
prática	dos	conceitos	de	sustentabilidade	trabalhados	na	referida	pesquisa.	Este	 trabalho	teve	como	 
objetivo	geral	formar multiplicadores de ações sustentáveis atinentes à moda do vestuário e seus acessó-
rios, moda casa e decoração do lar.	O	projeto	constituiu-se	por	2	cursos	com	10	oficinas,	quais	sejam:	
Quando customizar é repaginar,	5	oficinas	e	Estampando com sucatas e vegetais,	5	oficinas.	Cada	uma	
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dessas	oficinas	teve	a	duração	de	4	horas	e	foram	oferecidas	semanalmente.	A	partir	das	primeiras	ofici-
nas	já	foi	possível	perceber	resultados	positivos	posto	que,	uma	participante	do	grupo	informou	já	haver	
recebido	encomenda	de	um	dos	produtos	aprendidos	a	partir	de	oficinas	deste	projeto,	assim	como	de	
projetos	anteriores	oferecidos	pela	Área	de	Vestuário	e	Têxteis	do	Departamento	de	Economia	Domés-
tica	e	Hotelaria,	além	da	elevação	da	autoestima	e	satisfação	dos	participantes	com	a	oportunidade	e	
possibilidade	de	vislumbrar	novos	horizontes	com	seu	trabalho	artesanal.	Os	participantes	do	projeto	de	
extensão	foram	todos	os	que	responderam	nosso	instrumento	de	investigação,	por	ocasião	da	pesquisa.	
Naquele	momento	nos	propusemos	a	oferecer	oficinas	para	todos	os	respondentes.

Palavras-chave: Sustentabilidade;	Idoso;	Customização.	

A moda das butiques de Ipanema: uma metamorfose  
nos trajes dos anos de 1960 e 1970

Isis Sena Silva
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Durante	as	décadas	de	1950	e	1960,	 foi	possível	observar,	de	forma	geral,	na	Europa,	Estados	
Unidos,	mas	também	no	Brasil,	melhorias	na	situação	econômica	e	um	significativo	avanço	industrial.	
Cenário	este	que	possibilitou	às	camadas	médias	da	sociedade	o	acesso	a	bens	de	consumo	que	ante-
riormente	mostravam-se	exclusivos	das	classes	mais	altas.	Essas	transformações	econômicas	e	também	
culturais	 tiveram	consequências	 importantes	na	 cultura	e	no	estilo	de	vida	dessas	elites.	Assim,	os	
moldes	clássicos	da	moda	vistos	em	boa	parte	do	século	XX	passaram	a	ser	amplamente	contestados	
por	 jovens	costureiros.	A	cidade	do	Rio	de	Janeiro	seguiu	esse	padrão	 internacional	até	os	anos	de	
1950,	onde	moda	destacava-se	como	uma	ocupação	dos	ateliês	e	mesmo	as	senhoras	de	classe	média	 
possuíam	algum	vestido	parisiense.	Percebe-se	assim	que	o	estilo	clássico	que	dominou	a	maior	parte	
do	século	XX	ainda	ditava	as	regras.	No	Brasil,	mulheres	de	duas	gerações	dividiram	ambos	os	estilos,	
o	que,	de	certa	forma,	propiciaram	a	expansão	da	moda.	Durante	muito	tempo	esse	mercado	esteve	
ligado	ao	modelo	da	alta-costura	e	à	elite	socioeconômica,	mas	a	partir	dos	anos	de	1960,	uma	mudan-
ça	radical	na	moda	se	apresentou:	esse	universo	passou	a	girar	em	torno	da	juventude.	Diante	desse	
cenário	a	moda	assumiu	novos	contornos,	ligando-se	aos	fatos	mais	relevantes	do	mundo.	A	publici-
dade	também	teve	um	papel	essencial	nesse	momento,	abrindo	espaço	para	a	moda	em	periódicos	e	
destacando	também	as	vitrines	de	pequenas	lojas	cheias	de	charme,	as	butiques.

Palavras-chave:	Butiques;	Ipanema;	1960;	1970.

Desenhos de figurinos de Alexandra Exter para Romeu e Julieta

Priscyla Kelly Vieira Abreu
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Abordaremos	os	desenhos	de	figurinos	da	artista	russa	Alexandra	Exter	para	a	peça	Romeu e Julie-
ta, dirigida	por	Alexander	Tairov,	em	1921.	Pretende-se	mostrar	que	os	trajes	criados	por	Exter	revelam	
tanto	a	sobrevivência	de	características	conservadoras	em	sua	modelagem	quanto	o	uso	inovador	de	
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formas	e	cores	vanguardistas.	Além	disso,	apontaremos	a	reincidência	de	outros	elementos	visuais	que	
fazem	alusão	ao	amor	em	perdição,	como	as	espirais	e	as	formas	em	redemoinho,	a	sugerir	a	anteci-
pação	ao	desenlace	trágico	da	história.	A	proposta	é	apresentar	análises	comparativas	dos	desenhos	
de	Exter	e	imagens	com	abordagem	temática	semelhante,	principalmente	de	personagens	femininos.

Entre	outros	assuntos,	observaremos	que	tradicionalismo	dos	trajes	desenhados	por	Exter	é	ate-
nuado	pelo	toque	de	vanguarda	da	artista,	as	cores	enérgicas	e	a	geometria	das	formas.	Para	Julieta,	
Exter	desenhou	um	figurino	distinto	das	demais	representações.	A	pose	da	personagem	sugere	um	mo-
vimento	de	dança	e,	ao	contrário	de	outros	figurinos	femininos	projetados	pela	artista,	a	saia	do	vestido	
de	Julieta	é	curta	e	as	mangas	são	ajustadas	aos	braços,	a	mostrar	as	pernas	e	os	ombros,	excepcional	
às	representações	recorrentes	da	personagem.

Por	meio	de	análises	 iconográficas,	apontaremos	que	os	desenhos	de	Exter	contêm	elementos	
comumente	representados	nas	figuras	dos	personagens,	a	reforçar	o	quão	marcante	é	a	imagem	que	 
se	construiu	destes.	Ao	mesmo	tempo,	observaremos	que,	mesmo	com	tantos	elementos	tradicionais,	
os	desenhos	possuem	caráter	forte	e	marcante.	As	formas	rítmicas	e	a	vivacidade	das	cores	das	vesti-
mentas	conferem	aos	personagens	certa	distinção,	principalmente	no	desenho	da	personagem	prin-
cipal,	que	destemida	em	sua	pose,	afronta	com	seu	gesto	dançante	outras	representações	de	Julietas	
lamuriosas ou em sono profundo.

Palavras-chave:	Arte;	Roupa;	Vanguarda.

 O FEMININO NA MODA

Wearing Their National Costumes... Traje Nacional:  
Latinidade e Beleza no Miss Universo

Andrés Leonardo Caballero Piza
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Desde	1952	o	concurso	do	Miss	Universo	 tem	sido	 realizado	em	diferentes	países	do	mundo,	
principalmente	nos	Estados	Unidos,	sendo	uns	dos	concursos	 internacionais	de	beleza	mais	 impor-
tantes	e	tradicionais	do	globo.	No	concurso	participam	candidatas	de	mais	de	80	países	e	territórios	
independentes,	sendo	essas	mulheres	“embaixadoras	da	beleza”	de	suas	nações.	Diferentes	elementos	
visuais	e	simbólicos	acabam	construindo	representações	dos	lugares	que	estas	mulheres	representam,	
surgindo	a	pergunta	de	como	no	concurso	de	beleza,	neste	caso	o	Miss	Universo,	emprega-se	a	figura	
feminina	como	meio	de	representação	de	símbolos	nacionais	para	a	criação	e	invenção	de	identidades,	
onde	anualmente	se	elege	uma	Miss	Universo	que	representará	a	beleza	de	seu	lugar	de	origem,	ser-
vindo este como plataforma para avançar em suas carreiras como atrizes, apresentadoras ou modelos. 
Trata-se	da	apresentação	de	um	projeto	de	pesquisa	que	procura	entender	como	desde	este	evento	
se	consegue	a	visibilidade	de	um	território	por	meio	de	elementos	próprios	do	concurso	como	o	uso	
de	uma	faixa	com	o	nome	da	nação	que	representa	a	miss,	assim	como	o	desfile	do	traje	nacional	que	
a	sua	vez	expõe	as	riquezas,	culturas	e	tradições	do	território	representado.	Por	outro	lado	também	é	
importante	analisar	o	perfil	das	misses,	para	isto	serão	analisadas	as	entrevistas,	perguntas	e	respostas	
que	são	 feitas	às	misses	para	assim	compreender	qual	é	o	 tipo	de	personalidade	que	estão	procu-
rando	este	modelo	de	mulher,	o	qual	também	está	ligado	a	questões	de	“honra”	e	“moral”	da	mulher	
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contemporânea	de	cada	certâmen	e	que	podem	representar	à	nação	e	expressar	seu	papel	na	socie-
dade.	Finalmente,	também	serão	analisadas	algumas	fotografias	dos	últimos	concursos	que	de	alguma	
maneira	padronizam	e	objetificam	a	mulher-miss	em	relação	ao	consumo	da	imagem	feminina	e	suas	
características	fisiológicas.

Palavras-chave:	Concurso	de	beleza;	miss	universo;	mulher;	identidade;	traje	nacional.

A imagem como texto: as fotografias de Eliane Lage  
como reforço para seu padrão de comportamento

Gabriela Soares Cabral
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	Companhia	Cinematográfica	Vera	Cruz	(1949-1954)	tentou	trazer	para	o	Brasil	uma	propos-
ta	de	cinema	em	escala	industrial	seguindo	os	moldes	do	já	consolidado	cinema	norte-americano.	 
Neste	período,	Hollywood	e	sua	cinematografia	dominavam	o	mercado	 internacional	baseando-se	
star system,	base	da	estrutura	bem-sucedida	de	seu	modo	de	produção	e	difusão.	Este	sistema	repro-
duz	os	grandes	atores	e	atrizes	como	o	principal	produto	para	a	venda	dos	filmes,	transformando-os,	
assim,	em	grandes	astros	fabricados	como	produtos	a	serem	consumidos	pelos	espectadores.	Por-
tanto,	para	executar	esta	ambição,	a	Vera	Cruz	buscou	implantar	um	sistema	de	divulgação	baseado	
neste	estrelismo	hollywoodiano,	difundindo	através	de	materiais	e	fotografias	para	a	imprensa	espe-
cializada	realizada	por	seu	Departamento	de	Imprensa,	estrelas	para	um	público	já	acostumado	com	
os ícones do cinema internacional. 

Neste	contexto,	a	imprensa	cumpriu	um	papel	mediador	entre	a	influência	cinematográfica	e	seus	
espectadores,	através	de	impressos	especializados	em	cinema,	também	conhecidos	como	revistas	de	
fãs.	Marcados	pelo	culto	às	estrelas,	estas	publicações	traziam	entrevistas,	reportagens,	fofocas e foto-
grafias	sobre	seus	astros	e	os	bastidores	de	suas	produções,	como	forma	de	fortalecer	a	difusão	modo	
de vida norte-americano. Além	disso,	estes	veículos	 foram	 responsáveis	por	disseminar	padrões	de	
aparência	e	conduta	femininos,	construídos	pelos	estúdios,	para	suas	leitoras.

Neste	sistema	estrelar	nacional	proposto	pela	Vera	Cruz,	alguns	nomes	se	destacaram,	dentre	eles	
Eliane	Lage	(1928-),	lançada	pelo	estúdio	como	principal	rosto	de	seu	elenco	feminino.	Assim,	confor-
me	apresentado	por	Maciel	(2008),	a	atriz	teve	sua	imagem	cultivada	para	representar	uma	mulher	sim-
ples	e	despojada,	marcada	pelo	papel	de	esposa	e	mãe	zelosa.	Além	disso,	apresentava	uma	postura	de	
desinteresse	pelo	posto	de	figura	pública,	negando	sua	vocação	de	atriz.	Portanto, este artigo pretende 
entender,	através	da	análise	de	fotografias	de	Eliane	Lage	publicadas	pela	revista	A Scena Muda, como 
as	revistas	de	fãs	e	o	Departamento	de	Imprensa	da	Vera	Cruz	utilizavam	imagens	para	reforçar	este	
papel	representado	pela	atriz.	Para	a	realização	do	exame	destas	fotos,	será	utilizado	o	método	históri-
co-semiótico	sugerido	por	Ana	Maria	Mauad	(2005).

Palavras-chave:	Estrelismo;	feminilidade;	Eliane	Lage.
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Vestuário e feminismo: a roupa como resistência na luta pela 
igualdade de direitos

Laise Lutz Condé de Castro
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	presente	trabalho	busca	investigar,	ainda	que	em	fase	inicial,	como	se	sucederam	as	mudanças	
nos	ideais	dos	movimentos	feministas	e	de	que	forma	o	vestuário	e	o	comportamento	das	mulheres	
refletem	essas	 transformações.	Será	dada	ênfase	no	cenário	brasileiro	compreendido	entre	os	anos	
1960,	quando	se	iniciou	a	chamada	“Segunda	Onda”	do	movimento	feminista	até	o	momento	contem-
porâneo,	onde	será	assim	denominado	como	uma	“Terceira	Onda”	ainda	recente	e	pouco	investigada.

O feminismo está em voga atualmente e se tornou assunto presente em rodas de conversas informais, 
nos	meios	de	comunicação	e	até	mesmo	nas	pautas	políticas.	O	que	já	era	considerado	estagnado	e	até	
mesmo	“enterrado”	por	alguns	estudiosos,	“ressurge”	com	novos	discursos	e	vertentes.	É	importante	res-
saltar	que	o	feminismo	age	em	ondas	e	que	segundo	Michelle	Perrot	(1972),	possui	intervalos,	pontua	em	
determinados	períodos,	é	instável	e	possui	problemáticas	inconstantes.	Ao	contrário	de	outros	movimentos	
contemporâneos,	o	feminismo	não	se	baseia	em	organizações	estáveis	capazes	de	capitalizá-lo	nem	em	
partidos	políticos,	apesar	de	algumas	tentativas	frustradas,	apoiando-se	em	personalidades,	associações	
mais	frágeis	e	grupos/coletivos	efêmeros.	A	partir	dessa	premissa,	podemos	considerar	que	o	movimento	
ressurgiu	em	uma	nova	onda	contemporânea	com	novas	problemáticas	distintas	das	primeiras	que	já	foram	
objeto	de	discussão	no	meio	acadêmico,	como	no	século	XIX	e	início	do	XX	e	nos	anos	1960/70.	

Deve-se	observar	também	que	o	vestuário	sempre	foi	pauta	constante	nos	debates	tanto	atuais,	
quanto	passados	do	movimento,	devido	à	importância	de	seu	papel	na	construção	social	da	identida-
de,	sendo	assim,	alvo	de	críticas	pelas	feministas	devido	às	diversas	restrições	e	imposição	de	padrões	
aos	quais	a	mulher	é	submetida	para	a	aceitação	social.	Desta	forma,	o	movimento	feminista	sempre	
buscou	maneiras	de	utilizar	o	vestuário	como	forma	de	resistência	não-verbal,	criando	novas	possibili-
dades	de	trajes,	adaptando	outros	e	propagando	seus	ideais	de	luta	através	das	roupas.	

Palavras-chave:	Feminismo;	vestuário	feminista;	resistência	não-verbal.

A moda feminina nas leis suntuárias de Valladolid do século XIV

Thaiana Gomes Vieira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	presente	trabalho	é	elaborado	sob	a	orientação	da	Professora	Maria	Claudia	Bonadio,	da	Uni-
versidade	Federal	de	Juiz	de	Fora.	O	trabalho	refere-se	a	uma	das	etapas	das	reflexões	da	minha	pes-
quisa	individual,	com	a	finalidade	de	redigir	a	dissertação	do	mestrado	em	Artes,	cultura	e	linguagens,	
na	linha	de	pesquisa	“Moda	e	Arte:	História	e	Cultura”.	O	objetivo	não	é	realizar	uma	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	feminina	na	Baixa	Idade	Média,	especificamente	do	
século	XIV,	momento	em	que	 consideramos	o	 surgimento	da	moda,	 em	Valladolid.	O	propósito	 é	
pensar	a	utilização	de	peças	de	moda	como	expressão	da	condição	social,	econômica	e	política	dos	
sujeitos	inseridos	nessa	região.	
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Os	documentos	que	analisaremos	não	são	as	indumentárias	em	si,	mas	leis	que	pretendem	man-
ter	os	 consumos	adequados	às	hierarquias	da	 sociedade,	 impedindo	ou	minimizando	a	mobilidade	
social,	ou	pelo	menos,	a	visibilidade	dessa	mobilidade.	Em	resumo,	buscamos	verificar	como	as	 leis	
controlam	as	vestimentas,	sejam	das	camadas	ascendentes,	dos	grupos	sociais	marginalizados	(como	
por	exemplo,	judeus,	mouros	ou	prostitutas),	as	restrições	dos	adornos,	cores	e	tecidos,	e	analisar	por-
que	eram	estabelecidas.

Para	isso,	pesquisamos	as	Atas	das	cortes	de	Valladolid	de	1351	e	1385.	Analisamos	o	que	a	lei	
outorga	e	porque	a	mesma	fora	criada.	Para	 indagar	as	 leis	utilizamos	a	análise	retórica,	em	que	se	
destaca	 a	figura	 retórica	utilizada	nos	 textos	e	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	 
criação,	as	condições	econômicas	de	elaboração	das	fontes,	a	ação	de	editores	nas	mesmas,	entre	ou-
tros,	utilizamos	a	análise	da	historiografia	sobre	o	tema.

As	conclusões	estão	abertas,	mas	as	reflexões	apontam	para	consequências	econômicas	e	sociais	
a	partir	da	elaboração	das	leis.	 Indicam	Valladolid	como	região	expressiva	no	contexto	da	Península	
Ibérica	nesse	momento	e	com	uma	camada	alta	significativa	e	preocupada	com	os	sujeitos	que	estão	
ascendendo	socialmente.	Além	de	uma	inquietação	com	a	aparência	feminina.

Palavras-chave:	Leis	suntuárias;	Moda;	Idade	Média;	Valladolid;	Península	Ibérica.

 TEORIA, ESTéTICA E CRÍTICA

A questão da reprodutibilidade técnica na produção  
artística de Andy Warhol

Cecília Samel Côrtes Fernandes
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Walter	Benjamin	desenvolveu	sua	 teoria	sobre	a	perda	da	aura	da	obra	de	arte	em	1935,	 teo-
ria	 que	reflete	a	mudança	da	relação	do	espectador	com	a	obra	de	arte.	Com	o	advento	da	fotografia,	
a	reprodução	de	obras	de	arte	se	tornou	muito	mais	fácil,	o	que	gerou	a	difusão	de	obras	até	então	
inacessíveis	ao	grande	público.	Entretanto,	esse	fato	toma	um	aspecto	negativo	no	texto	de	Benjamin,	
que	afirma	que	as	obras	originais	acabaram	sendo	desconsideradas,	havendo	uma	priorização	da	re-
produção	fotográfica.	Isso	resulta	da	perda	da	aura	dessas	obras	originais	e	da	banalização	do	uso	da	
fotografia.	Segundo	Benjamin,	a	fotografia	tinha	um	grande	potencial	artístico,	contudo	ele	foi	perdido	
devido	à	automação	do	seu	uso	e	processo.	Andy	Warhol,	uma	das	principais	figuras	da	pop	art,	preten-
dia	aproximar	a	cultura	de	massas	com	a	cultura	erudita	trazendo	imagens	do	seu	cotidiano	para	suas	
obras.	Em	1962,	o	artista	começou	a	usar	o	método	de	serigrafia,	que	é	um	método	de	impressão	que	
permite	uma	reprodução	fácil	e	precisa	de	imagens	e	fotografias.	A	técnica	auxiliou	a	expressar	melhor	
a	reprodução	em	massa	das	fábricas,	assim	como	os	produtos	e	simulacros	da	cultura	de	consumo	que	
Warhol	retratava,	como	as	latas	de	sopa	Campbell	e	a	célebre	série	de	imagens	de	Marilyn	Monroe.	Com	
esses	conceitos	e	informações	em	mente,	é	possível	fazer	uma	leitura	de	Warhol	a	partir	da	perspectiva	
de	Benjamin.	Devido	ao	caráter	pessimista	do	filósofo	em	relação	à	era	da	reprodutibilidade	técnica,	é	
possível	pensar	no	uso	da	serigrafia	como	o	ápice	da	perda	da	aura.	O	motivo	para	isso	é	o	uso	em	mas-
sa	e	banalizado	da	reprodução	de	imagens	e	a	integração	praticamente	completa	dos	meios	industriais	
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à	arte.	Contudo,	restam	as	questões:	e	se	a	serigrafia	fosse	encarada	como	uma	expressão	do	potencial	
artístico	da	fotografia?	Não	seria	talvez	uma	tentativa	de	crítica	velada	à	cultura	de	consumo	utilizando	
seus	próprios	meios,	mesmo	com	a	atitude	superficial	e	distante	de	Warhol?	Seria	toda	a	persona artís-
tica warholiana	e	seu	processo	criativo	um	meio	de	criticar	a	superficialidade	da	sociedade?

Palavras-chave:	Reprodutibilidade	técnica;	Serigrafia;	Andy	Warhol;	Walter	Benjamin.

A crise do design e da cidade no pensamento de Argan

Edmárcia Alves de Andrade
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	presente	artigo	trata	das	análises	que	o	historiador	de	arte	italiano,	Giulio	Carlo	Argan,	elaborou	
a	respeito	da	crise	do	design,	da	crise	da	cidade	e	da	crise	da	arte	como	ciência	europeia.	Argan	apre-
senta	uma	série	de	considerações	sobre	a	sociedade	ocidental	que	se	estruturou	a	partir	do	poder	eco-
nômico,	fundamentado	no	lucro,	sem	ter	havido	um	projeto	de	desenvolvimento	democrático,	o	qual	
o	autor	denomina	design.	 Argan	faz,	também,	uma	análise	das	cidades	enquanto	objeto	pensado	pelo	
sujeito	e	identifica	a	crise	da	cidade	à	ausência	da	apresentação	de	um	modelo	revolucionário	àquele	
vigente,	tratando-a	como	um	dos	fenômenos	mais	perigosos	do	mundo.	Este	artigo	mostra	as	reflexões	
do	autor	sobre	aspectos	da	sociedade	que	foram	construídos	a	partir	da	visão	capitalista	e	procura	es-
tabelecer	relações	entre	a	análise	crítica	de	Argan	sobre	tais	questões	e	os	caminhos	que	o	ele	próprio	
aponta	para	a	solução	das	crises	abordadas.	Alguns	conceitos,	ressignificados	por	Argan,	tornaram-se	
a	base	para	sua	análise	crítica	sobre	a	crise	do	design.	Estes	conceitos	aparecem	como	mecanismos	
para	a	compreensão	do	pensamento	do	autor.	O	próprio	conceito	de	design	deve	ser	entendido	sob	
a	ótica	de	Argan,	que	o	evoca	como	forma	de	projetar	a	existência,	tendo	como	objetivo	o	bem-estar	
coletivo.	O	autor	não	faz	referência	ao	desenho	industrial,	mas	ao	design	entendido	como	a	construção	
da	cultura	ocidental.	Argan	elabora	também	uma	profunda	análise	sobre	as	cidades.	Seu	olhar	sobre	 
o	desenvolvimento	destas	é	como	um	processo	de	criação.	O	autor	coloca	a	cidade	correspondente	 
ao	objeto	e	a	sociedade	correlata	ao	sujeito.	Deste	modo,	a	cidade	é	uma	grande	obra	de	arte.	A	evo-
lução	das	cidades	pode	ser	considerada	como	parte	do	processo	de	criação	no	desenvolvimento	da	
própria	história	da	arte.	O	que	se	percebe	é	o	pensamento	atual	de	Argan	sobre	vários	aspectos,	ao	
aplicá-los	hoje,	no	século	XXI,	e	a	preocupação	do	autor	em	encontrar	soluções	urgentes	para	a	trans-
formação	da	sociedade,	através	de	um	projeto	da	existência,	chamado	por	ele	de	design.	

Palavras-chave: Argan;	Design;	Crise.	

A arte da Memória e as Máquinas para Pensar (Projeto financiado FAPEMIG)

Maria do Céu Diel de Oliveira
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Hoje	em	dia,	criatividade	e	invenção,	se	não	são	sinônimos,	são	conceitos	bem	parecidos.	Para	
criar	 ou	 simplesmente	 pensar,	 os	 seres	 humanos	 ativam	 um	 instrumento	 mental,	 uma	 máquina.	    
Mnemosine	não	é	só	a	mãe	de	todas	as	musas	mas	também	a	fábrica	de	todas	as	idéias	e	pensamentos	
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sobre	memória	e	invenção.	É	conhecida	a	divisão	clássica	da	Retórica	em	cinco	partes:	Inventio, Disposi-
tio, Elocutio, Memoria e Actio.	Porém,	no	Ad	Herenium	existe	uma	premissa	onde	o	orador,	figurando	uma	
casa	conhecida,	vai	colocando	em	quartos	e	vãos	as	imagens	que	precisa	lembrar.	Assim,	na	tradição	
manualistica	medieval	a	invenção	precede	a	memória.	Como	sucede	muitas	vezes	com	a	manualistica,	
a	compreensão	de	uma	disciplina	do	manual	não	se	 espelha	no	cotidiano.	Muitas	práticas	caiam	nesta	
contradição.	A	arte	da	Memória,	para	um	orador,	não	consistia	em	usar	um	sistema	para	repetir	até	o	
ultimo	detalhe	um	discurso	construído	antecipadamente.	 Esta	era	a	vantagem	de	se	cultivar	a	memória	
artificial.	Hoje	em	dia,	 criatividade	e	 invenção,	 se	não	são	sinônimos,	 são	conceitos	bem	parecidos.	
Para	criar	ou	simplesmente	pensar,	os	seres	humanos	ativam	um	instrumento	mental,	uma	máquina.	    
Mnemosine	não	é	só	a	mãe	de	todas	as	musas	mas	também	a	fábrica	de	todas	as	ideias	e	pensamentos	
sobre	memória	e	invenção.	É	conhecida	a	divisão	clássica	da	Retórica	em	cinco	partes:	Inventio, Disposi-
tio, Elocutio, Memoria e Actio.	Porém,	no	Ad	Herenium	existe	uma	premissa	onde	o	orador,	figurando	uma	
casa	conhecida,	vai	colocando	em	quartos	e	vãos	as	imagens	que	precisa	lembrar.	 Portanto,	fica	claro	
que	a	arte	da	memória	da	qual	se	servia	o	orador	não	era	de	fato	fundamentada	na	recitação	e	na	repe-
tição	e	sim	na	arte	da	invenção,	uma	arte	que	colocava	a	pessoa	a	mover-se	com	competência	na	arena	
de	debates:	responder	as	interrupções	e	perguntas	e	desenvolver	as	idéias	que	chegavam	naquele	ins-
tante	sem	perder	um	fio	dentro	do	esquema	do	discurso.	 Esta	era	a	vantagem	de	se	cultivar	a	memória	
artificial.	Todos	aqueles	que	que	se	ocupam	em	estudar	a	memória	artificial	têm	grande	débito	com	
Frances	Yeats.	Sem	negar	a	força	desta	pesquisa,	Carruthers	explicita	que:	“Yeats era convicta que a força 
desta Arte era somente uma pratica que permitira a repetição, deixando assim a arte da Memória estática 
e privada de movimento”.	  Desta	forma,	outra	maneira	de	compreender	a	memória	é	entendê-la	como	
uma	arte	compositiva.	Portanto,	neta	pesquisa,	busco	relacionar	a	invenção,	a	memória	e	as	máquinas	
para pensar na contemporaneidade.

Palavras-chave: Memória;	Arte;	Pedagogia	Visual.

Abstracionismo Informal em São Paulo: a obra de Zita Viana de Barros

Mariana Duarte Garcia de Lacerda
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Pesquisa	tendo	como	objeto	o	estudo	as	manifestações	da	abstração	informal	em	São	Paulo	e	as	
discussões	na	arte	abstrata,	a	partir	da	produção	de	Zita	Viana	de	Barros,	realizada	entre	1960	e	1970,	
com	 a	 identificação,	 catalogação	 e	 análise	 dos	 trabalhos	 produzidos	 e	 contextualização	 das	 obras	
frente	ao	cenário	artístico	nacional.	Consideração	sobre	o	entendimento	do	trabalho	de	Zita	Viana	de	 
Barros	como	Abstracionista	Informal.

A	pesquisa	levou	a	uma	retrospectiva	da	História	da	Arte	Brasileira	nos	anos	50	e	60,	repensando	
suas	categorias	devido	à	típica	independência	brasileira,	especialmente	por	meio	do	questionamento	
ao	abstracionismo,	a	partir	de	um	ponto	de	vista	diferente	daquele	de	defesa	da	arte	abstrata	constru-
tiva,	que	tem	sido	a	tônica	da	crítica	de	arte	e	estudo	de	história	no	Brasil.

A	interpretação	imagética	das	obras	relacionadas	nesse	trabalho,	foram	realizadas	tendo	em	mente	
o	arcabouço	filosófico	e	metodológico	desenhado	por	Charles	Peirce,	no	qual	a	estética	fornece	as	bases	
para	a	ética,	que,	por	sua	vez,	fornece	as	bases	para	a	semiótica,	numa	relação	de	dependência	evolutiva.

A	partir	da	interpretação	das	obras	estudadas	e	da	interpretação	semiótica	da	história,	traçamos	
um	entendimento	do	Abstracionismo	Informal	como	resultado	da	combinação	do	discurso	indireto	da	
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filosofia	Zen	com	a	liberdade	ocidental.	A	partir	desta	mistura,	teria	sido,	então,	instituída	a	noção	de	
uma	consciência	na	intuição	e	na	sensibilidade	dentro	da	perspectiva	ocidental	que,	antes,	dividia	tudo	
entre	racionalidade	e	inconsciente.	Abstracionismo	surge,	então,	como	junção	de	modelos	distintos	e	
construção	de	um	ideal	novo	que	unisse	racional	e	emocional,	gesto	e	estrutura.	

Revisão	da	crítica	da	época	e	posterior	que	faz	interpretação	afetada	pelo	quadro	político-social,	
desvinculado	da	problematização	artística	realizada	no	período.	Proposta	de	nova	leitura	desafetada	
das	questões	externas	à	arte,	típicas	do	modelo	da	Guerra-Fria	vigente	no	período.

Palavras-chave: Arte	Brasileira;	Abstracionismo	Informal;	Gravura;	Zita	Viana	de	Barros.

Monalisas: Debate acerca da transformação de La Gioconda em ícone pop

Steffany Christine Duarte Bertoldi
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	objetivo	do	trabalho	é	apresentar	uma	narrativa	enquanto	processo	na	construção	do	mito	da	
obra	do	quadro	Mona Lisa.	Narrativa	esta	que	expõe	fatos	recônditos	sobre	sua	trajetória	que	culminou	
no	mito	mundialmente	reconhecido,	 reproduzido	e	principalmente	reconfigurado	aos	moldes	atuais	
da	sociedade.	A	proposta	é	buscar	conjunturas	correlacionadas	que	favoreceram	essa	perpetuação	da	
imagem	não	se	abstendo	a	debater	valores	ligados	à	aspectos	artísticos,	mas	principalmente	no	reco-
nhecimento	global	da	obra	como	um	mito	sem	perder	seu	caráter	aurático	ainda	que	reproduzida	no	
contexto	da	sociedade	contemporânea.	 	 	 	 	

Mona Lisa	é	uma	obra	arte	pintada	em	madeira	de	álamo	pelo	mestre	italiano	Leonardo	da	Vinci,	
que	posto	a	investigações,	suscita	diversos	mistérios	que	a	configuram	como	tal.	Quadro	este,	prova-
velmente	é	o	retrato	mais	famoso	da	história	da	arte	e	de	valor	incalculável.

O	mito	da	figura	da	Mona	Lisa	sobrepuja	o	quadro	em	si.	Ele	se	desenvolve	na	construção	de	sua	
trajetória	de	forma	que	o	quadro	deriva	do	contexto	artístico	para	um	ajustamento	de	cunho	social,	que	
corrompe	com	diversos	padrões	artísticos,	incluindo	protocolos	de	aproximação	da	obra.	

Para	além	da	obra,	Mona	Lisa	é	um	ícone	da	cultura	pop,	reverberada	pela	projeção	da	mídia	ao	
ser	fenomenalmente	reproduzida.	Sua	carga	simbólica	transborda	o	Museu	do	Louvre,	subvertendo	a	
lógica	exclusivista	do	mundo	das	artes	e	permeia	várias	camadas	sociais,	inclusive	as	mais	populares.	A	
obra	de	Da	Vinci	não	é	apenas	um	quadro	famoso	em	um	museu,	mas	personagem	de	filmes,	músicas,	
cartões-postais,	 objetos	decorativos,	 souvenires	etc.	A	obra	que	adquiriu	uma	autonomia	enquanto	
detentora do apogeu da alta cultura no campo das artes, atingiu um status quo ao ser inserida nos pa-
tamares da cultura de massa.

Ao	 longo	do	 trabalho	coube	a	nós	questionar	sobre	a	veracidade	das	 informações	que	se	 tem	
sobre	a	obra.	As	afirmações	que	retratamos	estão	sempre	passíveis	à	novas	descobertas,	posto	que	se	
trata	de	especulações	que	somente	o	próprio	autor	poderia	esclarecer	a	nós.	A	obra	não	é	datada	nem	
assinada,	contribuindo	ainda	mais	para	a	sua	simbologia	misteriosa	e	enigmática.	

Palavras-chave: Mona	Lisa;	arte;	ícone;	reprodução.
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 CINEMA E A AFIRMAÇÃO DE IDENTIDADES  
      E qUESTõES DE GÊNERO

Konãgxeka: a produção de um filme de animação  
indígena em Minas Gerais

Charles Antônio de Paula Bicalho
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Relato	sobre	a	gênese	e	o	processo	de	produção	do	filme	de	animação	Konãgxeka: o Dilúvio Ma-
xakali,	com	ênfase	em	aspectos	do	production	design	ou	direção	de	arte,	bem	como	design	gráfico.	
Realizado	pela	produtora	Pajé	Filmes,	sob	os	auspícios	da	sétima	edição	do	Programa	de	Estímulo	ao	
Audiovisual	–	Filme	em	Minas,	Konãgxeka se	utiliza	de	técnicas	de	animação	de	recorte	em	imagens	
bidimensionais	produzidas	pelos	índios	Maxakali	de	Aldeia	Verde,	no	município	de	Ladainha	em	Minas	
Gerais,	para	contar	a	versão	deste	povo	da	história	tradicional	do	dilúvio.	Universal,	a	narrativa	do	dilú-
vio	apresenta	inúmeras	versões,	de	acordo	com	o	povo	que	a	representa.	

Falado	em	língua	Maxakali,	o	filme	prima	pela	coerência	em	sua	visualidade,	baseada	nos	traços,	
nas	cores	e	em	outras	referências	culturais	Maxakali,	preservadas	graças	à	produção	autenticamente	
indígena,	devido	à	presença	de	artistas	ilustradores,	cantores,	escritores,	tradutores	e	cineastas	genui-
namente	indígenas	na	equipe	de	produção.	São	destacados	aspectos	da	direção	de	arte	do	filme	que	
se	baseiam	na	noção	de	design	etnográfico	ou	etnodesign	e	nos	pressupostos	dados	por	autoras	tais	
como	Ludmila	Ayres	Machado	e	Vera	Hamburger.	

Falado	em	língua	Maxakali,	Konãgxeka é	uma	realização	da	produtora	Pajé	Filmes,	fundada	em	Belo	
Horizonte	em	2008,	com	o	intuito	de	fomentar	a	produção	de	filmes	indígenas.	Ou	seja,	filmes	com	a	
participação	de	membros	de	comunidades	indígenas	em	funções	centrais	da	realização	audiovisual,	
como	direção	e	produção,	ou	que	se	inspirem	em	aspectos	da	realidade	e	da	cultura	indígenas.	

Konãgxeka	tem	na	direção	o	cineasta	indígena	Isael	Maxakali,	que	é	membro-fundador	da	Pajé	
Filmes,	e	é	o	cineasta	indígena	mineiro	mais	prolífico,	tendo	mais	de	vinte	filmes	de	sua	autoria,	sejam	
produzidos	pela	Pajé	Filmes,	sejam	de	inciativas	de	outras	fontes	produtoras.	Os	índios	Maxakali	fa-
lam	sua	língua	ancestral	chamada	igualmente	de	Maxakali.	Konãgxeka é como eles designam o dilúvio  
em sua língua. Konãg quer	dizer	“água”.	Xeka quer	dizer	“grande”.	O	mar	ou	oceano	é	também	designa-
do de konãgxeka pelos	Maxakali.	Konãgxeka: o Dilúvio Maxakali é, portanto, o nome dado ao filme de 
curta-metragem	de	animação	para	contar,	de	modo	audiovisual,	a	versão	Maxakali	do	mito	do	dilúvio.	

Palavras-chave:	Filme;	Animação;	Produção;	Design;	Indígena.

RESUMOS EIxO TEMÁTICO
CINEMA	E	AUDIOVISUAL
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As representações diegéticas do sujeito feminino  
em A garota dinamarquesa

Sumaya Machado Lima 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Este	artigo	analisa	a	narrativa	cinematográfica	de	A garota dinamarquesa (The danish girl, 2015) 
dirigido	por	Tom	Hooper,	baseado	no	livro	homônimo	de	David	Ebershoff	(Editora	Rocco,	368pgs),	ins-
pirado,	por	sua	vez,	na	vida	de	Lili	Elbe	(Eddie	Redmayne),	pioneira	na	realização	de	cirurgia	de	reade-
quação	genital	e	cujo	drama	ainda	como	o	pintor	Einar	Mogens	Weneger	é	sentir	que	há	duas	pessoas	
em	si,	lutando	por	supremacia	e	a	(re)definição	de	sua	identidade.	O	filme	aborda	a	vida	de	Lili	desde	
quando	ela	ainda	era	conhecida	como	um	famoso	artista	dinamarquês	casado	com	a	Gerda	Weneger	
(Alicia	Vikander),	a	bem-sucedida	pintora	e	ilustradora	de	revistas	como	a	Vogue, La parisienne e ou-
tras.	No	desenvolvimento	do	artigo,	além	de	uma	síntese	do	filme	e	uma	breve	análise	estética	de	sua	
diegese,	procura-se	elaborar	uma	leitura	do	papel	das	personagens,	utilizando-se	o	conceito	de	space 
off de	Teresa	di	Lauretis,	teórica	crítica	feminista.	Em	sua	obra	The Tecnology of Gender, Lauretis indaga 
como	mudanças	na	consciência	sobre	si	afetam	ou	resultam	em	mudanças	nos	discursos	dominantes	e,	
na	sua	conclusão,	afirma	que	o	sujeito	tem	agenciamento	para	modificar	a	ideologia	do	gênero,	quando	
desloca	o	espaço	que	contém	o	discurso	de	gênero	e	o	espaço	fora	(isto	é,	quando	observa	“o	ponto	
cego”	ou	o	space off), o outro lugar desses discursos. O	artigo	comenta	a	conceituação	de	space off e o 
utiliza	para	analisar	a	representação	do	sujeito	feminino	no	filme	A garota dinamarquesa, bem	como	
as	estratégias	de	micro-poderes	entre	os	sujeitos	dos	discursos.	Finalmente,	a	partir	da	análise	dessa	
representação,	o	texto	propõe	uma	leitura	sobre	o	drama	de	reafirmação	de	identidade	da	protagonista,	
desdobrando	a	análise	para	o	coletivo	semelhante,	ou	seja,	para	o	movimento	transgênero	e	sua	atual	
condição	sócio-política	no	Brasil.

Palavras-chave:	cinema;	arte;	transgênero;	feminismo;	cultura.

Identidade curda e o cinema: articulações em uma comunidade em 
diáspora

Tiago Duarte Dias
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Tal	 trabalho	busca	 analisar	 as	 articulações	 entre	 os	 diversos	 processos	 de	 construção	de	uma	
identidade	étnica	curda	em	um	contexto	de	diáspora	em	Copenhague,	e	o	papel	do	Cinema	em	tal	
contexto,	baseado	na	experiência	etnográfica	do	autor.	A	análise	será	feita	a	partir	do	trabalho	de	cam-
po	feito	em	um	evento	já	conhecido	pela	a	população	curda	local,	que	é	o	Festival	de	Cinema	Curdo,	
acontecimento	anual,	que	irá	para	sua	quinta	edição	no	início	do	ano	que	vem.	Tal	evento	consiste	na	
exibição	de	diversos	filmes	e	suas	diversas	 formas	de	expressão	 (curtas-metragens,	documentários,	
longa	metragens),	e	que	retratam	diversas	perspectivas	relacionadas	a	identidade	curda	em	diversos	
contextos,	como	gênero,	idade,	trabalho,	imigração	e	transnacionalismos,	além	de,	debates	conduzidos	
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por	diversos membros	da	população	curda	local	(ou	ainda	de	outros	países)	e	também	de	performance	
artísticas,	musicais	e	da	presença	da	culinária	curda.	Assim,	mesmo	o	evento	sendo	focado	na	exibição	
de	filmes	relacionados	a	identidade	curda,	outros	fatores	também	relacionados	a	tal	identidade	estão	
presentes	durante	os	4	dias	de	festival.	

Além	da	análise	etnográfica	do	papel	do	cinema	enquanto	 recurso	narrativo	na	construção	da	
identidade	curda,	será	analisada	também	o	papel	específico	que	um	filme	chamado	Song of my Mother, 
dirigido	por	Erol	Mintas	e	que	narra	a	história	de	um	professor,	que	junto	com	sua	mãe,	é	forçado	a	se	
mudar	do	Curdistão	turco	para	Istanbul	devido	aos	conflitos	étnicos	que	ocorrem	nos	anos	90.	A	análise	
de	tal	filme	(que	foi	o	filme	de	abertura	do	festival)	será	relacionado	aos	processos	de	construção	iden-
titária	curda	presentes	dentro	de	tal	população	em	diáspora.	Utilizando-se	da	linguagem	cinematográ-
fica	como	forma	de	expressão	artística,	a	população	curda	local	se	reafirma,	etnicamente,	como	curdos	
em	um	contexto	dinamarquês.	Tal	reafirmação	passa	por	diversas	narrativas	relacionadas	a	criação	de	
uma	identidade	curda	não	somente	em	oposição	aos	estados	que	contém	o	território	curdo,	mas	tam-
bém	em	oposição	a	uma	identidade	dinamarquesa	dominante.	De	tal	maneira,	o	cinema,	como	forma	
de	expressão	artística,	reforça	a	existência	de	um	idioma	cultural	curdo,	no	qual	tal	população	busca	
manter	uma	fluência	ou	adquiri-la.	

Palavras-chave:	Curdistão;	etnicidade;	identidade;	etnografia.	

Cinéma beur: o complexo jogo da categorização

Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Neste	trabalho,	problematizaremos	a	nomenclatura	cinéma beur, apresentada, pela primeira vez, 
em	julho	de	1985,	na	edição	de	nº	112	da	Cinématographe,	para	designar	um	conjunto	de	filmes	que,	
ao	momento	da	publicação	da	revista,	eram	realizados	na	França.	Nas	palavras	de	Carrie	Tarr	(2005)	e	
Will	Higbee	(2014),	os	anos	1980	apontaram	para	uma	mudança	na	forma	como	eram	representadas, 
pelo	cinema	nacional,	as	minorias	étnicas	que	integravam	o	país,	graças,	por	exemplo,	à	emergência	
de	produções	dirigidas	por	e	sobre	beurs,	a	saber,	como	eram	conhecidos	os/as	filhos/as	daqueles/as	
que	imigraram,	para	a	Europa,	após	a	Segunda	Guerra	Mundial,	da	região	setentrional	do	continente	
africano. Dentro deste movimento, se encontravam inseridas as narrativas realizadas pelos cineastas 
de	ascendência	norte-africana,	nascidos	ou	então	criados,	desde	pequenos,	na	França,	que	possuíam	
protagonistas	de	origem	semelhante	e	que	eram	dominadas	por	temáticas	como	as	da	integração,	iden-
tidade	e	pertencimento	no	Hexágono.	Entretanto,	ainda	que,	ao	longo	deste	período,	o	impacto	gerado,	
junto	à	crítica	francesa	de	cinema,	por	essas	produções,	tenha	sido	grande,	numericamente,	eram	restri-
tas. Por isto, o corpus	de	filmes	atrelados	ao	movimento	beur tende a ser ampliado, para incluir, além das 
obras	dos	cineastas	de	ascendência	norte-africana,	nascidos	ou	então	criados,	desde	pequenos,	na	 
França,	como,	por	exemplo,	Mehdi	Charef	(Le Thé au harém d’Archimède,	1985)	e	Rachid	Bouchareb	(Ba-
ton Rouge, 1985),	as	realizações de diretores que	migraram,	já	adultos,	para	produzir	na	nação	euro-
peia,	como	Abdelkrim	Bahloul	(Le Thé à la menthé,	1984),	Mahmoud	Zemmouri	(Prends dix milles balles et  
casse-toi,	1981;	Les Folles années du twist,	1983)	e	Merzak	Allouache	(Un Amour à Paris,	1987),	bem	
como	os	filmes	dirigidos	por	 franceses	nativos,	 que	não	possuíam	ascendência	norte-africana,	mas	
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que	falavam	sobre	esta	população,	como	Francis	Girod	(Le Grand frère,	1982),	Gérard	Lauzier	(P’tit con, 
1983)	e	Serge	Le	Peron	(Laisse Béton,	1983).	No	entanto,	conforme	pretendemos	discutir	no	presente	
trabalho,	além	do	termo	beur,	por	si	só,	ser	bastante	problemático,	ao	gerar	críticas,	inclusive,	por	parte	
daqueles	que	eram	vistos,	 inicialmente,	como	integrantes	do	movimento,	 incluir	 todas	essas	produ-
ções	dentro	de	uma	mesma	categoria	elimina	as	diferentes	perspectivas	da	população	de	ascendência	 
norte-africana,	o	que,	mais	uma	vez,	nos	leva	a	questionar	se	a	terminologia	empregada	pela	revista	
seria	a	mais	adequada.	

Palavras-chave:	França;	imigrantes	norte-africanos;	cinéma beur; nomenclatura. 

  AUDIOVISUAL, RECEPÇÃO E NOVOS ESPAÇOS

Color Grading: as novas possibilidades da cor no cinema

Carlos Eduardo Mendes de Araújo Couto
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	 cinema	 é	 arte	 e	 técnica	 e	 forma	de	 comunicação.	 Sua	 linguagem	é	 composta	 por	 fatores	 e	
elementos	como	planos,	montagem,	cenário,	cor,	atributos	sonoros,	entre	outros.	Um	dos	elementos	
determinantes	para	a	construção	de	uma	obra	cinematográfica	é	a	cor.	Por	meio	dela	e	de	suas	caracte-
rísticas,	cria-se	um	universo	e	se	atribui	sentido	às	ações	no	filme.

Um	dos	fatores	que	possibilitaram	uma	considerável	mudança	na	maneira	como	a	cor	pode	ser	
trabalhada	 em	 um	determinado	 filme	 para	 transmitir	 conceitos	 estéticos,	 significados	 e	 conduzir	 a	 
narrativa	foi	a	evolução	tecnológica.	A	indústria	cinematográfica	passou,	nos	últimos	anos,	por	um	pro-
gressivo	processo	de	digitalização	em	todas	as	suas	etapas.	O	processo	fotoquímico	foi,	pouco	à	pouco,	
sendo	substituído	pelo	digital,	desde	a	gravação	das	imagens,	passando	pela	criação	de	efeitos	espe-
ciais	e	pela	correção	de	cor	até	chegar,	por	fim,	à	exibição	dos	filmes	em	salas	de	cinema.	

O	processo	de	correção	de	cor	em	um	filme,	utilizando-se	de	softwares	e	equipamentos	digitais,	
passou	a	ser	chamado	genericamente	de	Color	Grading	e	se	tornou	padrão	na	indústria	cinematográfi-
ca.	A	correção	de	cor	digital	(CG)	trouxe	como	consequências	o	surgimento	de	novas	linhas	de	trabalho	
na práxis	cinematográfica,	ampliaram-se	consideravelmente	as	formas	de	manipulação	de	imagens	e	
novas	categorias	e	possibilidades	cromáticas	e	estéticas	surgiram.

O	objetivo	geral	do	trabalho	será	estudar	o	Color	Grading	-	o	processo	de	correção	e	manipulação	
de	cores	realizado	em	sistemas	digitais.	Esclareceremos	como	foi	a	evolução	histórica	e	técnica	dos	
equipamentos	de	correção	de	cor,	desde	o	processo	químico	aos	modernos	softwares	de	Color	Grading,	
estudaremos	a	digitalização	e	a	workflow	de	correção	de	cor	de	um	longa-metragem	nacional,	desde	
o input	do	material	filmado	nas	máquinas	ao	export	do	filme	pronto	para	as	salas	de	cinema,	e	por	fim,	
as	novas	categorias	estéticas	e	cromáticas	 introduzidas	pelo	CG,	dentro	das	obras	cinematográficas	
estrangeiras e nacionais.

Palavras-chave:	Cinema;	Cor;	Correção	de	Cor.
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Preparação de atores em ficção televisiva seriada:  
o trabalho de Andrea Cavalcanti

João Carlos de Oliveira Júnior
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	presente	artigo	nasce	como	desdobramento	da	dissertação	apresentada	ao	 Instituto	de	Artes	e	 
Design	da	Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora,	cujo	objetivo	foi	realizar	um	estudo	de	caso	sobre	a	pre-
paração	de	atores	em	telenovelas	da	Rede	Globo.	Esta	publicação	se	restringe	a	apresentar	como	se	dá	a	
dinâmica	de	trabalho	desenvolvida	por	Andrea	Cavalcanti,	uma	das	instrutoras	de	dramaturgia	da	emissora	
em	questão.	Busca-se	realizar	o	mapeamentos	das	técnicas	por	ela	utilizadas	a	fim	de	compreender	como	
se	dá	o	processo	de	preparação	e	quais	seus	impactos	na	performance	do	ator.	A	problemática	inicial	con-
sidera	a	hipótese	de	que	as	técnicas	por	ela	utilizadas	possuem	ligação	com	a	teoria	teatral.	A	partir	disso,	
toma-se	por	base	para	a	análise	comparativa	os	métodos	de	preparação	de	elenco	desenvolvidos	a	priori	
para	o	teatro.	A	metodologia	que	viabiliza	a	comparação	entre	os	processos	foi	construída	adotando	por	
base	os	conceitos	de	tipo	ideal	e	de	evidência	cunhados	por	Max	Weber.	Figuram	como	tipos	ideais	os	
métodos	de	preparação	teatral,	nos	quais	residem	a	origem	primária	dos	conceitos	de	interpretação	cênica.	
Na	sequência,	através	de	entrevistas	inéditas,	foram	coletados	dados	que	ilustravam	trabalho	realizado	por	
Andrea	Cavalcanti	na	preparação	dos	atores	para	telenovelas	da	Rede	Globo.	Estes	dados	foram	agrupados	
em	categorias	e	tratados	como:	a)	de	replicação	das	técnicas	teatrais;	b)	como	adaptação	delas;	ou	c)	como	
novas	proposições.	Tais	afirmações	puderam	ser	feitas	através	da	comparação	direta	entre	ambos	os	dis-
cursos	–	revisão	de	literatura	versus	entrevistas	de	campo.	Desta	forma,	foram	identificadas	doze	técnicas	
de	preparação,	entre	as	quais	temos:	oito	replicações	diretas,	três	adaptações	e	uma	nova	proposição.	Os	
resultados	serão	agrupados	em	tabelas	cuja	discussão	leva	à	constatação	da	hipótese	proposta.

Palavras-chave:	Andrea	Cavalcanti;	Globo;	Preparação	de	atores;	Telenovela.

Minutos Lumière: o cinema na escola e a passagem ao ato criativo

Claudinei César de Arruda
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)

Compartilho	aqui	um	pequeno	excerto	de	uma	das	experiências	vivenciadas	no	cineclube	de	uma	
escola	da	rede	pública	municipal	da	cidade	de	Charqueada,	no	 interior	paulista.	 Instaurado	no	ano	de	
2014,	o	cineclube	tem	propiciado	a	exibição	de	filmes,	debates	e	o	encontro	discente	com	o	cinema	como	
arte,	divergindo	de	obras	ditas	“comerciais”	e	de	propostas	que	apostam	exclusivamente	na	utilização	do	
cinema	na	ilustração	de	diferentes	conteúdos	que	constituem	os	componentes	curriculares	da	educação	
básica.	No	período	que	compreendeu	a	terceira	semana	do	mês	de	junho	e	a	primeira	quinzena	do	mês	
de	agosto,	sob	o	caráter	extracurricular,	um	pequeno	grupo	de	alunos	–	de	8º	e	9º	anos	–	participou	de	
uma	sequência	de	encontros	voltados	à	história	do	cinema,	perpassando	por	nomes	como	os	dos	irmãos	
Auguste	e	Louis	Lumière,	Tomas	Edison,	Robert	Paul	e	George	Méliès.	Os	discentes	também	foram	apre-
sentados	a	alguns	elementos	próprios	da	linguagem	cinematográfica,	contemplando	os	diferentes	movi-
mentos	de	câmera	e	denominações	de	planos,	fomentando	a	discussão	acerca	da	importância	do	descon-
dicionamento	do	olhar	diante	das	possibilidades	conferidas	pela	manipulação	intencional	do	instrumento	
de	captação	de	imagens.	Encerrando	a	sequência	de	atividades	programadas,	o	grupo	foi	apresentado	à	
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proposta	“minuto	Lumière”,	concebida	pelo	cineasta	francês	Alain	Bergala,	em	alusão	aos	irmãos	Lumière	
e	aos	pequenos	filmes	produzidos	por	eles.	Os	alunos	foram	suscitados	à	passagem	ao	ato	criativo	ou,	
em	outras	palavras,	à	produção	de	planos	fixos,	ininterruptos,	de	temática	livre	e	com	a	duração	de	“um	
minuto”.	O	retorno	ou	a	retomada	dos	gestos	que	iniciaram	a	Sétima	Arte,	através	da	apreensão	–	pelos	
olhos	e	pelas	lentes	–	de	um	fragmento	irreversível	do	real	aparente,	a	partir	do	confronto	com	o	meio	e	
da	escolha	intencional	dos	discentes,	celebra	o	renascimento	do	cinema.	Nos	momentos	de	exibição	e	de	
partilha	dos	planos	produzidos,	percebe-se	um	consenso	entre	os	alunos:	o	“imprevisível”	ou	aquilo	que	
escapa	do	“controle”	intencional	no	curso	do	minuto	filmado,	repercute	em	elementos	de	“encanto”	em	
seus	registros.	Em	tempos	marcados	por	inúmeros	retrocessos,	sobretudo	no	que	diz	respeito	ao	panorama	
educacional	brasileiro	–	e	façamos	aqui	o	exercício	de	rememorar	a	recente	medida	provisória	que	anuncia	
a	possível	reforma	no	Ensino	Médio,	tornando	facultativo,	entre	outros,	o	ensino	de	arte	–,	comunicar	e	
divulgar	atividades	como	esta	significa	inspirar	e	encorajar	outros	atos	de	resistência,	sob	o	resguardo	da	
premissa	de	que	ao	possibilitar	a	interlocução	entre	a	arte	e	a	educação	–	neste	caso,	o	cinema	enquanto	
arte	–	a	escola	suscita	outras	formas	de	leitura	do	mundo,	fomentando	também,	olhares	de	denúncia	e,	
portanto,	olhares	questionadores,	capazes	de	desvelar	as	inúmeras	mazelas	sociais.

Palavras-chave:	cinema;	cinema	e	educação;	cinema	na	escola;	linguagem	cinematográfica;	minu-
tos Lumière.

Cineclube Buraco do Getúlio: o audiovisual como  
prática de resistência cultural

Luísa Antonitsch Mansilha Mello
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Os	cineclubes	podem	contribuir	para	o	desenvolvimento	das	potencialidades	artísticas	e	culturais	
de seus participantes, assim, ensinar e estimular os seus envolvidos a pensar e desenvolver um fazer 
artístico	próprio.	Nesse	sentido,	é	importante	compreender	como	eles	trabalham	as	ferramentas	audio-
visuais e os processos educativos.

Esse	projeto	busca	entender	a	dinâmica	do	cineclube	Buraco	do	Getúlio,	que	acontece	no	município	
de	Nova	Iguaçu,	na	Baixada	Fluminense,	Rio	de	Janeiro,	e	perceber	as	novas	formas	de	intervenção	social	
e	estética	através	do	cinema.	É	importante	verificar	o	resultado	do	trabalho	do	cineclube	em	seu	terri-
tório	sociocultural,	como	ele	consegue	modificar	a	percepção	de	ver	o	mundo,	e	a	realidade	em	âmbito	
local.	De	que	maneira	fornecem	meios	através	de	atividades	culturais	para	aumentar	o	senso	crítico	das	
pessoas,	modificar	suas	ações,	inquietar	e	despertar	pensamentos	na	área	da	cultura	e	do	fazer	artístico.	

Além	do	embasamento	teórico,	foi	desenvolvida	uma	pesquisa	etnográfica	através	de	entrevistas	
com	os	integrantes	e	participantes	do	Buraco	do	Getúlio,	trabalho	de	campo	e	participação	nas	sessões,	
o	que	possibilitou	a	observação	da	prática	de	sociabilidade	dos	cineclubes.	Observar	e	participar	é	
fundamental	para	maior	entendimento	das	relações	que	se	formam	naquele	espaço.

O	cineclube	Buraco	do	Getúlio	é	um	 importante	 incentivador	do	cinema	e	da	cultura	nacional	
para	a	região	da	Baixada	Fluminense,	locais	em	que	filmes	brasileiros	e	de	arte	costumam	demorar	para	
chegar.	Eles	proporcionam	o	contato	dos	moradores	do	seu	entorno	com	uma	forma	de	olhar	diferente	
para	os	filmes,	que	fogem	do	padrão hollywoodiano,	difundido	pela	maioria	dos	cinemas	existentes	 
no	país.	As	atividades	cineclubistas	vão	além	da	exibição	de	filmes,	promovem	debates,	oficinas,	além	
de	produzirem	filmes	que	retratam	a	realidade	local.	
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O	cineclube	surgiu	sem	a	pretensão	de	ser	um	projeto	salvacionista	para	as	pessoas	do	entorno,	
mas	com	um	caráter	questionador	e	instigador,	onde	as	pessoas	pudessem	assistir	a	esses	filmes	in-
dependentes	sem	precisar	se	deslocar	de	seus	territórios	e	ir	para	o	eixo	Centro	e	Zona	Sul	do	Rio	de	
Janeiro.	Funcionam	como	um	polo	gerador	de	trocas	e	discussão.	Os	projetos	desenvolvidos	por	eles	
intervêm	subjetivamente	na	vida	e	no	cotidiano	dos	moradores	da	região.	É	perceptível	o	processo	de	
resistência	cultural	gerado	pelo	cineclube	e	o	encadeamento	de	mudanças	ao	impulsionar	novas	prá-
ticas no campo do audiovisual. 

Palavras-chave: Cineclube;	Audiovisual;	Resistência	cultural;	Potencialidades.

 DOCUMENTÁRIOS E NOVAS NARRATIVAS

O cinema digital e a subjetividade no documentário brasileiro 
contemporâneo: uma análise do filme Os dias com ele

César Ramos Macedo
Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Como	arte	industrial,	o	cinema	é	uma	atividade	que	durante	toda	sua	história	foi	influenciada	pelo	
desenvolvimento	das	tecnologias	de	produção.	É	notável	que	o	elemento	tecnológico	é	apenas	mais	
um,	dentre	tantos	aspectos,	que	se	relacionam	com	as	mudanças	incorporadas	ao	longo	do	tempo	pela	
linguagem	audiovisual	e	 toma-lo	como	único	seria	 incorrer	em	um	determinismo	tecnológico	sobre	
o	próprio	 fazer	 cinematográfico.	 Este	 trabalho,	 portanto,	 propõe	enquanto	 recorte,	 uma	análise	das	
mudanças	estilísticas	observadas	no	documentário	brasileiro	contemporâneo,	sobretudo	a	mudança	
na	abordagem	do	objeto	documental	para	uma	perspectiva	subjetiva,	conforme	defendido	por	Carlos	
Alberto	Mattos	(2012),	sob	a	ótica	do	desenvolvimento	das	novas	tecnologias,	especialmente	após	a	
década	de	1990	com	a	implementação	da	tecnologia	digital,	sem	deixar	de	lado	a	análise	dos	fatores	
históricos,	políticos	e	ideológicos.	 

Para	isso	realizaremos	um	retrospecto	histórico	do	desenvolvimento	das	tecnologias	de	produ-
ção,	desde	a	introdução	da	captação	magnética	de	som	no	Brasil	estabelecendo	a	sua	relação	com	a	
estilística	do	cinema	direto	brasileiro	e	o	deslumbre	dos	realizadores	deste	período	com	a	voz do outro, 
conforme	proposto	por	Jean	Claude	Bernardet	(2003)	em	seu	livro	Cineastas e a Imagem do Povo.

Abordaremos	a	difusão	social	das	câmeras	e	a	popularização	dos	aparelhos	de	vídeo	ocorrida	na	
década	de	80	que	se	colocam	enquanto	uma	alternativa	ao	alto	custo	da	captação	em	película	e	faci-
litam	as	produções	audiovisuais	até	então	carentes	no	que	se	refere	a	políticas	de	incentivo,	propor-
cionam	maior	movimentação	e	agilidade	às	equipes,	sendo	utilizados	no	projeto	do	já	citado	Coutinho	
Santa Marta, duas semanas no Morro (1987). 

Por	fim,	em	nossa	análise,	podemos	verificar	de	que	forma	a	utilização	do	suporte	digital	na	pro-
dução	do	documentário	Os Dias com ele (2013)	 influenciou	na	abordagem	subjetiva	da	diretora	ao	
retratar	o	momento	histórico	da	ditadura	militar	no	Brasil.	 Estabelecendo	um	contraste	do	filme	de	
Maria	Clara	em	relação	a	documentários	produzidos	recentemente	no	Brasil	em	16	e	35	mm,	como	no	
caso de Santiago (2007)	de	João	Moreira	Salles,	que	por	se	valerem	de	um	formato	extremamente	caro,	
muitas	vezes	acabam	por	imprimir	um	ritmo	frenético	ao	filme	com	o	objetivo	de	economizar	no	custo	
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final	da	obra	conforme	abordado	por	Ilana	Feldman	(2012)	em	seu	artigo	Jogos de Cena – Ensaios sobre 
o Documentário Brasileiro Contemporâneo.

Verificaremos	de	que	forma	o	suporte	digital	proporcionou	a	captura	de	planos	longos	e	ações	
que	ocorriam	no	espaço	extracampo,	no	qual	o	embate	entre	pai	e	filha	se	desenrolava,	estabelecendo	
um	contraste	com	as	perguntas	extremamente	direcionadas	dos	filmes	produzidos	em	película.	Em	
contato	estabelecido	via	internet,	já	obtive	um	parecer	favorável	da	diretora	Maria	Clara	em	conceder	
uma	entrevista,	em	caráter	acadêmico,	a	respeito	do	processo	de	produção	do	filme,	que	poderá	ofere-
cer	uma	grande	contribuição	para	elucidar	a	hipótese	proposta	pelo	presente	estudo.	 

Palavras-chave:	Documentário	brasileiro	contemporâneo;	cinema	digital;	subjetividade.

Documentário brasileiro, encenação e invisibilidade:  
Juízo, um estudo de caso

Daniel Brandi do Couto
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	encenação	no	gênero	do	cinema-documental	se	faz	presente	desde	seus	primórdios.	Seja	nos	
primeiros	registros	feitos	pelos	irmãos	Lumière,	como	em	A saída dos operários da fábrica, ou em Na-
nook do Norte	-	considerado	protagonista	do	gênero	documentário	-,	diversos	autores	apontam	traços	
e	 características	que	evidenciam	o	uso	da	encenação	como	estratégia	para	 representar	a	 realidade	
nestes	filmes.

No	que	tange	a	produção	realizada	no	Brasil,	a	encenação	também	se	manifesta	em	diversas	obras	
desde	de	o	início	da	produção	do	gênero	no	país,	mas	é	na	contemporaneidade	que	realizadores	de	
diversas	vertentes	do	documentário	se	mostram	mais	abertos	a	revelarem	suas	estratégias	de	trabalho,	
lidando	com	a	subjetividade	por	trás	da	representação	do	real	e	com	os	limites	e	lacunas	com	os	quais	
se	deparam	na	construção	de	uma	obra.	

Maria	Augusta	Ramos	é	considerada	por	críticos	e	pesquisadores	de	cinema	como	uma	documen-
tarista	de	pouca	intervenção	em	seus	filmes,	adepta	ao	um	fazer	cinema	que	comunga,	em	diversos	
aspectos,	com	o	modo	observativo	categorizado	por	Bill	Nichols	(2005)	e	com	direct-cinema do	final	
dos	anos	50.	Em	seu	documentário	Juízo,	a	diretora	pousa	a	câmera	na	Vara	de	Infância	e	Juventude	
do	Rio	de	Janeiro	para	registrar	o	julgamento	de	jovens	infratores,	mas	se	depara	com	a	limitação	do	
não-registro	dos	réus,	que,	de	acordo	com	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente,	devem	ter	suas	iden-
tidades	preservadas.	Como	estratégia,	substitui	o	depoimento	destes	pelo	depoimento	de	não-atores	
que	vivem	em	características	sociais	e	econômicas	análogas	aos	jovens	julgados.

O	presente	trabalho,	mesmo	que	em	fase	inicial,	investiga	a	opção	da	diretora	pelo	uso	da	ence-
nação	e	discute	como	o	método	atua	não	somente	como	forma	de	lidar	com	uma	imposição	legal	no	
registro	de	jovens	infratores,	mas	como	estratégia	capaz	de	potencializar	o	registro	da	realidade,	dando	
visibilidade	a	uma	parcela	da	população	marginalizada	pelo	sistema.	A	partir	do	conceito	de	“Invisibili-
dade	Social”	do	antropólogo	Luiz	Eduardo	Soares	(2005),	torna-se	possível	projetar	questões	e	levantar	
hipóteses	que	apontam	para	a	metodologia	utilizada	no	documentário	Juízo como forma de conferir 
aos	jovens	registrados	certa	visibilidade	social,	mesmo	que	através	da	encenação.

Palavras-chave:	Documentário;	encenação;	invisibilidade	social.
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A construção sonora observada nas obras de Marcos Pimentel: a 
protagonização dos ruídos e silêncios como elementos narrativos 

Raphaela Benetello Marques
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	trabalho	pretende	construir	uma	análise	biográfica	do	documentarista	Marcos	Pimentel	através	
da	observação	de	sua	trajetória	fílmica.	

O	 mineiro	 Marcos	 Pimentel	 é	 documentarista	 formado	 pela	 Escuela	 Internacional	 de	 Cine	 y	 
Televisión	de	San	Antonio	de	los	Baños	(EICTV	–	Cuba)	e	especializado	em	Cinema	Documentário	pela	
Filmakademie	Baden-Württemberg,	na	Alemanha.	O	autor	realizou	documentários	em	cinema,	vídeo	e	
televisão,	exibidos	em	diversos	festivais	nacionais	e	internacionais,	que	totalizam	87	prêmios	na	área.	

Ao	longo	dos	anos	a	palavra	foi	perdendo	espaço	nos	filmes	de	Pimentel	dando	lugar	ao	ruído	
e	ao	silêncio.	Aos	poucos	a	entrevista	não	foi	mais	utilizada	e	os	ruídos	começaram	a	protagonizar	a	
produção.	Em	uma	breve	análise	é	possível	perceber	a	intenção	do	autor	em	utilizar	a	paisagem	sonora	
como	elemento	 narrativo	 na	 construção	 fílmica.	No	 documentário	 “Sobreviventes”	 (Mini-DV,	 2002),	
uma	de	suas	primeiras	obras,	o	som	ainda	se	apresenta	a	maneira	clássica,	com	a	palavra	ainda	presen-
te.	Já	na	trilogia	“Pólis”	(35	mm,	2009),	“Taba”	(35	mm,	2010)	e	“Urbe”	(35	mm,	2009),	a	palavra	não	
é	mais	obrigatória	e	assume	papel	acessório	diante	da	amplitude	de	ruídos	percebidos.	A	trilogia	não	
apresenta diálogos, entrevistas ou voz over, utilizando	apenas	de	som	ambiente	e	trilhas	incidentais	na	
construção	de	uma	identidade	fílmica,	e	atribuindo	a	banda	sonora	significados	e	interpretações	que	
vão	muito	além	do	contentor	imagético.	

“Sopro”	(2013,	35	mm),	primeiro	longa-metragem	de	Pimentel,	dá	continuidade	a	sua	trajetória	
de	construção	sonora	baseada	em	sons	incidentais,	ruídos	e	silêncios.	O	cotidiano	de	uma	vila	rural	no	
interior	do	Brasil	é	relatado	através	de	imagens	com	pouco	movimento	e	sons	ambientes,	música,	rádio,	
com	pouca	presença	verbal,	apenas	em	ruídos	ou	canções,	Por	todos	esses	aspectos,	“Sopro”	ratifica	a	
protagonização	sonora	como	elemento	marcante	na	trajetória	fílmica	de	Marcos	Pimentel.	

Palavras-chave: Marcos	Pimentel;	documentário;	som;	silêncio;	ruído.	

Arquivos domésticos e montagem na construção da memória: uma 
análise do documentário Cemitério da Memória

Vanessa Maria Rodrigues
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Esta	comunicação	parte	da	 ideia	de	se	resgatar	e	preservar	acervos	audiovisuais	particulares	
para	a	reutilização	dos	arquivos	na	produção	de	documentários	que	despertem	lembranças	afetivas.	
O	foco	é	pensar	os	tradicionais	filmes	de	família	nos	aspectos	íntimos	de	um	grupo	familiar	espe-
cífico,	mas	que	ao	mesmo	tempo	ganham,	por	intermédio	da	montagem,	uma	atmosfera	que	passa	
simultaneamente	do	âmbito	privado	para	o	interesse	coletivo.	O	processo	de	edição	nesse	caso	é	o	
fator	primordial	que	vai	cruzar,	ressignificar	e	construir	um	novo	sentido	para	fragmentos	de	vários	
arquivos	pessoais	e	aparentemente	desconexos	entre	si.	
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Pensamos	que	os	filmes	de	família,	por	serem	registros	da	intimidade	cotidiana,	ainda	que	deslo-
cados	para	contextos	diferentes	do	original,	carregam	na	essência	vestígios	do	passado	que	são	úteis	
para	a	criação	de	laços	de	afinidade:	mesmo	quem	não	tem	relação	direta	com	as	imagens,	se	identifica	
com	o	que	é	mostrado,	uma	vez	que	as	cenas	remetem	a	fatos	efetivamente	vividos	e	que	têm	proxi-
midade	com	histórias	as	quais	temos	referência.	Dentro	dessa	perspectiva,	os	arquivos	domésticos	têm	
relevância	como	forma	de	potencialização	da	memória.	

Amarramos	essas	discussões	em	duas	partes.	Na	primeira,	que	será	uma	espécie	de	alicerce	para	
se	chegar	à	segunda,	entramos	no	mérito	da	valorização	da	memória	como	parte	constituinte	do	pas-
sado,	presente	e	elo	para	o	futuro;	como	os	filmes	de	família	podem	ajudar	nesse	processo	de	reme-
moração,	entendimento	e	identificação	afetiva	com	diferentes	épocas;	e	a	relação	da	montagem	com	
memória	e	arquivo	ao	criar	condições	para	eclodir	novos	pontos	de	vista	através	da	reutilização	dos	
acervos	familiares.	Já	a	segunda	parte,	é	uma	continuação	da	anterior,	analisada	sob	a	ótica	do	docu-
mentário Cemitério da Memória  (2003),	curta	de	Marcos	Pimentel.	O	filme,	em	sua	maior	parte,	é	feito	
com	trechos	de	filmes	de	família	gravados	em	Juiz	de	Fora	ao	longo	das	décadas	de	1930	a	1990	e	tem	
a	intenção	de	esboçar	a	história	do	século	XX	por	meio	de	personagens	desconhecidos	e	trazer	à	tona	
memórias	e	sentimentos	sobre	esse	período.

Palavras-chave: Memória;	Montagem;	Filme	doméstico;	Ressignificação.

RESUMOS POR EIxO TEMÁTICO
INTERARTES E MÚSICA

 ESTUDOS INTERARTES

O resgate do visual retro nos jogos digitais – Estudo de caso  
de A Lenda do Herói

Gabriel Patrocinio 
Universidade de évora (Ué)

Na	década	70,	o	console	simples	chamado	Telejogo	produzido	pela	Philips e Ford consistia em 
projetar	na	televisão	monocromática,	ganhou	rapidamente	a	aceitação	do	publico	em	uma	nova	mídia	
de	entretenimento.	O	jogo	Pong	consistia	em:	dois	retângulos	na	vertical,	um	de	cada	lado	do	visor,	
que	desciam	e	subiam	de	acordo	com	os	comandos	dos	jogadores,	um	quadrado	rebatendo	em	cada	
retângulo,	simulando	um	jogo	de	ping pong,	com	pontuações	e	vencedores.	 

Esse	foi	o	inicio	dos	jogos	eletrônicos,	que	ao	passar	dos	anos,	com	os	avanços	tecnológicos,	foram	
ficando	cada	vez	mais	complexos	em	termos	de	narrativas,	aparatos	tecnológicos	e	gráficos	visuais.	
Acompanhamos	a	inserção	de	trilha	sonora	e	sonoplastia	elaborada	para	o	determinado	contexto	do	
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jogo,	além	cores	e	formas	que	foram	acrescentadas	para	modificar	a	experiência	do	jogador,	com	temas	
fictícios	e	construindo	clássicos	que	seriam	relembrados	até	os	dias	de	hoje.	

Com	o	crescimento	constante	de	jogos	e	jogadores	espalhados	pelo	mundo,	atualmente	o	merca-
do	de	games	é	um	dos	mais	lucrativos	no	ramo	de	entretenimento,	gerando	cerca	de	US$60,4	bilhões,	
ultrapassando	a	indústria	cinematográfica	conta	com	faturamento	de	US$31,8	bilhões	no	ano	de	2010.	

Com	esses	dados,	vimos	cada	vez	mais	investimento	de	fabricantes	de	consoles	com	processa-
mento	tecnologicamente	avançado	para	aceitar	gráficos	cada	vez	mais	realistas.	Estúdios	de	jogos	com	
os	artistas	gráficos	projetando	personagens	fictícios	do	jogo,	simulando	texturas	de	pele,	cabelo,	olhos,	
entre	outros	elementos	visuais que	se	tornam	tão	imersivos	para	o	jogador	que	o	torna	cada	vez	mais	
fiel	aquela	realidade	virtual.	

Alguns	jogos	se	opõem	a	essa	proposta.	Com	elementos	de	cartoon,	desenhos	orientais	e	ilustração,	
encontramos	alguns	jogos	que	não	se	preocupam	em	simular	essa	fidelidade	humana	dos	personagens	
em	seus	aspectos	visuais	ou	mecânicas	complexas,	como	eram	a	maioria	dos	jogos	antes	da	década	de	90.	

Com	essa	hipótese,	temos	como	proposta	para	o	presente	artigo,	analisar	como	objeto	de	estudo	
o	jogo	brasileiro	“A	Lenda	do	Heroi”,	investigando	a	proposta	de	utilizar	visuais	de	jogos	das	primei-
ras	gerações	no	ano	de	2016,	tendo	que	atualmente	enfrentar	esse	mercado	competitivo	e	exigente,	
utilizando	recursos	gráficos	pouco	convencionais	nos	dias	atuais,	sem	perder	sua	essência	e	narrativa,	
muito	menos	o	engajamento	com	o	jogador.

Palavras-chave: Retrô;	Jogos;	Gráficos;	A	Lenda	do	Herói;	Visual.

A Poética da Escultura Gambarê e o Teatro

Joaquim Pires dos Reis
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)

O	artigo	trás	para	a	reflexão	do	leitor	o	conceito	da	teatralidade	das	esculturas	Gambarê,	do	ce-
ramista	Francisco	Alessandri,	graduado	em	Artes	Aplicadas	da	Universidade	Federal	de	São	João	Del	
Rei	e	mestrando	do	curso	de	Artes,	Urbanidades	e	Sustentabilidade	na	mesma	universidade.	Gambarê	
é	uma	expressão	positiva	da	cultura	japonesa	que	encoraja	o	homem	a	seguir	em	frente	e	superar	os	
obstáculos	da	vida.	Tem	como	fontes	de	inspirações	a	Toy	Art,	nomenclatura	que	denuncia	a	cultura	
alienada	do	homem	perante	ele	mesmo	e	seu	meio.	E	a	estética	dos	olhos	e	bocas	pretas	e	perfura-
das	das	esculturas	funerárias	japonesas	conhecidas	como	Haniwas.	E	por	final	no	cartunista	J.	Carlos	
através	das	Melindrosas,	personagens	que	se	destacam	por	suas	características	dúbias,	uma	mistura	
de	divino	e	profano,	de	pureza	contida	de	malícia.	Esse	projeto	tem	como	finalidade	contribuir	para	o	
debate	do	estudo	da	cerâmica	no	Brasil	e	no	mundo.	E	divulgar	o	estilo	ceramista	Gambarê	que	retrata	
a	 falta	de	urbanidade	presente	na	 individualidade	do	homem	moderno.	Na	estética	das	suas	obras	
ocas	por	dentro,	sempre	aparecem	buracos	nos	olhos,	boca	e	coração	denunciando	o	vazio	angustiante	
e	depressivo	da	crise	existencial	na	qual	a	humanidade	se	enveredou.	A	teatralidade	das	suas	obras	
foi	analisada	através	da	metodologia	de	pesquisa	qualitativa.	E	aponta-se	que	essas	esculturas	falam	
através	da	expressão	do	corpo	e	iconizam	o	pensamento	humanizado	do	ceramista	Chico	Alessandri.	
Elas	se	transformam	em	signos	teatralizados	de	sensações	que	aguçam	o	potencial	visual	e	convidam	
o	espectador	a	uma	interação	sócia	afetiva.	

Palavra Chave:	Teatro;	Gambarê;	Escultura;	Interarte;	Transdiciplinar.
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Cinema e desenho: gestos em close-up

José Carlos Suci Júnior
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

O	trabalho	que	será	apresentado	 faz	parte	da	pesquisa	de	doutorado	em	andamento,	 sendo	
um	desdobramento	da	dissertação	de	mestrado	apresentada	ao	Instituto	de	Artes	da	Universidade	
Estadual de Campinas.

Pensar	o	processo	criativo	em	arte	e	apontar	referências	teóricas,	conceituais,	artísticas	e	pes-
soais é uma prática recorrente nos escritos e nas falas dos artistas visuais, sendo importante para 
a	compreensão	e	complementação	na	educação	visual	e	na	interpretação	que	fazemos	do	trabalho	
artístico.	Este	trabalho	procura	abordar	como	as	relações	entre	enquadramentos	cinematográficos,	a	
poética do close-up	e	os	recortes	de	plano	determinam	e	dialogam	com	a	construção	de	obras	feitas	
em	desenho	pelo	autor	deste	trabalho.	Considerando	que	discorrer	e	estabelecer	diálogos	entre	de-
senho	e	cinema	é	um	procedimento	raro	–	já	que	realizar	esse	tipo	de	aproximação	e	trabalhar	sobre	
tensões	daí	surgidas	são	mais	comuns	no	âmbito	da	pintura	e	da	fotografia	–,	podemos	tomar	como	
pertinente	a	análise	desse	diálogo	a	partir	da	modalidade	do	desenho	para	a	reflexão	acerca	de	pro-
cessos	criativos	nessa	linguagem	tão	tradicional	da	Arte.	Para	isso,	pensar	numa	referência	ancorada	
em	enquadramentos	fílmicos	parece	válido,	já	que,	nessa	linguagem,	a	imagem	se	constrói	dentro	de	
um	espaço	que	a	enquadra	e	que,	assim	como	na	pintura,	na	gravura	e	no	desenho,	é	um	espaço	(cha-
mado	também	de	quadro)	tido	como	um	dos	primeiros	materiais	sobre	os	quais	o	cineasta	trabalha.

Sendo	assim,	a	apresentação	do	processo	criativo	das	obras	presentes	no	trabalho	norteia	a	com-
preensão	 acerca	da	produção	em	desenho	 contemporâneo	e	 as	 referências	 cinematográficas	 como	
alicerce	na	composição	da	imagem	em	desenho.	Obras	cinematográficas	de	Lucrécia	Martel,	Michael	
Haneke	e	Harun	Farocki	são	tomadas	como	referências	para	a	construção	de	desenhos	a	partir	da	es-
trutura	estética	e	também	do	conceito	presentes	em	seus	filmes	através	do	uso	do	enquadramento,	dos	
elementos	colocados	em	cena	e	da	temática	investida	em	suas	produções	através	do	uso	do	close-up, 
que,	sendo	um	plano	que	enfatiza	um	detalhe,	se	 relaciona	e	se	coloca	como	recurso	 imagético	no	
pensamento	visual	das	obras,	produzidas	em	pequenos	formatos,	sequencialmente,	e	representando	
corpos	e	objetos	aproximados.	Procura-se	 refletir,	 assim,	 sobre	de	que	maneira	é	possível	pensar	a	
presença	de	uma	linguagem	da	arte	em	outra	modalidade	a	partir	de	uma	reflexão	entre	linguagens,	já	
que	para	se	compreender	a	arte	contemporânea,	deve-se	deixar	de	lado	a	visão	do	especialista	e	tomar	
partido	da	arte	como	uma	rede,	em	que	todas	as	linguagens	estão	ligadas,	dialogando	constantemente	
entre si, tornando-se até interdependentes.

Para	embasar	nossa	discussão,	lançaremos	mão	dos	autores	Jacques	Aumont,	Fernando	Cocchia-
rale	e	Fayga	Ostrower.

Palavras-chave: Desenho;	enquadramento;	arte	contemporânea.
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Tatuagens digitais: novas abordagens de  
interação através de realidade aumentada 

Stephanie Martins Pinto da Costa 
João Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	concepção	e	o	desenvolvimento	de	artefatos	epiteliais	multimidiáticos	desenvolvidos	através	
de Realidade Aumentada (Augmented Reality)	 tem	criado	um	novo	domínio	experimental	em	Arte	&	
Tecnologia,	Design	de	Interface	e	Design	de	Interação	que	pode	ser	designado	como	Tatuagem	Aumen-
tada (Augmented Tattoo).	Sumariamente,	experimentações	neste	domínio:	(i)	combinam	“objetos	reais	
e	digitais”	em	ambientes	fisicamente	reais,	sobre	a	superfície	da	pele,	 (ii)	 são	executados	de	forma	
interativa	por	seus	usuários	em	tempo	real,	e	(iii)	atuam	em	registros	do	ambiente	real	combinado	a	
objetos	virtuais.	A	pele	torna-se	um	espaço	dinâmico	e	semioticamente	estruturado	de	forma	multimo-
dal	(visual,	auditiva,	háptica	ou	cinestésica),	sensível	a	variações	ambientais,	incluindo	sensibilidade	
a	 interação	 social,	 e	 potencialmente	 sensível	 a	 variações	 orgânicas	 (sistemas	nervoso,	 endócrino	 e	
imunológico).	Nosso	principal	propósito	aqui	é	introduzir	preliminarmente	alguns	dos	principais	proje-
tos desenvolvidos recentemente neste domínio (Tatuagem Aumentada) e apresentar um novo sistema, 
ainda	em	fase	inicial	de	testes,	resultado	da	colaboração	com	o	Laboratório	de	Sistemas	Inteligentes	e	
Cognitivos	(LASIC),	da	Universidade	Estadual	de	Feira	de	Santana	(UEFS),	Bahia.	Encontram-se	entre	as	
propriedades	mais	importantes	deste	novo	sistema:	(i)	capacidade	de	detecção	da	superfície	da	pele	
através	de	um	marcador	simples	e	robusto,	mesmo	em	condições	adversas	de	iluminação,	natural	ou	
artificial,	(ii)	variado	escopo	de	movimentos	do	usuário	diante	da	câmera	do	sistema	(iii)	reconhecimen-
to	de	eventuais	deformações	na	pele	do	usuário,	(iv)	tolerância	em	relação	a	possíveis	oclusões	entre	a	
pele	e	a	câmera	e	(v)	facilidade	de	remoção	do	marcador	da	cena	e	ajuste	da	tatuagem	sobre	a	imagem	
da pele, mimetizando uma tatuagem tradicional inscrita.

Palavras-chave:	tatuagem	digital;	realidade	aumentada;	interartes;	interação	tangível.

 LITERATURA E DESIGN

S. – o navio de Teseu

Christiane Camara de Almeida 
Vera Lúcia Nojima
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Este	artigo	levanta	questões	acerca	dos	aspectos	sensoriais	do	livro	impresso	na	atualidade.	Apre-
senta	um	estudo,	sob	o	ponto	de	vista	do	design,	da	construção	literária	de	“S.	-	O	navio	de	Teseu” 	pu-
blicado	pela	Editora	Intrínseca,	que	é	um	livro	de	literatura	adulta	com	edição	e	produção	complexas. 	
Traz	informações	e	curiosidades	sobre	a	criação	e	a	produção	americana	e	destaques	de	uma	entrevista	
realizada	na	editora	brasileira	sobre	a	publicação,	adaptação	do	design	e	a	 repercussão	do	 livro	no	
Brasil.  	Evidencia a	integração	das	narrativas	textuais,	visuais	e	táteis	que	possibilitam	uma	contextu-
alização	gráfica	tão	 importante	quanto	o	seu	texto	 literário.	Relata	 também	como	o	design	editorial	
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de	“S.”	por	meio de	recursos	visuais	e	tecnológicos,	tais	como a	diagramação,	as	escolhas	gráficas	e	de	
acabamento	do	próprio	livro,	as	quarenta	e	oito	peças	avulsas	que,	encartadas	em	páginas	específicas,	
acompanham	a	publicação,	permitem	interações	múltiplas	fundamentais	à	construção	de	novas	nar-
rativas.  	Além	disso,	há	um	blog,	um	site	e	uma	rádio	nos	quais	a	história	continua	sendo	construída,	
compartilhada	e	revisitada	pelos	fãs,	trazendo	nova	significação	ao	conceito	de	‘livro’.	

Lançado	no	Brasil	em	novembro	de	2015	com	uma	tiragem	inicial	de	doze	mil	exemplares,	“S.”	se	
esgotou	na	editora	em	apenas	três	meses	e	se	tornou	um	fenômeno	editorial,	apesar	de	esse	mercado	
viver	um	momento	crítico	em	que	diversas	crises	econômicas	têm	prejudicado	o	poder	de	compra	dos	
leitores,	e,	ainda,	em	que	a	maior	parte	da	população	não	consome	literatura	impressa. Presume-se, 
então,	que	o	uso	da	linguagem	sincrética	do	design deste	livro	propicia	a	coautoria	e	promove	novas	
experiências,	resultando	num	processo	maleável	e	dinâmico, que	se	tornam fundamentais	para	a	imer-
são	na	leitura	na	atualidade.

Palavras-chave:	Design;	Livro;	S.;	J.J.	Abrams.

Hold on to something: uma leitura do presente amplo e da estetização 
cotidiana a partir do design de livros

Larissa Andrioli
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Em seu livro Nosso presente amplo,	Hans	Ulrich	Gumbrecht	desenvolveu	uma	reflexão	acerca	de	
como	a	sociedade	adentrou,	por	volta	do	século	XVII,	num	período	dominado	pela	lógica	cartesiana.	
Esta	lógica	pressupõe	que	a	identidade	do	ser	humano	está	no	ato	de	pensar	e	nos	coloca	necessa-
riamente	em	uma	linha	temporal	bem	dividida,	com	um	passado	que	é	deixado	sempre	para	trás	e	um	
futuro	que	se	estende	num	horizonte	de	possibilidades.	Entretanto,	à	medida	que	somos	cada	vez	mais	
inseridos	em	uma	cultura	digital	que	não	permite	que	o	passado	se	dissipe,	mas	continue	sempre	ali,	
e	que	aproxima	cada	vez	mais	o	futuro	do	presente,	nos	vemos	no	que	ele	chama	de	presente	amplo.	
Se	na	primeira	configuração	nós	necessitávamos	delimitar	os	momentos	em	que	teríamos	experiências	
estéticas,	o	que	se	dá	na	segunda	configuração	é	a	estetização	do	cotidiano,	uma	dissolução	das	fron-
teiras	entre	esses	momentos	específicos	de	experiência	estética	e	a	vida	corrente.	Assim,	o	que	passa-
mos a viver é uma tentativa de retomada do nosso corpo como lugar de apoio, uma necessidade de se 
segurar	a	algo	tangível,	para	que	não	nos	percamos	na	amplidão	do	presente	que	temos	agora	ao	nosso	
redor.	É	daí	que	surge	a	conceituação	de	produção	de	presença:	embora	já	tenhamos	tido	culturas	fo-
cadas	no	corporal,	agora	vivemos	uma	tentativa	de	retomada	desse	paradigma	e	de	pausa	na	produção	
de	sentido	sobre	o	mundo,	permitindo	que	possamos	nos	aproximar	cada	vez	mais	de	uma	experiência	
com	a	arte	que	esteja	próxima	de	como	esta	nos	toca	e	modifica	o	ambiente	fisicamente.	A	partir	desta	
linha	teórica,	este	trabalho	pretende	abordar	como	os	livros	de	artista	e	o	design	de	livros	estão	inse-
ridos	nesta	lógica	e	como	é	possível	analisar	as	alterações	do	mercado	editorial	como	estratégias	de	
resposta	a	essa	necessidade	de	toque,	tangibilidade	e	presença.	O	corpus a ser analisado é composto 
por Tree of codes,	de	Jonathan	Safran	Foer,	publicado	pela	editora	londrina	Visual	Editions,	e	Bartleby, o 
escrivão,	de	Herman	Melville,	publicado	no	Brasil	pela	extinta	Cosac	Naify.

Palavras-chave: produção	de	presença;	experiência	estética;	design	editorial;	livro	de	artista.
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Mídia e paratextos: entrecruzamentos na cultura digital

Marina Burdman da Fontoura
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

O	texto	literário	pode	hoje	ser	encontrado	em	diferentes	plataformas,	tornando-se	acessível	no	
computador, em tablets	e	até	em	celulares.	Os	paratextos	editoriais,	definidos	por	Gérard	Genette	como	
aparatos	que	giram	em	torno	do	texto	principal	de	um	livro,	têm	acompanhado	estes	deslocamentos.	
Sem	 deixar	 de	 exercer	 suas	 antigas	 funções,	 eles	 assumem	 diferentes	 formatos	 e	 proliferam	 no	
ambiente	virtual,	tendo	muitas	vezes	mais	acessos	do	que	o	texto	da	própria	obra,	considerado	principal,	
veiculado	frequentemente	na	plataforma	impressa.	Blogs,	sites	e	páginas	em	redes	sociais	são	alguns	
dos	exemplos	de	plataformas	em	que	os	paratextos	se	apresentam	na	atualidade.	

Com	a	presença	do	 texto	 literário	na	 internet,	 também	a	 ideia	de	obra	principal	está	sofrendo	
mutações,	cabendo	cada	vez	mais	ao	leitor	hierarquizar	os	discursos	de	acordo	com	seus	interesses	
no	momento	da	leitura.	Levando	isso	em	conta,	pretende-se,	neste	trabalho,	discutir	os	paratextos	não	
só	como	um	fenômeno	de	mercado,	mas	também	à	luz	das	quebras	na	hierarquização	dos	discursos	
provocadas	pela	tecnologia	digital.	Assim,	levantaremos	a	hipótese	de	que	cada	escrita	produzida	na	
rede	assumiria	ao	mesmo	tempo	as	funções	de	texto	e	de	paratexto,	apontando	para	a	coexistência	
de	múltiplos	centros	numa	produção	literária	e	estimulando	infinitas	 leituras	e	reconexões	entre	os	
fragmentos disponíveis online.

Como	objetos	de	análise,	foram	selecionados	o	trailer	do	livro	Todos nós adorávamos caubóis, de 
Carol	Bensimon;	a	coluna	As 15 coisas que sei sobre meu próximo livro,	de	Luisa	Geisler,	publicada	no	
blog	da	Companhia	das	Letras;	a	hashtag	Vida de escritor (#vidadeescritor), veiculada no Instagram da 
editora	Rocco;	e	o	folhetim	Delegado Tobias,	de	Ricardo	Lísias,	publicado	pela	e-galáxia	e	que	hoje	se	
desdobra	em	diferentes	formatos,	inclusive	no	de	peça	teatral.	Com	esse	corpus, pretende-se pensar a 
produção	literária	em	diferentes	registros,	chamando	atenção	para	o	diálogo	e	a	troca	entre	as	platafor-
mas	e	para	os	outros	modos	de	produção	artística	possibilitados	pelo	advento	das	tecnologias	digitais.

Palavras-chave:	paratextos;	blogs;	mercado	editorial;	cultura	digital.

ZUM: projeto editorial de uma revista contemporânea

Rafaela Lins Travassos Sarinho 
Veja Nojima
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Este	trabalho	objetiva	traçar	um	novo	olhar	sobre	o	mercado	editorial	contemporâneo,	através	do	
entendimento	da	produção	de	revistas,	tema	que	até	então	tem	recebido	pouca	atenção	acadêmica,	
atentando	para	as	dinâmicas	de	mercado,	financiamento,	atores	envolvidos	e	mudanças	pelas	quais	o	
setor vem passando nos últimos anos.

De	forma	a	qualificar	satisfatoriamente	este	universo,	faz-se	necessário	compreender	o	papel	do	
editor	e	do	designer	no	processo	de	edição	e	nas	diversas	camadas	inerentes	a	esta	atividade,	bem	
como	de	outros	atores	sociais	envolvidos	na	produção	dos	novos	meios	de	circulação.

Este	artigo	objetiva	fomentar	o	debate	sobre	os	rumos	editoriais	que	abarcam	a	concepção	de	um	
suposto	novo	modelo	editorial	de	revistas,	tomando	como	objeto	de	estudo,	a	revista	ZUM	do	Instituto	
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Moreira	Salles.	Para	alcançar	tais	objetivos,	foram	coletados	e	expostos	alguns	discursos	do	editor	e	
da	designer	da	revista	em	entrevistas	cedidas	a	blogs,	 revistas	e	outros	veículos	de	comunicação,	e	
realizado	um	relato	acerca	dos	processos	de	produção	e	de	outros	importantes	elementos	conceituais.

A	ZUM	se	apresenta	ao	mercado	através	de	uma	volumosa	quantidade	de	páginas,	compostas	em	
gramaturas	diferentes	e	 cores	entrepostas,	 revelando-se	 com	o	objetivo	de	proporcionar	pequenas	
experiências	de	contemplação	ao	público	leitor.	Outra	particularidade,	está	no	fato	da	ZUM	restringir	a	
venda	de	seus	exemplares	à	livrarias	com	um	custo	relativamente	alto,	se	comparado	a	grandes	revistas	
em	circulação	no	Brasil.	

O	artigo	revela	que	a	utilização	deste	e	de	outros	recursos	já	vem	sendo	amplamente	explorado	
por	editoras	brasileiras	de	livros,	sendo	a	valorização	do	projeto	gráfico	responsável	por	reascender	a	
produção	de	livros	em	números	de	leitores	e	em	tiragens	de	novos	exemplares.	A	partir	disso,	o	traba-
lho	revela	como	este	comportamento	vem	revelando	a	necessidade	de	uma	nova	dinâmica	dentro	da	
produção	de	revistas.

Verifica-se,	assim,	que	a	concepção	editorial	da	ZUM	apresenta	novos	parâmetros	na	construção	
de	um	projeto	editorial.	Os	elementos	presentes	nesses	processo,	condensam	e	levantam	uma	infini-
dade	de	fenômenos	sociais	com	o	entendimento	dos	quais	espera-se	que	esse	artigo	possa	contribuir.

Palavras-chave: Design;	Editorial;	Revistas;	ZUM.

Criando e-picturebooks: experiências de storytelling digital  
produzidas por alunos do Bacharelado Interdisciplinar em  
Artes e Design da UFJF

Thales Estefani
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	história	do	desenvolvimento	de	experiências	digitais	de	leitura	é	bastante	recente,	tendo	como	
importantes	marcos,	 por	 exemplo,	 a	 criação	do	primeiro	e-book	 (livro	digital),	 em	1971;	 o	 primeiro	
e-reader	(dispositivo	inteiramente	dedicado	à	leitura	de	livros	digitais),	lançado	em	1999;	e	o	desen-
volvimento	e	disseminação	de	dispositivos	computacionais	portáteis,	como	tablets e smartphones,	há	
cerca de uma década.

Esses	artefatos,	dentre	outros,	têm	influenciado	a	concepção,	produção	e	difusão	de	livros	nos	
últimos	anos,	principalmente,	por	meio	da	aplicação	de	tecnologias	recém	desenvolvidas,	a	introdução	
de	novos	profissionais	na	cadeia	produtiva,	novas	formas	de	interação	com	os	leitores,	novas	moda-
lidades	de	relação	com	o	ambiente	físico,	e	a	criação	de	novas	redes	de	comercialização	e	acesso	a	
experiências	de	storytelling digital.

O	aumento	consistente	da	informatização	em	diversas	atividades	cotidianas	nos	coloca	constan-
temente diante de dispositivos computacionais interativos, com multiplicidade de mídias (áudio, vídeo, 
texto	etc.)	e	acesso	à	internet.	O	storytelling	digital	localiza-se,	então,	no	centro	dessa	nova	configura-
ção,	representando	uma	alternativa	para	contar	histórias,	adaptando-as	a	essa	ubiquidade	multimídia/
interativa	em	que	vivemos.

O	objetivo	deste	 trabalho	é	apresentar	a	experiência	de	produção	de	e-picturebooks (artefatos 
digitais de storytelling	multimídia	e	interativos)	por	alunos	do	primeiro	semestre	do	Bacharelado	In-
terdisciplinar	em	Artes	e	Design	da	UFJF,	no	período	2016.	A	atividade	foi	desenvolvida	na	disciplina	
Seminário	de	Atualidades	Culturais	I,	como	parte	do	estágio	em	docência	do	então	mestrando	Thales	
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Estefani,	sob	orientação	do	prof.	Dr.	João	Queiroz.	A	importância	das	mudanças	atuais	nesse	mundo	da	
arte	cooperou	para	a	escolha	de	aplicar	essa	experiência	prática	em	uma	disciplina	que	se	propõe	a	
tratar de atualidades culturais.

A	partir	da	apresentação	dos	conceitos	trabalhados	na	disciplina,	dos	métodos	de	desenvolvimento	e	
dos	resultados	apresentados	pelos	alunos,	busca-se	demonstrar	as	potencialidades	do	storytelling digital 
interativo	como	paradigma	bastante	específico	para	contar	histórias,	o	que	reestrutura	a	maneira	de	pensar	
a	própria	história	e	como	coordenar	habilidades	e	demandas	artísticas	bastante	diversas	nesse	processo.

Palavras-chave: e-book;	e-picturebook;	digital	storytelling;	docência;	ensino	superior.

 MEMÓRIA

Sobre Memória e Memoriais Arquitetônicos

Bruno Cordeiro da Fonseca
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

O	presente	trabalho	se	propõe	a	debater	algumas	questões	dos	conceitos	de	memória	e	sua	
materialização	em	memoriais	arquitetônicos.	Abordado	a	relação	desses	memoriais	com	Imagem, Re-
presentação, Identidade.	 O	fim	do	século	XX	é	um	momento	importante	para	a	discussão	do	conceito	
de	Memória	e	seus	desdobramentos	com	relação	à	identidade,	pertencimento,	representatividade.	
Dentro	dessa	discussão,	um	dos	primeiros	a	trabalhar	o	tema	é	o	historiador	Pierre	Nora,	onde	trata	
dos	lugares,	objetos	e	artefatos,	os	quais	chama	de	Lugares de Memória,	que	formariam	uma	“memó-
ria	nacional	francesa”.	Dentre	as	tipologias	que	esses	Lugares de Memória podem adotar, um especial 
destaque	poderia	ser	dado	aos	Memoriais	Arquitetônicos	edificados	em	espaço	público,	arquiteturas	
com	objetivo	de	cristalizar	uma	memória	a	fim	de	se	tornar	uma	“memória	pertencente	a	todos”.	

Memoriais	Arquitetônicos	são	criados	a	partir	de	um	discurso	de	que	se	deve	prestar	homenagem,	
prestar	memória,	a	alguém	ou	fato	ocorrido	ou	tema,	ou	grupo.	As	relações	dentro	dos	memoriais	não	
são	fruto	do	acaso,	mas	estrategicamente	criadas	para	fins	definidos.	A	sociedade,	ou	a	vontade	de	
alguma	instituição,	reflete	o	que	representa	seus	valores	e	o	que	ela	quer	perpetuar	como	a	memória.	
Assim,	o	esforço	dos	governos	em	criar	espaços	de	memória	comum,	edificados	no	espaço	público	se	
justificam	no	fato	de	se	querer	criar	memórias	comuns,	valores	compartilhados.	Portanto	esses	obje-
tos	possuem	uma	finalidade	bem	definida,	sempre	surgem	a	partir	e	com	uma	vontade	política,	um	
discurso	estético	e	as	referências	ao	seu	tempo	e	local	de	construção,	isolados	de	seu	contexto,	esses	
memoriais	 são	apenas	 formas	 soltas	em	uma	paisagem.	A	 forma	como	são	 representados	pode,	ou	
não,	contribuir	com	a	relação	de	identidade	e	pertencimento	que	os	visitantes	terão	com	o	objeto.	O	
teórico	da	arquitetura	Ignasi	Sola-Morales	traça	um	paralelo	entre	a	forma	de	controle	e	poder	do	capi-
talismo	“colonial”	e	o	poder	atual,	e	as	arquiteturas	que	resultaram	como	representações	desse	poder	
para	 assim	debater	 que	uma	 aparente	 “flexibilização”,	 “desmaterialização”	 das	 estruturas	 de	poder	
teve	seu	reflexo	direto	nas	arquiteturas	que,	hoje,	aparentam,	ou	buscam,	uma	leveza	ou	fluidez	ou	 
contraria	uma	estagnação.	Por	fim	pretende	levantar	o	questionamento	se	as	arquiteturas	destinadas	a	
marcar	uma	memória,	hoje,	revelam	uma	tentativa	de	fluidez,	da	instabilidade	da	memória.

Palavras-chave: Memoriais	Arquitetônicos;	Memória;	Identidade.
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Vincent, Van Gogh e as cartas para Théo: relações epistolares e a 
narrativa em quadrinhos de Barbara Stok

Luciana Freesz
Francine Natasha Alves de Oliveira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Neste	trabalho	pretendemos	analisar	a	obra	Vincent (2012), novela	gráfica	da	autora	Barbara	Stok,	
estabelecendo	relações	com	os	textos	das	correspondências	que	o	pintor	Van	Gogh	trocou	com	seu	irmão	
mais	novo,	Théo.	Na	organização	das	epístolas,	reunidas	na	publicação	Cartas a Théo, encontramos várias 
informações	pertinentes	a	respeito	da	formação	e	do	amadurecimento	do	artista	plástico	Vincent	Van	
Gogh,	oferecendo-nos,	por	sua	vez,	toda	a	trajetória	de	formação	do	seu	pensamento	estético.	Nas	cartas,	
o	artista	escreve	sobre	a	dificuldade	de	desenhar	e	enfatiza	continuamente	a	importância	do	exercício	
e	da	prática	de	estudos	para	se	atingir	o	objetivo	principal	da	representação	por	meio	da	imagem.	Van	
Gogh	se	preocupa,	assim	como	muitos	outros	artistas,	em	aprimorar	seus	estudos	em	anatomia	animal	
ou	humana.	Seu	objetivo,	as	leis	de	proporção,	de	luz	e	de	sombra,	de	perspectiva,	que,	segundo	o	pintor,	
todos	devemos	conhecer	para	poder	desenhar,	é	traduzido	na	tentativa	de	desenvolver	suas	habilidades	
a	partir	do	olhar	pela	natureza.	Van	Gogh	nos	afirma	que,	sem	o	referido	conhecimento,	estaremos	travan-
do	uma	“luta	estéril”	(2012,	p.55).	A	novela	gráfica	Vincent,	de	Barbara	Stok,	narra	a	trajetória	do	pintor	
desde	sua	partida	de	Paris,	em	1888,	para	a	cidade	de	Arles,	no	sul	da	França.	Stok,	assim	como	Van	Gogh,	
é	de	origem	holandesa.	A	autora	nasceu	na	cidade	de	Groningen	em	1970,	trabalhando	como	fotógrafa	
e	jornalista	antes	de	decidir	se	tornar	uma	autora	e	ilustradora	de	quadrinhos.	Em	1998,	estreou	com	o	
livro “Barbaraal tot op het bot (Barbara:	The	Bare	Bones)”.	Em	suas	obras,	temas	como	concertos, noitadas, 
embriaguez,	os	primeiros	passos	no	caminho	para	o	amor	e	o	medo	da	morte	são	abordados	com	leveza.	
Seu	traço	original,	sua	narrativa	delicada	e	sua	maneira	de	ampliar	pequenos	detalhes	da	existência	fize-
ram	sucesso.	A	obra	Vincent	é	seu	oitavo	livro,	uma	novela	gráfica	na	qual	a	autora	trabalhou	por	três	anos,	
com	apoio	do	Museu	Van	Gogh,	de	Amsterdã,	e	que	foi	publicada	em	vários	países.	Partindo do princípio 
de	que	as	cartas	do	artista	carregam	traços	autobiográficos,	buscamos	fazer	um	paralelo	entre	os	depoi-
mentos	do	pintor	e	a	narrativa	em	arte	sequencial	construída	por	Stok.

Palavras-chave:	Literatura;	Quadrinhos;	Van	Gogh;	Cartas	de	artistas;	Imagem.

O outro, o momento, o espaço urbano: interpenetrações narrativas 
construídas pelo desenho 

Maísa Carvalho Tardivo
Cláudia Maria França da Silva
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Recorte	de	pesquisa	de	mestrado	em	curso,	cuja	proposta	está	no	estudo	da	interação	entre	su-
jeitos	anônimos	e	de	maior	idade	(idosos)	e	a	pesquisadora,	por	meio	de	técnicas	de	representação	em	
artes	visuais	(desenho	–	como	recurso	tradutivo	e	expressivo);	entrevistas	e	observações	de	modos	de	
comportamentos	(abordagem	etnográfica).	Pensamos	nos	sujeitos	envolvidos	como	“personagens”	que	
habitam	o	espaço	público	das	praças	-	lugares	onde	muitos	idosos	se	reúnem	e	sociabilizam.	A	partir	de	
estímulos	para	o	início	de	uma	conversa,	os	idosos	passam	a	narrar	suas	experiências	e	vivências	por	
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meio	da	memória	construída,	para	que	sejam	capturadas	plasticamente	através	do	Desenho.	Por	meio	
dos	componentes	elementares	desta	linguagem,	busca-se	experimentar	a	tradução	de	uma	memória	
vivida,	percebendo	a	relação	construída	entre	os	sujeitos	que	num	primeiro	instante	são	estranhos	um	
ao	outro,	mas	que	a	partir	do	momento	em	que	passam	a	trocar	experiências	num	ato	de	transmissão	
de	memória	e	de	tradução	de	uma	linguagem	a	outra,	começam	a	se	perceber	e	a	se	encontrarem	em	
uma	mesma	história.	Considerando	que	o	presente	trabalho	busca	reunir,	por	meio	de	práticas	de	De-
senho,	a	desenhista	com	intérprete	dessas	transmissões	orais,	via	construção	de	imagens	e	o	sujeito	
que	rememora	suas	experiências,	um	dos	objetivos	da	pesquisa	é	discutir	a	Arte	como	parte	integrante	
das	práticas	cotidianas	das	pessoas,	nos	apoiando	na	teoria	estética	pragmatista	de	John	Dewey	(1859-
1952)	que	define	Arte	como	experiência.	A	linguagem	oral	e	o	contato	com	pessoas	mais	velhas	são	
tomados	como	ponto	de	partida	para	essa	prática.	A	experiência	artística	 focaliza	a	necessidade	de	
se	considerar	o	prazer	e	a	satisfação	envolvidos	nesta	experiência,	cujo	impulso	é	dado	pelo	próprio	
contexto	no	qual	se	 insere	o	 indivíduo.	Há	o	prazer	da	desenhista	em	contemplar	o	espaço	urbano,	
acompanhando	sua	transformação	pelo	ritmo	que	a	rege.	Prazer	no	diálogo	estabelecido	entre	duas	
pessoas	desconhecidas,	que	vão	se	descobrindo	e	 interligando	histórias.	Satisfação	em	oferecer-se	
para	a	escuta	e	esse	ato	se	tornar	importante	para	o	outro,	ao	ponto	de	vê-lo	sorrir.	E	conectado	a	todos	
esses	prazeres,	é	somada	a	experiência	do	desenhar,	que	se	torna	única	a	todos	os	sujeitos	envolvidos.	
Partícipe	da	vida,	a	arte	se	dá	sob	novas	formas	e	modos	de	percepção	na	atualidade,	aparece	em	luga-
res	incomuns,	e	propicia	a	busca	do	prazer	e	o	exercício	da	sensibilidade.

Palavras-chave: Oralidade;	Tradução;	Desenho;	Experiência;	Pragmatismo	Estético.

 MÚSICA E POéTICA

Percursos e fronteiras do modernismo musical brasileiro

Carlos Ernest Dias
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A	comunicação	propõe	a	retomada	do	modernismo	musical	brasileiro	como	tema	em	debate,	partindo	
da	premissa	que	nem	todas	as	questões	levantadas	pelo	movimento	a	respeito	da	cultura	musical	brasileira	
tenham	chegado	a	um	bom	equacionamento.	Fatos	históricos	e	culturais	que	por	aqui	tiveram	aguda	reper-
cussão,	como	o	II	Congresso	de	Praga	em	1948	são	pouco	debatidos.	Da	mesma	forma,	outros	fatos	políticos	
e	socioeconômicos,	como	a	Revolução	de	1930,	o	Estado	Novo	(1937-1945)	e	o	golpe	civil-militar	de	1964	
provocaram,	a	nosso	ver,	uma	descontinuidade	na	reflexão	acadêmica	a	respeito	do	processo	cultural	levan-
tado	pelo	modernismo,	provocando	certo	abandono	dessa	discussão	por	parte	da	intelectualidade	brasileira.

A	não	inclusão	do	tema	nas	bibliografias	em	uso	no	Brasil	também	não	contribui	para	fomentar	esse	
debate.	Da	mesma	forma	a	separação	das	práticas	musicais	em	disciplinas	e	ambientes	estanques	como	o	
popular,	o	erudito,	o	tecnológico	e	o	massivo,	somadas	às	separações	existentes	nas	práticas	musicológicas,	
divididas	entre	teóricas,	analíticas,	históricas	e	etnomusicológicas,	erguem	muros	aonde	não	deveria	haver.	

Trata-se,	portanto	de	uma	proposta	de	revisão	não	apenas	de	conceitos,	mas	de	atitudes	que	per-
manecem	sendo	cruciais	para	o	desenvolvimento	da	cultura	musical	brasileira,	a	qual	se	ramifica	em	
diversos	gêneros	e	estilos.	Esta	revisão	passa	necessariamente	por	uma	abordagem	interdisciplinar	do	
fenômeno	musical,	estabelecendo	um	constante	diálogo	com	os	campos	da	Cultura,	da	Literatura,	da	
História,	das	Ciências	Sociais	e	dos	Estudos	Culturais.	
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Sabemos	que	é	literalmente	impossível	a	uma	cultura	permanecer	intocada	e	alheia	a	influências	es-
trangeiras.	No	entanto,	uma	coisa	é	a	cultura	de	um	país	ser	influenciada	por	outras,	e	outra	coisa	é	essa	
cultura	ser	saqueada	ou	impedida	de	se	desenvolver	a	partir	de	seus	próprios	critérios	e	reflexões.	Defen-
demos	a	opinião	de	que,	mesmo	em	tempos	de	internet	e	de	mundialização	da	cultura,	é	necessário	que	
se	considere	e	se	respeite	a	história	cultural	e	o	tempo	de	maturação	da	consciência	própria	de	cada	povo.

Sugerimos	que	haja	uma	ampla	abordagem	das	questões	que	permearam	a	trajetória	modernista,	
e	que,	 sobretudo,	se	coloque	em	pauta	o	modernismo	musical	em	nossos	currículos	de	História	da	
Música ou de História e Música. 

Dessa	forma,	desejamos	contribuir	para	a	temática	de	uma	das	mesas	deste	Seminário,	que	trata	
do	problema	da	música,	incluindo	a	análise	de	sua	presença	no	ambiente	acadêmico	brasileiro	e	em	
Juiz	de	Fora,	no	sentido	de	convergir	ideias	e	nortear	direções	que	favoreçam	ao	desenvolvimento	efe-
tivo	do	país,	baseado	em	sua	própria	história	cultural.

Palavras-chave: modernismo;	música;	cultura;	brasilidade;	interdisciplinaridade.

Música instrumental, música improvisada ou brazilian jazz?  
O desenvolvimento de uma esfera de produção não-cancional no Brasil 
a partir dos anos 60 e sua inserção no campo de pesquisa acadêmica

Daniel Menezes Lovisi
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

O	termo	“música	instrumental”	é	utilizado	por	uma	grande	parcela	de	músicos,	críticos,	jornalistas	
e	produtores	para	fazer	referência	a	uma	fatia	da	produção	musical	brasileira	que	começou	a	ganhar	
corpo	em	meio	às	mudanças	estéticas	surgidas	com	o	advento	da	“bossa	nova”,	em	fins	da	década	de	
50.	Apesar	de	podermos	localizar	aí	o	momento	de	emergência	dessa	produção	musical	situada	fora	
do	universo	da	canção,	foi	no	final	dos	anos	60	e	no	início	da	década	seguinte	que	ela	ganhou	mais	 
adeptos,	ampliou	seus	limites	estéticos	e	firmou-se	como	um	braço	importante	da	música	popular	bra-
sileira,	que	então	se	consolidava	sob	a	sigla	MPB.	

Nessa	comunicação	pretendo	tratar	da	emergência	do	campo	da	“música	popular	brasileira	instru-
mental”	(MPBI)	confrontando	o	termo	com	os	similares	“música	improvisada”	e	brazilian jazz,	que	buscam	
fazer	referência	à	mesma	esfera	de	produção.	Ao	apontar	essas	diferentes	terminologias	tenho	como	obje-
tivo	investigar	as	relações	entre	a	música	brasileira	e	o	jazz,	bem	como	as	lutas	simbólicas	travadas	no	am-
biente	da	música	popular	ao	longo	dos	anos	60,	que	envolviam	as	noções	de	“tradição”	e	“modernidade”.	

Passando	pelos	movimentos	pós-bossa,	como	a	“canção	de	protesto”	e	o	“tropicalismo”,	trato	das	
principais	características	que	contribuíram	para	a	formação	do	universo	da	música	instrumental	brasi-
leira	e	para	o	estabelecimento	de	algumas	de	suas	linhas	estéticas.	

Após	a	caracterização	do	campo	procuro	mostrar	como	a	música	instrumental	vem	se	tornando	
tema	de	pesquisa	acadêmica,	interessando	a	musicólogos	e	outros	profissionais	de	diferentes	áreas	do	
conhecimento.	Esses	pesquisadores	enfrentam	os	desafios	de	se	dedicar	a	uma	produção	ainda	pouco	
estudada	pela	Musicologia,	disciplina	cujo	conjunto	de	ferramentas	analíticas	e	o	instrumental	teórico	
precisam	ser	adequados	às	especificidades	de	um	objeto	fugidio,	que,	de	modo	contrário	ao	que	acon-
tece	com	a	música	clássica,	nem	sempre	está	fixado	na	partitura.

Palavras-chave:	Música	popular;	jazz;	tradição;	modernidade;	musicologia.
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A poesia da canção: o universo lírico e social de Gonzaguinha

Jackson Gil Avila
Jussara Bittencourt de Sá
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)

Essa	pesquisa	decorre	dos	estudos	realizados	no	grupo	de	pesquisa	“Linguagem,	Estética	e	Processos	
Culturais”,	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Ciências	da	Linguagem,	da	Universidade	do	Sul	de	Santa	Ca-
tarina	–	UNISUL.	Nossa	proposta	parte	do	princípio	de	que	a	arte	é	a	unidade	do	eterno	e	do	novo,	realizada	
pelos	e	para	os	seres	humanos.	A	arte	dá	a	ver,	a	ouvir,	a	pensar,	a	sentir	e	a	dizer;	a	arte	como	transfiguração	
do	existente	numa	outra	realidade.	A	literatura	e	a	música	são	manifestações	artísticas	que	têm	seu	entre-
laçar	nas	canções,	ou	seja,	composições	que	conjugam	letra,	melodia	e	harmonia.	As	canções,	por	sua	vez,	
podem	representar,	transfigurar	e	transformar	o	mundo;	sendo,	ao	mesmo	tempo,	tensão	e	relaxamento;	
expectativa	preenchida	ou	não;	organização	e	liberdade	de	abolir	a	ordem	estabelecida.	Ao	estudarmos	
as	canções	no	contexto	musical	brasileiro,	destacamos	Luiz	Gonzaga	Júnior	(Gonzaguinha).	  O	olhar	sobre	
suas	composições	provocou-nos	o	desenvolvimento	desta	pesquisa.	Nosso	objetivo	é	analisar	a	represen-
tação	poética	em	suas	canções.	Para	tanto,	selecionamos	as	canções:	Grito de Alerta, Feliz, Mamão com Mel, 
Artistas da Vida, É e O que é o que é.	Procuramos	analisar	a	estética	que	se	desenha	em	seus	versos.	 Esta	é	
uma	pesquisa	qualitativa,	configurando-se	como	um	estudo	de	caso.	A	pesquisa	bibliográfica	deu	aporte	
aos	pressupostos	teóricos	que	fundamentaram	as	análises.	Em	nosso	estudo	observamos	que	canções	de	
Gonzaguinha	representam	o	universo	lírico-amoroso,	evidenciando-o	como	um	poeta	que	canta	o	amor	nas	
suas	diversas	nuances,	com	diálogos	entre	diferentes	estéticas.	Outras	canções	transfiguram	o	caráter	social	
da	obra,	deflagrando-o	como	um	compositor	que	sinaliza	transformações	da	vida	pela	arte.	A	vida,	conforme	
cantam	os	versos	do	artista,	“é	bonita,	é	bonita	e	é	bonita”.

Palavras-chave: Gonzaguinha;	música;	poesia;	lírico;	social.

Individualidade de interpretação e vocabulário melódico na  
Música Popular Improvisada: análise de dois improvisos do  
guitarrista americano Jonathan Kreisberg

Rafael Gonçalves
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	presente	trabalho	pretende	discutir	a	relação	entre	performance	e	composição	musical	no	re-
pertório	de	Música	Popular	Improvisada	(englobando	os	gêneros	Jazz	e	Música	Instrumental	Brasileira).	
Com	base	em	autores	como	Nicholas	Cook,	Ingrid	Monson	e	Eric	Hobsbawn	mostra	como,	neste	grande	
gênero	musical,	os	intérpretes	muitas	vezes	utilizam	composições	de	outrem	apenas	como	ponto	de	
partida	ou	 impulso	para	sua	criação	artística	–	 tamanha	a	modificação	e	sofisticação	que	 imprimem	
em	suas	 releituras.	Neste	sentido,	argumenta-se,	 com	base	em	depoimentos	e	 referências	   de	artis-
tas	como	o	guitarrista	Pat	Metheny	 (1954-),	o	músico	Jacob	do	Bandolim	(1918-1969),	o	pianista	Hal	 
Galper	(1938-)	e	o	trompetista	Wynton	Marsalis	(1961-),	que	o	desenvolvimento	de	individualidade	
de	estilo	de	interpretação	musical	é	um	valor	perseguido	pelos	artistas	.	O	trabalho	mostra	como	há	
um	esforço	por	parte	dos	 intérpretes	para	a	aquisição	de	um	vocabulário	melódico	para	 improvisa-
ção	–	os	processos	de	estudo	e	“emulação”	de	artistas	predecessores,	  estudo	de	frases	e	fragmentos	
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musicais	para	aplicação	prática	em	tempo	real	de	performance.	  Como	parte	do	trabalho,	foram	feitas	
duas	transcrições	musicais	anotadas	em	partitura,	dos	improvisos	nas	músicas	Caravan e My Favorite 
Things	,	interpretadas	pelo	guitarrista	americano	Jonathan	Kreisberg,	no	CD	One	(2013).	Essas	músicas	
fazem parte do repertório standard	de	jazz	e	são	apresentadas	como	releituras	pelo	músico.	 São	feitas	
análises	comparativas	dos	elementos	de	vocabulário	melódico	empregados	pelo	intérprete	nos	dois	
improvisos	(uso	de	escalas	alteradas,	aproximações	cromáticas,	arpegios	com	notas	de	extensão,	po-
lirritmia)	que	podem	evidenciar	uma	maneira	ou	estilo	de	interpretação	próprio	do	músico.	O	trabalho	
compara,	ainda,	a	recorrência	do	vocabulário	melódico	na	interpretação	de	My Favorite Things	na	versão	
do	CD	One	(2013)	com	e	em	uma	interpretação	ao	vivo	do	artista	na	França,	em	2013.	E	compara	as	ver-
sões	de	My Favorite Things	de	Kreisberg	com	as	do	saxofonista	John	Coltrane	(1926-67)	analisadas	pela	
musicóloga Ingrid Monson no seu livro Saying Something: Jazz Improvisation and interaction (1996).	
Neste	sentido,	argumenta-se	que	podemos	considerar	que	o	vocabulário	melódico,	quando	apresenta	
elementos	 recorrentes	nas	 improvisações,	pode	ser	evidenciado	através	da	análise	musical,	e	é	um	
elemento	que	expressa	a	individualidade	e	personalidade	musical	do	intérprete.

Palavras-chave:	Improvisação;	análise	musical,	vocabulário	melódico;	Jonathan	Kreisberg.

Segmentação de dados acústicos e cinemáticos de  
uma performance musical: uma revisão bibliográfica

Thais Fernandes Santos
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Esta	comunicação	foca	nas	escolhas	metodológicas	de	segmentação,	envolvendo	dados	de	áudio	
e	movimento	em	uma	performance	musical.	Um	amplo	número	de	pesquisas	veem	desenvolvendo	
estudos	sobre	a	relação	entre	o	movimento	do	músico	e	o	som	produzido	por	eles.	O	ponto	de	partida	
é	o	conhecimento	e	discussão	envolvendo	as	publicações	científicas	na	área.

Sabemos	que	os	músicos	realizam	escolhas	interpretativas	que	estão	condicionadas	à 	manipula-
ção	do	som,	na	tentativa	de	enfatizar	e/ou	minimizar	determinados	aspectos	que	os	músicos	expressam	
durante suas performances. 

Outro importante aspecto da análise de uma performance está relacionado com o movimento 
produzido	pelos	intérpretes.	Determinados	movimentos	realizados	pelos	músicos	estão	amplamente	
relacionados	com	a	produção	do	som,	enquanto	outros	gestos	são	classificados	como	“acompanhan-
tes”,	uma	vez	que	estes	não	possuem	relação	direta	com	a	produção	sonora.

A	escolha	da	segmentação,	nesse	tipo	de	pesquisa,	faz	parte	da	metodologia	envolvida	no	estudo,	dado	
que	essa	determina	como	serão	os	recortes	a	serem	analisados	e	quais	caraterísticas	estes	segmentos	terão.	

Algumas	pesquisas	seguem	a	ideia	de	uma	segmentação	mais	automatizada.	Determina-se	uma	
ferramenta	que	executa	os	recortes	no	sinal	cinemático	e,	em	seguida,	no	acústico.	Outra	alternativa	
seria o uso de descritores de movimento, como a velocidade tangencial, segmentando o sinal pelo mí-
nimo	de	energia	das	curvas	envolvidas.	Existem	ainda,	segmentações	baseadas	na	intuição	dos	gestos	
gerados pelo som produzido pelos músicos.

Pesquisas	apontam	para	a	necessidade	de	observação	dos	sinais	contínuos	que	envolvam	aspec-
tos	temporais,	como	o	som.	Nota-se	que	estudos	envolvendo	o	círculo	de	perceber	e	agir,	nas	ativida-
des	interativas	humanas,	deveriam	se	atentar	para	as	referidas	características	temporais,	uma	vez	que	
estas fazem parte do processo.
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Esse	artigo	busca	fazer	uma	revisão	bibliográfica	sobre	as	diferentes	segmentações	realizadas	em	
pesquisas	que	envolvam	o	som	e	o	movimento	humano,	destacando	a	importância	do	aprofundamento	
da	discussão	metodológica	nessa	área	de	pesquisa	e	buscando	fazer	avançar	o	conhecimento	acumu-
lado pela área.

Palavras-chave: Análise	de	performance;	Métodos	de	segmentação;	Performance	musical;	Movi-
mento	humano;	Manipulação	sonora.	

 TEATRALIDADE E REPRESENTAÇÃO

Onde está a Baronesa? ou Sobre conceitos e procedimentos utilizados 
pelo Grupo Ária na criação de uma mini-ópera

Davi de Oliveira Pinto
Eutiquio Fernandes da Fonseca
Emerson Fernandes Pereira
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

O	Grupo	de	Pesquisa	“Ária:	Teatro	e	Música	em	Diálogo”	busca	a	 interlocução	entre	o	 teatro	e	a	
música.	A	primeira	montagem	partiu	de	um	fato	relativo	à	vida	da	Baronesa	de	Camargos,	ilustre	mora-
dora	da	Ouro	Preto	novecentista.	Criou-se	uma	mini-ópera,	denominada	“Onde	está	a	Baronesa?”,	em	
que	se	canta	e	conta	esse	acontecimento,	parodiando	códigos	cênicos	e	musicais	dos	gêneros	ópera	e	
concerto.	Agora,	se	pretende	refletir,	nesta	proposta	de	comunicação	oral,	sobre	alguns	dos	conceitos	e	
dos	procedimentos	que	estiveram	presentes	no	processo	de	criação	do	libreto	e	da	música,	bem	como	 
no	processo	da	sua	respectiva	encenação.	O	conceito	de	diálogo	remete	a	uma	investigação	das	possibili-
dades	de	o	teatro	e	a	música	serem	trabalhados	considerando	as	suas	especificidades,	mas,	sem	que	uma	
arte	sufoque	a	outra.	Ao	contrário,	o	esforço	é	feito	para	que	as	duas	artes	se	imbriquem	na	constituição	
de	um	resultado	artístico	e	estético	cuja	trama	espetacular	se	estruture	exatamente	na	tentativa	de	um	
equilíbrio	das	 forças	 teatrais	e	musicais	em	 jogo.	A	 teatralidade	 também	é	 focalizada,	 sendo	possível	
dizer	que,	ao	mesmo	tempo	em	que	se	buscou	referência	na	ópera,	cuja	teatralidade	é	explicitamente	
dada,	também	se	escolheu	a	perspectiva	do	concerto,	no	qual	a	teatralidade	não	está	tão	nitidamente	
manifesta.	Da	 tensão	conceitual	decorreu	um	trabalho	cênico-musical	híbrido,	no	qual,	de	um	lado,	o	
cenário,	por	exemplo,	deixou	de	ter	funcionalidade,	focalizando	a	ação	dramática	no	que	os	atores	fazem	
entre	si	durante	a	apresentação	e,	de	outro,	a	postura	fixa	típica	de	um	concerto	também	se	modificou,	
sendo	transformada,	por	vezes,	em	uma	movimentação	tipicamente	teatral.	O	procedimento	do	contraste	
na	caracterização	dos	atores,	usando	trajes	sociais	 típicos	de	cantores	quando	se	exibem	em	concer-
tos,	conjugados	com	perucas	que	quebram	toda	a	seriedade	do	figurino,	foi	uma	escolha	na	perspectiva	
de	tornar	cômica	a	aparência	dos	personagens.	O	procedimento	da	vocalização,	ou	seja,	cantar	alguns	 
trechos	usando	apenas	vogais	(“ó”	e	“á”,	no	caso),	uma	citação	de	um	código	operístico,	também	aportou	
comicidade,	devido	ao	contexto	em	que	é	executado.	Por	fim,	o	conceito	de	patrimônio	cultural	entra	 
em	cena,	pois,	 a	mini-ópera	 foi	 idealizada	para	 se	 apresentar	na	Casa	da	Baronesa,	 casarão	histórico	
situado	na	Praça	Tiradentes,	marcando	uma	aproximação	entre	a	criação	cênico-musical	e	o	campo	da	
Educação	Patrimonial,	pelo	viés	da	mediação	artística	de	um	bem	patrimonial	edificado.

Palavras-chave:	teatro;	música;	diálogo;	ópera;	patrimônio.
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A Noiva do Condutor -  Uma Opereta de Noel Rosa na atualidade

Marcelo Nogueira Mattos 
Angela Maria da Costa e Silva Coutinho
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ)

A	opereta	é	caracterizada	como	uma	pequena	ópera	de	efervescente	comicidade,	com	melodias	
irresistíveis	e	muita	dança,	trazendo	certa	leveza	tanto	nos	temas	como	na	dramaturgia,	de	caráter	hí-
brido	e	fluido,	onde	apresenta	certa	mistura	de	canto,	dança	e	fala.	

O	destino	da	produção	do	teatro	brasileiro	no	final	da	segunda	metade	do	século	XIX,	deveu-se	a	
estreia	em	fevereiro	de	1865	da	opereta	Orphéeauxenfers. As operetas francesas faziam tanto sucesso 
que	levou	autores	e	artistas	brasileiros	a	se	apropriarem	do	modelo	e	adaptando	os	enredos	para	a	
realidade	brasileira.	

Diante	desta	realidade,	podemos	indagar:	Como	se	estabelecem	em	nosso	cenário	atual	a	relação	
entre	as	operetas	brasileiras	e	as	francesas	para	a	produção	e	para	o	público?

Sendo	assim,	o	objetivo	deste	estudo	é	apresentar	a	opereta	“A	Noiva	do	Condutor”	a	partir	de	uma	
atualização	da	obra	original	de	Noel	Rosa.	Esta	obra	que	é	o	objeto desta	pesquisa	tem	enredo	e	músicas	
inéditas	e	originais	escritas	por	Noel	Rosa	e	Arnold	Gluckmann.	A	opereta	conta	a	história	de	um	condutor	
de	bondes	que	se	faz	passar	por	um	advogado	para	conquistar	o	coração	de	sua	amada.	O	enredo	coloca	
em	xeque	os	valores	morais	dos	personagens,	revelando	o	apego	ao	dinheiro	e	ao	status social. 

“A	Noiva	do	Condutor”	em	sua	gênese	foi	concebida	para	ser	realizada	num	programa	de	Rádio	
com	duração	de	30	minutos,	recebe	em	2014	uma	atualização	para	o	teatro	musical.	Essa	nova	mon-
tagem	comemora	80	anos	desde	que	foi	escrita	e	30	anos	depois	da	gravação	em	LP	com	Marília	Pêra	
e	Grande	Otello.	O	espetáculo	além	de	trazer	as	canções	de	Noel	Rosa	contribui	para	uma	discussão	
sobre	o	teatro	musical	contemporâneo	que	tem	oscilado	entre	as	importações	estrangeiras	coloniza-
das,	os	que	aproveitam	a	estética	colonizada,	mas	impõem	temática	genuinamente	brasileira	e,	mais	
tardiamente,	os	que	têm	devorado	o	Norte	e	criado	uma	obra	tropicalista,	opondo-se	ao	mainstream. 

Observamos	que	a	opereta	original	possuía	10	canções,	nessa	nova	montagem	acrescentamos	
mais	16,	totalizando	26	canções.	O	intuito	dessa	ampliação	do	roteiro	musical	é	ir	além	da	estrutura	
original	da	obra	e	(re)	apresentá-la	com	uma	atualização.	Diferindo-se	dos	maneirismos	de	uma	inter-
pretação	mais	tipificada,	acrescentando	textos	sobre	o	Rio	de	Janeiro,	sobre	Vila	Isabel	e	sobre	hábitos	
existentes	na	sociedade	carioca,	como	também	inserir	o	próprio	autor	dentro	da	trama,	ganhando	uma	
intertextualidade	com	sua	biografia	e	textos	de	autores	da	Belle Époque	brasileira.

Palavras-chave:	Noel	Rosa;	opereta;	teatro	musical.

A Era dos Festivais e a narrativa por trás do Festival de MPB em 1967

Talita Souza Magnolo
Christina Ferraz Musse
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	proposta	do	artigo	é,	por	meio	de	pesquisa	bibliográfica,	revisitar	a	história	da	televisão	brasilei-
ra,	tendo	como	foco	a	realização	das	duas	primeiras	competições	musicais	televisionadas,	inicialmente	
pela	TV	Excelsior:	os	Festivais	de	Música	Popular	Brasileira	1965	e	1966.	De	acordo	com	a	narrativa	
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de	alguns,	1º	Festival	Nacional	da	Musica	Popular	Brasileira	teria	lançado	as	bases	da	MPB	“tal	como	a	
conhecemos	hoje”	(DIAS,	2016),	ainda	que	outras	experiências	de	realização	de	competições	musicais	
tenham	ocorrido	anteriormente,	mas	sem	o	alcance	da	sua	versão	televisiva.	O	intuito	deste	retrospec-
to	será	compreender	e	entender	como	a	Era	dos	Festivais	se	deu	e	quais	foram	as	principais	caracte-
rísticas	que	serviram	de	legado	para	o	Festival	de	MPB	de	1967,	realizado	pela	TV	Record.	Acredita-se	
que	por	meio	do	resgate	do	histórico	da	realização	dos	primeiros	festivais	de	música	com	promoção	
de	emissoras	de	TV	no	Brasil,	será	possível	perceber	eventuais	tendências	de	mudança	e	mesmo	de	
manutenção	nos	formatos	televisivos	que	reúnem	música	e	elementos	de	disputa	como	estratégias	de	
atração	do	público	e	de	organização	da	mensagem	televisual.	

São	destacados	aspectos	da	historiografia	da	TV	Excelsior	e	da	realização	dos	festivais	como	mar-
co	de	sua	trajetória,	até	chegar	à	realização	do	Festival	de	1967.	Para	este	trabalho,	o	Festival	de	1967	
será	considerado	uma	construção	narrativa	por	parte	da	TV	Record,	que	lançou	mão	da	utilização	de	
várias	estratégias	comunicativas	e	comerciais	para	deixar,	de	uma	vez	por	todas,	na	história	da	músi-
ca	nacional,	um	espetáculo	que	é	considerado	por	muitos	autores	e	artistas,	como	Zuza	Homem	de	
Mello	(2010),	Carlos	Calado	(1997),	Caetano	Veloso,	Solano	Ribeiro	e	Paulo	Machado	(UMA	noite	em	
67,	2010),	um	dos	mais	importantes	festivais	nacionais	que	aconteceram	naquela	época.	O	principal	
objetivo	deste	artigo	é	entender	as	estratégias	e	estruturas	do	Festival	de	1967	como	narrativas	que	
possuíam	uma	intenção	e,	graças	a	isso,	provocavam	reações	e	sentimentos	tanto	na	plateia	como	tam-
bém	nos	artistas	que	participaram	da	competição.	Para	isso,	será	necessário	trazer	uma	breve	discussão	
sobre	as	narrativas,	entendendo	primeiramente	como	elas	eram	vistas	e	estudadas	e	depois,	com	a	
virada linguística, a retomada de uma análise mais crítica e como os discursos e as formas de contar 
ganharam	sentido	e	começaram	a	ser	percebidos	como	portadores	de	significados	e	significações.	

Palavras-chave:	Festival;	Televisão;	Narrativa;	Ditadura	Militar;	Música.

A dança entre escalas: variações sobre o dançar  
em diferentes contextos

Yasmine Ávila Ramos
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Este	trabalho	faz	parte	da	minha	pesquisa	de	mestrado	sobre	a	formação	do	corpo	do	bailarino	a	
partir	da	análise	etnográfica	de	jovens	que	se	iniciam	em	um	processo	de	profissionalização	em	dança	
dentro	da	Escola	de	Dança	da	FUNCEB	(Fundação	Cultural	da	Bahia),	em	Salvador.	A	partir	de	observa-
ções	obtidas	em	trabalho	de	campo,	analisa-se	uma	situação	na	qual	a	dança	foi	usada	como	estratégia	
político-corporal	para	angariar	fundos	–	simbólicos	e	materiais	–	para	uma	instituição.	No	evento	de	
reinauguração	de	um	prédio	público	na	qual	a	Escola	de	dança	foi	convidada	a	participar,	que	contava	
especialmente	com	a	presença	do	governador	do	estado,	 foi	escolhido	o	formato	de	um	cortejo	no	
qual	eram	apresentadas	as	danças	populares	da	Bahia,	estabelecendo	assim	um	diálogo	direto	entre	 
a	Escola	de	Dança	e	a	cultura	do	estado.	Esta	escolha	privilegiou	uma	técnica	de	dança	em	específico,	a	
despeito	das	outras	4	que	também	eram	oferecidas	como	base	do	ensino	naquela	escola.	Deste	modo,	
coloca-se	em	evidência	como	a	dança	é	vista	a	partir	de	diferentes	escalas,	a	depender	do	contexto	em	
que	está	inserida	e	os	objetivos	que	se	deseja	alcançar.	Da	dança	pautada	em	padrões	internacionais	
e	na	expertise	da	técnica,	como	é	o	caso	do	balé,	dança	moderna	e	contemporânea,	os	atores	sociais	
se	movem	em	outros	domínios	que	privilegiam	a	dança	enquanto	tradição,	memória,	resgate	cultural,	
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autenticidade	como	forma	de	diálogo	e	barganha	com	o	poder	público.	Trata-se	de	mudanças	de	es-
calas	feita	pelos	atores	sociais,	que	tal	como	indica	Marilyn	Strathern,	também	implica	em	perdas	de	
informação:	há	uma	passagem	da	precisão	da	técnica	para	a	dança	vista	a	partir	de	uma	visão	macro,	
representando	a	Bahia	através	da	dança.	Com	isso,	deseja-se	pensar	como	a	dança	ganha	significados	
diferentes	a	depender	do	domínio	e	da	escala	em	que	ela	é	acionada	pelos	próprios	atores	sociais.

Palavras-chave: dança;	escalas;	domínios;	Escola	de	Dança	da	FUNCEB.
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RESUMOS / MINICURSOS

O significado na obra de arte: uma introdução à iconologia como 
método de análise da imagem

Clara Habib 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Julia Dias Möller
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Justificativa do minicurso: A Iconologia é um método utilizado na História da Arte para a com-
preensão	dos	significados,	por	vezes	herméticos,	das	imagens	figurativas.	O	presente	minicurso	tem	
como	objetivo	uma	introdução	à	iconologia,	partindo	da	história	da	metodologia	e	dos	teóricos	que	
a	desenvolveram	para	a	análise	prática	de	imagens	da	baixa	Idade	Média,	Renascimento	e	Barroco.	O	
intuito	principal	do	curso	é	equipar	o	aluno	para	que	este	possa	entender	os	significados	das	imagens	
e	seguir	em	sua	pesquisa	independente.

Objetivo: Introdução	aos	autores	que	desenvolveram	a	 iconologia	como	método	de	análise	da	
obra	de	arte.	Observação	da	aplicação	destes	métodos	em	análise	de	obras	da	baixa	Idade	Média,	Re-
nascimento	e	Barroco.	Apresentar	fontes	base	para	pesquisa	iconológica.

 

Design de estamparia têxtil 

Claudia Carvalho Gaspar Cimino
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Justificativa do minicurso: O	minicurso	busca	evidenciar	as	relações	existentes	entre	arte,	design,	
história	e	cultura,	com	foco	no	desenvolvimento	de	coleções	de	estamparia,	ampliando	as	discussões	
sobre	este	assunto	no	meio	acadêmico	e	fomentando	novas	pesquisas	a	este	respeito	na	área	de	moda.

Objetivo: Estudar	 as	 relações	 existentes	 entre	 o	 design,	 arte,	 cultura,	moda,	 história,	 tecnologia	 
de	produção	e	mercado.	Através	da	análise	de	tendências	de	moda	e	pesquisas	para	desenvolvimento	de	
produtos	e	criação	de	coleções,	ampliar	o	conhecimento	sobre	a	criação	de	Design	de	Superfície,	tendo	
como	foco	o	desenho	de	estamparia,	sua	criação	e	desenvolvimento,	cores,	estilos	e	utilização	na	moda.	
Pesquisa	de	moda,	de	mercado	e	estilo	das	estampas	para	lançamento	de	coleções.

Texto como Acontecimento

Daniele de Sá Alves 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Gabriela Machado 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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Objetivo: Desejamos,	com	esta	oficina,	experimentar	um	espaço	de	percepção	e	habitar	do	corpo	
que	possa	passar	pela	utilização	do	corpo	em	seu	estado	indeterminado.	Queremos	experimentar	a	
construção	de	movimentos,	vozes,	sons,	imagens,	textos	como	acontecimentos.	Queremos	re-significar	
o	espaço	de	aprendizagem	colocando	o	foco	no	encontro	entre	corpos	que	pode	gerar	formas	estéticas	
de	habitar	(habitar-se)	e	afetar	(afetar-se)	(n)o	mundo.

Experiência        
ex.pe.ri.ên.cia	                                                                        
sf	(lat	experientia)	1	Ato	ou	efeito	de	experimentar.	2	Conhecimento	adquirido	graças	aos	dados	

fornecidos	pela	própria	vida.	3	Ensaio	prático	para	descobrir	ou	determinar	um	fenômeno,	um	fato	ou	
uma	teoria;	experimento,	prova.	4	Conhecimento	das	coisas	pela	prática	ou	observação.	5	Uso	cautelo-
so	e	rovisório.	6	tentativa.	7	Perícia,	habilidade	que	se	adquire	pela	prática.	(Dicionário	Michaelis.	São	
Paulo:	Melhoramentos,	2012)

Propomos	um	processo,	uma	ação	que	continua,	onde	a	forma	de	vida	gerada	com	as	indicações	
dos	mediadores	possa	produzir	um	texto	que	vá	além	do	discurso	e	que	seja	uma	provocação.	Uma	
provocação	que	se	manifesta	no	corpo,	corpo	da	palavra,	corpo	do	som,	no	gesto,	na	imagem	e	nas	
composições/corporificações	gráficas.

Oficina: Desacelerar – En(con)trar (n)o ritmo

Luciana Benetti Marques Valio
 
Objetivo: A	Oficina	“Desacelerar	–	en(con)trar	(n)o	ritmo”	pretende	proporcionar	uma	vivência	te-

órico/prática	aos	participantes	a	partir	da	condução	de	um	tema	pré-definido	–	no	caso:	Desaceleração 
–,	o	qual	se	propõe	a	tangenciar	questões	atuais	de	ecologia	e	convivência	(ser	humano	e	natureza).	
Assim,	pretende-se	acompanhar	e	propiciar	reflexões	sobre	o	processo	de	criação	de	cada	participante	
desde	a	elaboração	até	a	confecção	de	um	Objeto	Artístico.

Arte, técnica e cultura: a contribuição da Escola de Frankfurt

Virgínia Rodrigues Strack 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Justificativa do minicurso: Este	minicurso	se	justifica	como	um	procedimento	pedagógico	alter-
nativo,	que	intenta	levar	os	alunos	em	fase	de	graduação	e	mestrado	a	organizarem	de	maneira	livre	
e	desmistificadora,	os	conhecimentos	já	aprendidos	sobre	o	tema	da	chamada	“Escola	de	Frankfurt”.	   
A	partir	da	retomada	do	debate	teórico	conhecido	dos	alunos,	a	dinâmica	do	minicurso	pretende	que	
os	participantes	coloquem	questionamentos,	curiosidades	e	esclareçam	dúvidas	conceituais	e	sobre	
autores	tão	polêmicos	e	comentados,	como	Theodor	Adorno	ou	Max	Horkheimer,	conhecidos	por	seu	
“catastrofismo	esclarecido”.	Ao	acionar	recursos	audiovisuais	para	ilustrar	a	exposição	teórica,	podere-
mos	chamar	a	atenção	para	questões	sociológicas	relevantes,	como	também	para	questões	diretamen-
te	relacionadas	à	vida	acadêmica	dos	participantes	e	sua	prática	artística.
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Objetivo: Em	termos	gerais,	os	objetivos	do	minicurso	são:	1–Apresentar	as	várias	influências	teó-
ricas	e	históricas	na	formação	da	chamada	“Escola	de	Frankfurt”;	2–Discutir,	a	partir	da	contribuição	dos	
diversos	autores,	os	conceitos	relevantes	na	construção	de	suas	teorias;	3–Refletir	sobre	a	pertinência	
do	pensamento	frankfurtiano	para	o	debate	sobre	a	arte	na	contemporaneidade.

 

Documentário e narrativas na construção do outro e do eu

Daniel Brandi do Couto 
Cristiano Rodrigues
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Justificativa do minicurso: O	quanto	conheço	de	mim	quando	busco	o	outro	e	o	quão	conheço	o	
outro	quando	busco	a	mim?	O	documentário	enquanto	narrativa	audiovisual	desenvolveu	ao	longo	de	
sua	trajetória	diferentes	formas	e	discursos	que	permitiram	ao	gênero	transitar	não	apenas	no	relato	
ou	argumentação	distanciada	e	passiva	acerca	do	fato-outro,	mas	também	como	forma	de	descoberta,	
significação	e	reflexão	do	documentarista	de	universos	mais	íntimos,	subjetivos	e	pessoais.	As	lacunas,	
os	não-ditos,	o	enfrentamento	das	impossibilidades	e	a	revisitação	de	memórias	e	arquivos	permitem	
aos	realizadores	novas	formas	de	tratar	criativamente	o	real,	atribuindo	novos	significados	e	percep-
ções	de	diferentes	temáticas.	É	no	nascer	desse	nicho	que	se	destacam	os	documentários	de	busca,	os	
filmes	de	arquivo,	o	ensaísmo-fílmico	e	outras	vertentes	que	permeiam	o	universo	do	gênero	e	acabam	
aproximando	realizador	e	objeto-documentado	numa	relação	marcada	por	uma	constante	troca	e	refle-
xão	que	colocam	em	evidência	-	e	até	mesmo	dúvida	-	seus	métodos,	abordagens	e	questionamentos	
acerca	do	outro	e	de	si	mesmos.	O	crescente	número	de	produções	que	podem	ser	abarcadas	neste	
tema,	suas	constantes	transformações	estéticas	e	narrativas	nos	permitem	fomentar	a	discussão	e	o	
estudo	dessas	novas	vertentes	do	gênero	na	contemporaneidade.	Deste	modo,	faz-se	necessário	dis-
cutir	e	entender	os	caminhos	desses	tipos	de	filme	e	reconhecer	as	novas	potencialidades	do	uso	do	
documentário	como	forma	de	expressão	do	outro	e	do	eu.

Objetivo:
•	 Propor	novos	olhares	sob	a	produção	de	filmes	documentários	aos	participantes	do	minicurso.
•	 Propiciar	a	discussão	e	estudo	de	novos	gêneros	e	abordagens	dentro	do	documentário	con-

temporâneo.
•	 Apresentar	ferramentas	que	permitam	a	criação	de	narrativas	a	partir	de	micro-histórias	e	abor-

dagens pessoais.
•	 Discutir	o	documentário	enquanto	potência	para	projetar	novos	olhares	sobre	o	outro	e	o	eu.

 

Travessias entre um devir-surdo e um devir-cego em experiências  
de criação cinematográfica

Glauber Resende Domingues 
Maria Leopoldina (Dina) Pereira 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Justificativa do minicurso: Atualmente	temos	visto	que	recentes	filmes	têm	sido	concebidos	com	
vistas	a	atender	a	diversos	públicos.	Considerando	tais	aspectos,	uma	pequena	parte	da	produção	ci-
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nematográfica	atual	tem	inserido	em	suas	produções	tecnologias	de	acesso	ao	cinema	como	o	closed 
caption	ou	a	legendagem	para	surdos	ou	a	janela	em	LIBRAS,	bem	como	a	audiodescrição	nas	salas	de	
cinema	(FRESQUET	&	MIGLIORIN,	2015).	 Com	vistas	a	provocar	travessias	arriscadas	sobre	como	é	o	con-
tato de pessoas cegas e pessoas surdas com o cinema, propomos o presente minicurso, tendo como pano 
de	fundo	a	filosofia	da	diferença	de	Deleuze	&	Guatarri	(2012)	no	que	diz	respeito	a	conceber	a	experi-
mentação	cinematográfica	como	devir.	Nesta	perspectiva,	pode	o	cinema	criar	em	ouvintes/videntes	um	
devir-surdo	ou	um	devir-cego?	Nossa	proposta	é	a	experiência	radical	de	viver	‘na	pele’	o	ser surdo/cego, 
ainda	que	ouvintes/videntes.	Partindo	da	afirmação	de	Gomes	(2012;	p.29),	de	que	“Escutar	não	é	ouvir,	
assim	como	olhar	não	é	ver”,	propomos	experienciar a surdez e a cegueira no fazer cinema. O conceito de 
experiência	é	trabalhado	a	partir	de	Walter	Benjamin	e	Jorge	Larossa,	pensando	que	ela	é,	antes	de	tudo	
coletiva,	e	que,	“o	sujeito	da	experiência	tem	algo	desse	ser	fascinante	que	se	expõe	atravessando	um	
espaço	determinado	e	perigoso,	pondo-se	nele	à	prova	e	buscando	nele	sua	oportunidade,	sua	ocasião”	
(LARROSA,	2004,	p.	162). O	convite	então	é	correr	perigo,	real	e	imediato	com	o	cinema!

Objetivo:	O	minicurso	tem	por	objetivo	principal	provocar	afetações	em	devir	com	o	modo	de	
experimentar	cinema	que	é	feito	por	pessoas	cegas	e	surdas.	Como	desdobramentos	deste	objetivo,	
pretendemos:	assistir	a	filmes	que	tragam	personagens	surdos	e/ou	cegos	para	uma	primeira	aproxima-
ção;	experienciar	a	realização	de	um	Minuto	Lumière	(BERGALA,	2008)	onde	as	imagens	façam	pensar,	
despertem	outros	sentidos	de	leitura	que	prescindam	da	audição	e/ou	que	sejam	produzidos	com	um	
olhar	cego;	e,	por	fim,	discutir	o	que	pode	o	cinema	frente	à	surdez	e	à	cegueira.

 

Apreciação Musical: uma abordagem crítica

Eduardo Paes Barretto Filho
Universidade de Aveiro (Ué)

Justificativa do minicurso:	“Adoro	música,	mas	não	entendo	nada...”.	Esse	tipo	de	comentário,	que	
emerge	com	certa	frequência	em	nossa	sociedade,	suscita	algumas	questões	reflexivas:	Que	tipos	de	
competências	são	esperadas	para	denotar	um	“entendimento”	da	música?	Será	que	o	fato	de	alguém	
nutrir	uma	relação	de	“adorá-la”	já	não	implica	em	uma	certa	compreensão?	

Hoje	em	dia,	estamos	imersos	numa	vasta,	intensa,	e	cambiante	gama	de	manifestações	musicais.	Nesse	
turbilhão	de	informações,	por	vezes	nos	sentimos	inquietos	e	perdidos.	Mas	se,	como	dizem,	“é	preciso	se	per-
der	para	se	encontrar”,	então	tal	cenário	já	entrevê	a	possibilidade	de,	ao	menos,	cumprir	a	primeira	condição.	

Propondo	ser	um	espaço	de	encontro	de	pessoas	interessadas	em	escutar,	refletir	e	debater	acerca	
das	experiências	de	“musicar”	(SMALL,	2009),	a	pertinência	da	oficina	Apreciação Musical: uma abordagem 
crítica	justifica-se	portanto	como	uma	útil	ferramenta	para	que	cada	um	possa	trilhar	seu	próprio	caminho.	

O	intuito	é	poder	vislumbrar	novas	e	criativas	possibilidades	de	escuta	a	partir	de	questionamen-
tos	e	da	pluralidade	de	perspectivas.	Há	diferentes	maneiras	de	se	ouvir	música?	Quais	seriam	elas?	
Como	exercê-las?	Por	quê?

Objetivos gerais: Escutar	e	debater	sobre	músicas	de	diversos	períodos	e	gêneros.	A	princípio,	a	
oficina	será	pautada	em	manifestações	musicais	ocidentais.

Objetivos específicos: Munir	os	formandos	de	competências	que	lhes	permitam	adquirir	conhe-
cimentos	acerca	dos	períodos	estilísticos,	formas,	gêneros,	instrumentações,	compositores,	são	alguns	
dos	objetivos	propostos	por	esta	oficina.	Mas	não	só.	O	 intuito	é	que	possa	 ir	mais	além,	passando	
também,	e	principalmente,	por	problematizar	tais	conceitos,	de	modo	a	que	os	formandos	abandonem	
uma	atitude	passiva	e	sejam	estimulados	a	interagir,	questionar	e	discutir	criticamente	todo	o	processo.
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RESUMOS / PÔSTERES

ACTlab | laboratório de ações artísticas

Carmem Lúcia Altomar Mattos 
Paula Ambrosio
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	ACTlab,	laboratório	de	ações	artísticas	(2008)	é	um	website	que	tem	como	proposta	constituir	
um	espaço	–	físico	e	virtual	–	aberto	e	interdisciplinar	para	a	produção	de	trabalhos	práticos.	Uma	ini-
ciativa	colaborativa	que	possibilita	o	diálogo	entre	estudantes,	artistas	e	pesquisadores	para	que	estes	
possam	desenvolver,	testar,	analisar	e	compartilhar	suas	ideias	e	processos	de	trabalho.	Entre	as	ativi-
dades	desenvolvidas	estão	a	divulgação	de	eventos	artísticos	e	culturais	que	acontecem	por	toda	parte	
do	mundo	(Painel),	a	elaboração	de	conteúdo/pesquisa	(Revista	e	Blog)	e	formação/ensino	(Galeria	e	
Educação).	Cada	uma	dessas	ações	estabelece	uma	forma	de	exercício,	ressaltando	a	experimentação	
a	partir	do	uso	de	diferentes	conhecimentos	e	suas	aplicações,	como	modo	de	potencializar	o	pensa-
mento crítico e criativo através do fazer.

Palavras-chave:  Ações	Artísticas;	Interdisciplinaridade;	Experimentação.

Character Design: Conceitos para a criação de um personagem para 
jogos digitais

Gabriel Patrocinio
Universidade de évora (Ué)

O	papel	do	herói	nos	jogos	digitais,	é	mais	do	que	um	avatar	para	representar	o	jogador	naquele	
ambiente	virtual.	O	personagem	possui	motivações,	profissão,	desejos,	 fraqueza,	estratégia	e	outros	
arquétipos	relacionados	ao	jogo,	ou	seja,	não	são	apenas	figuras,	mas	sim	representações	visuais	com	
nome	e	contexto	que	participam	da	narrativa.	Isso	ocorre	não	apenas	com	o	herói,	mas	com	os	outros	
personagens	do	jogo,	como	os	vilões,	inimigos	e	personagens	secundários.	

Utilização	de	formas	e	cores	são	essenciais	para	o	design	do	personagem	com	o	objetivo	de	repre-
sentar	toda	essa	carga	emocional	e	motivacional	para	criar	os	códigos	visuais.	Como	base	de	estudo	em	
nosso pôster, nos inspiramos no autor Carl Golden no artigo “The 12 commom Archetypes” como Lema, 
Desejo,	Objetivo,	Estratégia,	entre	outros.

Aplicaremos esses conceitos em nossa personagem Helga,	protagonista	do	jogo	Halag.	A	afinidade	
com o tema proposto, é apresentar como foi construída essa personagem utilizando esses conceitos, 
mostrando	as	ilustrações	representando	os	arquétipos	da	personagem.	

Nosso	objetivo	com	o	poster	é	mostrar	a	construção	e	a	representação	do	personagem,	cujo	o	
autor	é	designer	gráfico	do	Halag	e	responsável	pelos	aspectos	visuais	do	jogo.	Apresentaremos	em	
forma	de	infográfico,	com	as	características	da	personagem	e	seu	resultado	visual,	para	interessados	
em	character	design,	ilustração,	personagens,	narrativa	gráfica	e	jogos	digitais.	

Palavras-chave:  Character;	Design;	Criação:	Jogos;	Conceitos.
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O Espaço Social do Museu de Arte de São Paulo: O vão livre da 
arquitetura de Lina Bo Bardi

Ítalo Anderson Lopes Pinheiro Clarindo
Universidade Anhembi Morumbi

O	trabalho	tem	como	objetivo	apresentar	uma	compreensão	do	vão	livre	do	MASP	–	Museu	de	Arte	
de	São	Paulo	como	espaço	social	através	da	investigação	da	relação	forma-espaço-público,	mostrando	
como	a	forma	concebida	durante	o	projeto	do	edifício	favorece	a	sua	apropriação,	quem	são	os	usuá-
rios deste espaço e como se apropriam dele e o utilizam.

Palavras-chave:  Espaço	Cultural;	Espaço	Social;	Lina	Bo	Bardi;	Arquitetura;	São	Paulo.

Elke Hering – uma proposição educativa dos alunos do  
Parfor da Universidade Regional de Blumenau, para o ensino/
aprendizagem de escultura na educação básica, a partir do  
acervo do Museu de Arte de Blumenau

Leomar Peruzzo
Maytê Mittelmann
Universidade Regional De Blumenau (Furb)

O	presente	trabalho	consistiu	na	investigação	de	propostas	para	o	ensino	e	aprendizagem	da	es-
cultura	na	Educação	Básica.	Da	escassez	de	materiais	e	registros	em	torno	da	arte	local	e	em	especial	
sobre	a	artista	Elke	Hering,	surgiu	o	Material	Educativo:	Elke	Hering:	uma	proposição	educativa	para	o	
ensino/aprendizagem	de	escultura	na	Educação	Básica	a	partir	do	acervo	do	Museu	de	Arte	de	Blume-
nau	e	desenvolvido	no	curso	de	Licenciatura	em	Artes	Visuais/	PARFOR	da	Universidade	Regional	de	
Blumenau	-	FURB.	O	início	do	projeto	ocorreu	no	estágio	informal,	onde	os	alunos	estagiários	levan-
taram	a	necessidade,	junto	ao	Museu	de	Arte	de	Blumenau-MAB,	de	desenvolver	recurso	para	suprir	a	
mediação	na	apreciação	de	obras	escultóricas	da	artista	blumenauense	citada	anteriormente.	Um	dos	
propósitos	foi	elucidar	conceitos	em	torno	da	arte	local	contemporânea,	poder	ser	base	para	vivências	
artísticas	inovadoras	e	também	ser	material	de	apoio	a	educadores	nos	diversos	níveis	de	ensino.	As	
ações	do	projeto	direcionaram-se	para	a	pesquisa	biográfica	da	artista,	 levantamento	de	obras	pre-
sentes	no	acerto	do	MAB	e	por	fim	o	desenvolvimento	de	proposições	em	arte	para	que	pudessem	ser	
suporte	no	ensino	de	Arte	para	diferentes	públicos.	O	ME	possui	estrutura	simples,	de	fácil	compre-
ensão	e	manuseio,	destinado	a	professores,	mediadores	culturais	e	 interessados	em	explorar	ações	
de	ensino/aprendizagem	envolvendo	 a	 linguagem	escultórica	 contemporânea.	 Composto	por	breve	
biografia	da	artista,	intitulada	de:	Elke	e	sua	Arte;	imagens	das	principais	esculturas	presentes	no	acervo	
do	MAB.	Tem	um	momento	destinado	para	os	educadores	chamado	de:	Conversa	com	o	Professor.	Um	
Glossário	e	três	proposições	pedagógicas	denominadas:	“O	Tridimensional”,	“Memórias	Impressas”	e	
“Arte	Corporal”.	A	estrutura	metodológica	atende	a	necessidade	de	contextualização,	fruição	e	produ-
ção	artística	no	ensino	básico	ou	superior.	Ampara-se	na	Abordagem	Triangular,	criada	pela	professora	
doutora	Ana	Mae	Barbosa.	As	proposições	oferecem	possibilidades	para	inúmeras	ações	pedagógicas	
que	podem	ser	adaptadas	e	exploradas	de	acordo	com	a	necessidade/realidade	dos	interessados.	Es-
tão	organizadas	em	momentos	distintos,	denominados	de	“Roda	Contextual”-	contextualização.	“Roda	
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Observadora”	apreciação	e	“Roda	Criativa”-	produções	em	arte.	Como	resultado	o	ME	mostra	que	existe	
flexibilidade	na	abordagem	elaborada	pelos	estudantes	de	Artes	Visuais	do	PARFOR/FURB,	e	oferece	
visibilidade	para	a	construção	do	conhecimento,	valorizando	todas	as	etapas	de	um	processo	de	apren-
dizagem	em	arte,	bem	como	o	produto	final.	O	Material	Educativo	depois	de	pronto	foi	vivenciado	no	
estágio	formal	em	Artes	Visuais	IV	com	turmas	do	Ensino	Médio.

Palavras-chave: 	Material	Educativo;	Escultura	contemporânea;	Ensino/aprendizagem	da	arte.	

Um caipira faz sucesso no cinema: a influência da obra de Mazzaropi na 
construção de uma identidade sociocultural brasileira

Letícia Maia Dias
Willian Dias da Silva
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	década	de	1930	evidenciou	vários	questionamentos	acerca	da	identidade	nacional,	atribuindo	
centralidade	a	cultura,	uma	vez	que	através	dela	era	possível	identificar	a	diversidade	da	sociedade	
brasileira.	  Assim,	o	cinema	configurou-se	enquanto	principal	meio	de	reprodução	desta	diversidade	
cultural,	sendo	responsável	por	apresentar	e	criar	uma	ideia	de	brasilidade.	Neste	sentido,	foram	pro-
duzidos	inúmeros	filmes	sobre	as	manifestações	culturais,	religiosas,	históricas	e	linguísticas	do	povo	
brasileiro	enquanto	expressões	legítimas	da	identidade	nacional.

Neste	contexto,	Amácio	Mazzaropi,	líder	de	bilheteria	até	a	década	de	1970,	surgiu	e	consolidou-
se	na	 indústria	cinematográfica.	Ao	apresentar-se	como	um	caipira,	ele	estabeleceu	uma	relação	de	
aproximação	e	identificação	com	o	público,	já	que	a	maioria	da	população	na	época	revelava-se	rural.	
Ademais,	seus	filmes	também	mostravam	as	transformações	políticas,	econômicas	e	sociais	vivencia-
das	por	toda	a	sociedade,	permitindo	o	reconhecimento	de	outros	segmentos	em	suas	produções.

Logo,	sua	obra	ofereceu	uma	ampla	fonte	de	estudos	referentes	a	historiografia	do	cinema	e	suas	
implicações	socioculturais	no	âmbito	nacional.	Posto	isto,	o	objetivo	do	trabalho	em	questão	é	analisar	
como	esta	forma	narrativa	feita	por	ele,	ao	aproximar	o	público	das	questões	vivenciadas	em	todo	o	
país,	mesmo	que	de	modo	cômico,	permitiu	por	intermédio	do	cinema	a	construção	de	uma	identidade	
social	compartilhada	por	toda	uma	geração	de	brasileiros.	

Palavras-chave: 	Cinema;	Mazzaropi;	Identidade;	Sociedade;	Cultura.	

As representações femininas na litografia industrial do início do século 
XX a partir do acervo de Lotus Lobo

Luciana de Oliveira Inhan
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

No	final	da	década	de	1960,	a	artista	litográfica	Lotus	Lobo	adquiriu	um	grande	acervo	de	ma-
trizes	litográficas	oriundas	da	estamparia	mineira.	Elas	continham	desenhos	de	embalagens	de	vá-
rias	marcas,	desenvolvidos	especialmente	para	a	indústria	de	laticínios	entre	as	décadas	de	1910	e	
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1960.	 Neste	período,	apesar	de	os	homens	serem	os	principais	provedores	da	casa,	eram	as	mulheres	
quem	decidiam	as	compras	cotidianas,	como	manteiga,	banha	e	biscoitos,	e	por	este	motivo,	esses	
produtos	buscavam	artifícios	na	própria	embalagem	para	atrair	as	consumidoras.	A	partir	da	estraté-
gia	de	identificação,	as	empresas	costumavam	representar	figuras	femininas	associadas	ao	produto	
que,	por	diversas	vezes,	também	levava	nome	de	mulher.	Como	muitas	dessas	fábricas	eram	de	ori-
gem familiar, os produtos costumavam levar o nome e/ou a foto de algum parente, no entanto, essas 
referências	poderiam	ser	externas	como	de	atrizes	de	cinema.	A	intenção	deste	pôster,	portanto,	é	a	
partir	do	acervo	de	Lotus	Lobo,	identificar	as	várias	formas	como	a	figura	feminina	era	utilizada	nas	
embalagens,	encontrar	suas	relações	de	semelhança	e	se	havia	um	padrão	de	representação	na	in-
dústria mineira de laticínios neste período.

Palavras-chave:  Litografia	industrial;	design	gráfico;	Lotus	Lobo;	mulher.

A adaptação cinematográfica da obra shakespeariana

Luisa Pereira Vianna
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

William	Shakespeare	é	um	dos	mais	simbólicos,	influentes	e	clássicos	dramaturgos	da	literatura.	
Suas	obras	foram	traduzidas	em	vários	idiomas	e	reproduzidas	na	literatura,	no	teatro,	e	no	cinema.

Visto	 isso,	o	pôster	pretende	provocar	uma	análise	das	principais	adaptações	cinematográficas	
que	circundam	a	obra	shakespeariana.	A	análise	dará	ênfase	às	adaptações	das	obras,	para,	principal-
mente,	trazer	à	luz	as	distintas	propostas	dos	diretores	de	cinema.

Mostraremos	as	infinitas	possibilidades	que	podem	existir	em	uma	adaptação	cinematográfica,	a	
partir	de	textos	tão	ricos	e	complexos	como	os	de	William	Shakespeare.

Daremos	ênfase	também	ao	trabalho	do	importante	diretor	italiano	Franco	Zeffirelli.	Analisaremos	
sua	versão	de	Romeu e Julieta, que	é	considerada	por	muitos	a	melhor	e	mais	fiel	adaptação	da	trágica	
história	de	amor,	além	de	visualmente	bela	e	impactante.

Desta	forma,	através	do	enfoque	na	dramaturgia,	o	pôster	tem	por	objetivo	mostrar	que	a	obra	do	
autor	é	atemporal	e	atualíssima	nos	embates	políticos,	culturais	e	sociais	do	mundo	contemporâneo.

Palavras-chave: 	Shakespeare;	adaptação;	cinema.

O leque como objeto de linguagem no Teatro Noh

Mariana Raymundo Rodrigues
Centro Universitário Una (UNA)

A	discussão	sobre	a	forma	como	os	leques	são	utilizados	nas	peças	do	milenar	teatro	japonês	Noh,	
como	instrumentos	de	linguagem	e	comunicação	entre	seus	atores	e	o	público	é	o	foco	central	desta	
pesquisa.	Até	que	ponto	–	e	como	–	o	leque	concretiza	discursos	semânticos	foi	a	indagação	que	nor-
teou	esta	pesquisa	Analisando-se	a	história	da	evolução	do	leque	no	Japão,	apreendendo	os	conceitos	
do	teatro	Noh	e	compreendendo	o	uso	do	leque	em	sua	esfera,	concluiu-se	que	o	acessório	age,	simul-
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taneamente,	como	transmissor	e	receptor	de	linguagem,	carregado	de	significado	em	dois	pólos	dife-
rentes	–	aquele	da	gama	de	emoções	que	o	personagem	emite	através	do	artefato,	bem	como	aquele	
da	audiência,	que	com	sua	interpretação	e	intenções	 dá	sentido	aos	movimentos	do	ator	e	seu	leque.

Palavras-chave:	Leque;	Teatro	Noh;	Linguagem.	

Arezzo e Gisele Bündchen: Identificação, Moda e Consumo

Matheus Bertolini Amorim
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

A	relação	entre	Moda,	Consumo	e	Identificação	sempre	estiveram	convergidas.	Nesse	artigo	a	con-
vergência	ou	mesmo	transversalidade	entre	os	temas	culminam	no	estudo	de	caso	das	campanhas	da	
Arezzo	com	Gisele	Bündchen.	O	foco	é	entender	a	alteração	do	posicionamento	da	marca	e	o	alto	poder	
de	influência	que	a	top	model	exerce	quando	vinculada	a	alguma	instituição.	Além	disso,	um	paralelo	
sobre	o	consumo	e	a	identificação,	através	da	produção	e	dos	produtos	dentro	da	esfera	do	consumidor	
e	da	comunicação.	Uma	prospecção	ao	que	é	buscado	ao	consumir	no	contexto	da	moda	e	as	relações	
pessoais	que	esse	fator	gera	individualmente	tanto	na	projeção	indenitária	como	na	reversão	do	status	
e	objeto	de	desejo.

Palavras-chave:  Arezzo;	Gisele	Bündchen;	Publicidade	e	Propaganda;	Moda;	Projeção	e	Identificação.

Reperformance como poética e como processo de ensino-
aprendizagem

Priscilla D. G. de Paula
Bruna Gonçalves de Sousa
Matheus de Simone Maciel
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	projeto	“Reperformance	como	poética	e	como	processo	de	ensino-aprendizagem”	se	propõe	
a	estudar	e	 realizar	 releituras	de	performances	emblemáticas	 realizadas	no	século	XX,	promovendo	
assim	tanto	a	criação	artística	quanto	novos	processos	de	ensino-aprendizagem	em	performance,	apli-
cados	 à	 formação	do	 artista	 no	 ensino	 superior.	 Trabalhamos	 a	 reperformance,	 ou	 seja,	 o	 processo	
de	 repetir	 ou	 refazer	 de	 forma	 diversa	 performances	 históricas	 conforme	 suas	 documentações.	 
Desta	maneira,	produzimos	não	apenas	novos	trabalhos	artísticos	a	partir	das	reapropriações,	mas	tam-
bém	material	didático	e	novas	metodologias	de	criação	e	aprendizado	em	arte,	a	partir	da	experiência	
e	do	material	áudio	visual	oriundo	do	registro	dos	trabalhos	reperformados.

Palavras-chave:  arte	contemporânea;	artes	visuais;	performance.
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Simmel e a moda: uma análise filosófica

Talita Botelho de Paula
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	filósofo	alemão	George	Simmel	(Berlim,	1858	-	Strasbourg,	1918)	ficou	conhecido	por	sua	pro-
dução	bibliográfica	associada	à	sociedade,	economia,	cultura	sendo	um	grande	nome	para	o	desenvol-
vimento de uma sociologia formal. Simmel, em Philosophische Kultur (Leipzig,	Kröner,	1911)	colocou	a	
moda	como	objeto	de	investigação	no	capítulo	nomeado	“Die Mode”.	Essa	contribuição	nos	proporcio-
na	a	possibilidade	de	uma	analise	filosófica	da	mesma	como	um	processo	social.

Ainda	que	a	moda	pareça	estar	mais	próxima	das	abordagens	teóricas	da	sociologia	e	antropo-
logia,	Simmel	nos	mostra,	colocando	a	moda	sob	a	luz	da	filosofia,	uma	reflexão	sobre	a	moda	que	vai	
além	desses	campos	e	transita	no	que	Simmel	chamou	de	amplitude	universal	da	existência.

O	autor	executa	essa	reflexão	ao	se	pautar	de	doutrinas	filosóficas	para	apresentar	a	dinâmica	da	
moda. A doutrina dos opostos de Heráclito está presente no dualismo apresentado por Simmel ao pon-
tuar	que	o	interesse	pelo	movimento,	representado	pela	transição	entre	forças	opostas,	é	natural	do	
ser.	A	mimese	como	uma	tendência	psicológica	à	imitação	que	permite	aos	indivíduos	satisfazer	a	ânsia	
de	apoio	social.	Dessa	forma,	Simmel	coloca	a	moda	como	aquilo	que	permite,	através	de	sua	dinâmica,	
a	distinção	e	inserção	social,	sendo	um	fator	de	fusão	entre	o	singular	no	universal.	Assim,	a	moda	como	
objeto	de	uma	analise	filosófica	através	da	obra	de	Simmel	é	o	objetivo	desse	artigo,	destacando	as	
doutrinas	da	filosofia	dentro	de	“Die Mode”.

Palavras-chave:  Simmel;	moda;	filosofia;	cultura.
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PROPOSTAS ARTÍSTICAS

“TRANS-” 

Ana Marina Coutinho
Universidade Estácio de Sá – RJ (UNESA/Rio)

www.flickr.com/ana-coutinho
www.facebook.com/anamarinacoutinho 

A	obra	presente	constitui	a	série	fotográfica	in-
titulada	“TRANS-”,	que	em	latim	significa	“movimen-
to	além”,	 “movimento	através”.	  O	 título	da	obra	é	
uma	provocação	ao	expectador,	podendo	ele	acres-
centar	ao	prefixo	“trans-”	radicais,	como	“-formar”,	
“-portar”,	“-cender”.	Para	cada	olhar,	uma	nova	pala-
vra;	para	cada	palavra,	um	novo	significado.

A	partir	de	uma	proposta	de	trabalho	acadê-
mico,	a	autora	iniciou	seus	estudos	sobre	gênero	
e	sexualidade,	inspirada	na	intimidade	de	homens	
Drag Queens da cidade do Rio de Janeiro. A série 
apresenta	três	Drags,	Aurora	Black,	Morfina	Rider	
e	Katrina	Bouganville,	desde	o	momento	em	que	
começam a se montar, até estarem completamen-
te transformadas.

A	fotografia	presente	é	um	retrato	da	Drag	
Queen	 Katrina	 Bouganville,	 ainda	 em	 processo	
de	transformação.

Sem identidades 

Audrian Cassanelli
www.facebook.com/audriancassanelliphotos

Pôster	 com	 Fotografias	 3x4	 que	 sofreram	
diversos processos de desgaste (cortar, assar, 
queimar,	cozer,	arranhar),	com	a	intenção	de	pro-
mover um apagamento da identidade do artista 
das	 imagens,	mas	 acabaram	por	 criar	 diferentes	
identidades,	fazendo	de	cada	fotografia	única	em	
sua	imperfeição.
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Vela 

Cecília Samel

Fotografia	de	Cecília	 Samel,	 fotógrafa	 ama-
dora.	“Vela”	é	uma	foto	que	foi	tirada	no	Central	
Park,	 em	Nova	York	em	2014.	Os	barcos	podem	
até	 parecer	 grandes	 sozinhos	 no	 lago,	 contudo	
são	miniaturas	 que	 são	 navegadas	 por	 controle	
remoto.	O	sol	se	pondo	deu	esse	belo	contraste	
entre	o	reflexo	da	luz	na	água	e	o	reflexo	das	ár-
vores	e	de	suas	sombras.	A	fotografia	em	preto	e	
branco	realça	ainda	mais	esse	contraste.

Experimento de composição com gaze e transparência I 

Clara Downey
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

www.behance.net/clara_down9bb6

Composição	 feita	 com	 gaze,	 fita	 adesiva	
transparente	e	nankin.	Partindo	da	ideia	de	repro-
dutibilidade	e	de	que	a	obra	seria	escaneada,	fiz	
experimentos	com	transparência	e	seu	efeito	de	
sobreposição	depois	de	digitalizada.	Usei	a	gaze	
como	 forma	 de	 carimbo,	 produzindo	 um	 efeito	
gráfico	repetido	três	vezes,	a	fim	de	propor	uma	
reprodução	manual	e	seu	efeito	desigual.	Trata-se	
de	um	trabalho	de	composição,	inspirado	na	pro-
posta	de	reprodutibilidade	tratada	na	exposição.
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Areais do tempo 

Daniela Corrêa da Silva Pinheiro
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

www.danielapinheiro.com

Este	trabalho	faz	parte	do	processo	de	pes-
quisa	da	artista	Daniela	Pinheiro	no	Mestrado	em	
Artes	Visuais	da	Universidade	Estadual	de	Campi-
nas	(Unicamp),	sob	orientação	de	Edson	Pfutzen-
reut.	A	imagem	 investiga	a	relação	entre	memória,	
fotografia	e	o	processo	criador	pautada	pela	ex-
perimentação	 e	 pelo	 uso	 da	 técnica	 do	 proces-
so	histórico	do	século	XIX,	chamado	cianótipo	e	
como	ele	retorna	a	fotografia	contemporânea.	

No processo criativo envolvido instiga-se a 
pensar	as	multiplicidades	que	uma	imagem	pode	
portar,	as	possibilidades	de	fazer	e	refazer	depois	de	realizado	o	registro,	expandir	a	imagem.	Um	entre-
laçamento	entre	a	memória	e	o	tempo	presente	da	rememoração	ao	revestir	a	fotografia	com	camadas	
de	experiências	acumuladas	ao	longo	dos	anos,	mixando	as	vivências	da	memória.	As	sombras	de	um	
passado	que	é	contemporâneo	de	um	presente;	ações	que	se	referem	a	uma	qualquer	coisa	que	está	
além	do	que	é	visível.

Ao	resgatar	essa	técnica	e	também	apropriar-se	de	algumas	memórias	do	arquivo	de	família,	a	
artista	direciona-se	contra	o	fluxo	contemporâneo	de	produção	e	consumo	diante	das	imagens	as	quais	
não	temos	tempo	de	ler	além	da	superfície.	Assim,	o	trabalho	propõe	uma	reflexão	de	porque	trabalhar	
com	o	processo	histórico	de	cianotipia	do	século	XIX	atualmente?	Que	leitura	se	faz	dessa	imagem,	
quando	esta	passa	a	ser	reproduzida	digitalmente	para	circular	nos	meios	de	comunicação	como	site,	
mídias	sociais?

The Crow 

Euna Kyung
www.facebook.com/sketoodles

When	i	was	drawing	this	i	was	thinking	of	a	
girl	who	is	the	queen	of	the	crow	world	and	she	
has	power	to	heal	their	wounds	and	scars	:D
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Carregando 

Felipe Andrade da Rocha
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

http://myf4r.tumblr.com/

Nesse	 trabalho	 procurei	 registrar	 desenhos	
animados	 que	 fazem	 parte	 do	 meu	 cotidiano	 e	
que	influenciam	no	meu	comportamento	ao	lon-
go do dia. É um auto-retrato.

“Ovo frito no óleo sujo de bife” 

Fellipe Eloy Teixeira Albuquerque
Universidade federal de São Paulo Campus Guarulhos (Unifesp)

www.palavraschavearte.com

A	obra	faz	menção	a	apropriação	cultural	di-
fundido principalmente por meio dos meios de 
comunicação.	As	cores	são	variações	quentes	do	
amarelo, onde um círculo mais intenso dessa cor 
lembra	uma	gema	cercada	por	um	pedaço	de	jor-
nal	com	Classificados.	Tal	adoção	é	uma	estraté-
gia	para	provocar	no	espectador	reflexões	sobre	o	
consumo	e	hábitos	comuns.	Por	exemplo,	a	ideia	
de	que	cores	quentes	estimulam	a	fome	e	o	ape-
tite	são	evocadas	para	assim	como	no	caso	gastro-
nômico, usamos a cor amarela em torno da “forma 
de	ovo”	para	que	chame	a	atenção	do	espectador	
seja	direcionada	ao	centro	e	assim	envolta	em	um	
emaranhado	 de	 letras,  o	 conteúdos	 das	 mensa-
gens	textuais	sejam	imperceptíveis.

Tentamos	nos	aproximar	de	várias	outras	táticas	estéticas	desenvolvidas	por	outros	artistas,	como	
por	exemplo,	a	mistura	entre	texto	e	imagem,	recorrente	na	obra	de	Leonilson.	Certa	pureza	no	excesso	
de	braço	e	cores	claras	arremeteria	também	às	obras	de	designer	da	Bauhaus.	Ainda	encontramos	na	
estrutura,	posição	e	contraste	de	elementos	algumas	das	características	do	 formalismo	de	Heinrich	
Wölfflin.	 Para	 aproximar	 com	algumas	 técnicas	 recorrentes	na	 arte	 contemporânea,	 o	uso	do	 jornal	
como	 recorte	é	 sobreposto	sobre	alguns	pontos	de	 relevo	e	colado,	 simulando	um	assemblage. Em 
suma,	escolha	do	título	é	uma	apropriação	de	noções	da	arte	conceitual,	onde	a	escolha	do	nome	diz	
muito	sobre	a	obra,	na	verdade	o	nome	tenta	induzir	uma	formulação	inteligível	sobre	o	todo	da	obra	
para o espectador.
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quase cabeça 

Hamilton Ferreira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

O	 corpo	 que,	 aliado	 ao	 conhecimento	 da	
técnica, torna-se amorfo, impossível de ver sua 
simetria.	 Suas	 possibilidades	 enquanto	 matéria	
o	 tornam	 fragmentado,	 obsoleto	 e	 a	 tecnologia	
transformadora	das	articulações	e	biomoléculas,	
potencializa e, simultaneamente, instaura seu 
processo	de	eliminação.	Procura,	então,	encontrar	
sua	forma	em	outro	meio,	pois	 já	não	é	 físico,	é	
possibilidade.

Os	braços	e	as	pernas	não	são	mais	necessá-
rios,	não	há	o	que	sustentar,	funções	dos	órgãos,	
mesmo	 a	 respiração,	 não	 tem	mais	 sentido,	 se-
guindo	quase	as	recomendações	da	antiga	alma.	
Mas	 agora	 torna-se	 tão	 consciente	 de	 si,	 que	 a	
própria	 consciência,	 ainda	 esperando	 sua	 vez,	 é	
mantida	em	seu	invólucro,	a	cabeça.	O	corpo	que	
fora um dia receptáculo dessa alma, agora torna-
se	cabeça.

Venus Negra 

Leidy Marcela Robles Peña
Universidad Industrial de Santander 

http://negra-soy.blogspot.com/
http://ladym-robles.blogspot.com/

STATEMENT:	En	mi	trabajo	en	general	ha	cre-
cido	un	interés	muy	específico	por	abordar	temas	
que	tienen	que	ver	con	la	identidad,	el	estereoti-
po,	el	rol	social,	la	mujer	y	la	“belleza”	como	arma	
a	favor	y	en	contra	de	sí	misma.	Parto	de	una	mi-
rada	 introspectiva,	 de	observar	 cuidadosamente	
como	se	constituye	eso	que	llamamos	identidad	
y	busco	en	 la	 raíz	 familiar,	en	 la	que	predomina	
el	matriarcado	y	quizás	por	eso	mi	ojo	recargado	
hacía	la	mujer,	la	tradición	oral,	los	dichos,	el	pelo	
y	las	costumbres	heredades.	

Sin	embargo,	 abordo	 la	 idea	de	 lo	efímero,	
el	desgaste	y	lo	procesual,	presentes	en	los	mate-
riales	con	los	que	trabajo,	pues	el	fenómeno	de	la	
transformación	de	la	materia	o	las	reacciones	y	al-
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teraciones	derivadas	del	paso	del	tiempo	me	han	
permitido	jugar	con	el	deterioro	y	el	uso	de	ele-
mentos	de	carácter	orgánico,	como	el	chocolate.	
El	uso	 reiterativo	de	dicho	material	 se	 relaciona	
en	muchas	de	las	piezas	de	mi	trabajo	con	lo	sen-
sorial o con el acto de comer, entendidos como 
un mecanismo por medio del cual era más fácil, 
abordar	temas	difíciles	de	digerir	socialmente.

Venus	Negra:	Es	una	pieza	escultórica	efímera	
realizada	en	chocolate	que	asemeja	 la	cabeza	de	
una	mujer	negra.	Dicha	escultura	forma	parte	de	la	
instalación	denominada	BIEN	COMIDA.	(2015).

Aperitivo 

Lina Maria Quintero Forero
http://linamariaquintero.blogspot.com.co/

Declaración:	Me	 interesan	 las	 prácticas	 co-
tidianas	 domésticas,	 los	 objetos	 y	 materiales	
elaborados	en	plástico	y	hechos	en	serie.	He	ex-
plorado	objetos	 como	 la	bolsa	plástica	 azul,	 los	
juguetes	infantiles	en	especial	los	diseñados	para	
las	niñas	como	es	la	cocinita.	Con	estos	objetos	y	
los	conceptos	derivados	de	ellos,	me	he	permiti-
do	jugar	y	desarrollar	una	propuesta	escultórica	y	
pictórica	que	busca	indagar	y	experimentar	sobre	
lo	que	consumimos	y	lo	que	desechamos.	

Título:	Aperitivo	El	original	es	una	pintura	de	
80x80cm	que	realicé	con	tintas	litográficas	sobre	
lienzo.	Hace	parte	de	una	serie	de	trabajos	en	los	
utilizo	los	juguetes	plásticos	(en	especial	la	coci-
nita),	algunos	de	mis	hijos,	otros	robados,	regala-
dos	 y	 comprados;	 donde	 realizo	 composiciones	
sobrias	 y	 en	 apariencia	 divertidas	 e	 inocentes.	
Buscando	generar	contraste	y	juego	con	los	con-
flictos	 y	 acuerdos	 que	 poseo	 con	 la	 comida,	 el	
sexo	y	las	sustancias	sicoactivas.
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Marca/Marco I 

Marcillene Ladeira
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

A reprodutividade técnica é tomada nesta 
proposta	artística	como	efetivação	de	um	conceito 
estabelecido	na	série	“Campo	das	Vertentes”	que	
a	referida	obra	integra.	A	lata	de	alumínio,	artefa-
to	exemplar	do	pós-consumo,	foi	um	resíduo	só-
lido	“apropriado”	de	um	recorte	espaço-temporal	
figurado	por	outra	obra,	denominada	“Vek”,	con-
siderada	 como	núcleo	do	 centro	 criativo,	 a	 qual	
representou	 “mares	de	 lixo”.	 Após	esta	 “coleta”,	
passei	a	expressar	uma	ação	que	promove	o	con-
ceito de “reciclar.	É	neste	sentido	que	a	imagem	
perde	a	aura	do	objeto	único,	proposto	por	uma	
pintura	figurativa	realizada	na	técnica	do	óleo	so-

bre	tela,	passando	à	reprodutividade	da	imagem	estabelecida	pelas	novas	tecnologias	de	impressão.	
Há	neste	fazer	uma	“transfiguração	do	lugar	comum	para	o	ambiente	de	arte”,	ao	mesmo	passo,	uma	
rememoração	ao	período	Pop	(década	de	1960);	no	entanto,	entro	na	atualidade	ao	evidenciar	proble-
mas	inerentes	ao	momento	vivido:	trata-se	do	excesso	de	lixo	e	da	grave	crise	ambiental;	aquela	que	
tem	posto	em	risco	a	própria	sobrevivência	de	vida	na	terra.	Por	este	ângulo,	têm-se	a	expressão	“arte	
e	vida”,	bem	como	o	que	se	entende	por	“estética	da	marca”	–	daí	a	evidência	a	“Coca-Cola”.	Quanto	
aos	procedimentos	técnicos,	à	fotografia	também	é	posta	em	evidência,	aparecendo	em	diferentes	mo-
mentos.	Outros	conceitos	operacionais	também	são	articulados:	o respeito à natureza, a transitoriedade 
da existência e a liquidez (dos tempos, das linguagens, dos procedimentos, ...). 

Sale sola de noche María 

María A. Martínez Wandurraga
https://www.flickr.com/photos/maria-noche
https://www.instagram.com/mariachucena88/

Veo	mi	obra	como	un	robo	descarado	de	los	
elementos de la cotidianidad. Estos mismos, al 
ser	 tomados	 y	manipulados,	 sufren	 un	proceso	
de	apropiación	cuyo	objetivo	es	el	de	 transfor-
mar	o	anular	su	significado	inicial,	dando	de	esta	
manera	una	nueva	mirada	sobre	 lo	que	se	con-
sidera	 como	 ya	 conocido.	 El	 objetivo	 que	 bus-
co, es el de llamar la atención del espectador 
al	negar	 la	 identidad	original	de	lo	que	ve	para	
confrontarlo	con	sus	propias	experiencias	de	be-
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lleza,	sensualidad	y	reconocimiento	del	mundo.	
Este	proceso	creativo	se	basa	en	la	búsqueda	de	
imágenes	atractivas	que	coexisten	en	la	cultura	
visual	y	que	tienen	a	su	vez	una	carga	emocional	
y	simbólica	vista	desde	un	colectivo;	el	uso	de	la	
línea,	el	punto,	soportes	no	convencionales	y	la	
ausencia	de	color	en	zonas	específicas	ayudan	a	
ser	posible	este	propósito.

Imagem 1 da série “As coisas nunca estiveram  
tão boas e eu nunca me senti tão bem”

Marília Fiúza

A	 imagem	 apresentada	 é	 uma	 versão	 digi-
talizada	de	uma	fotografia	feita	em	filme	preto	e	
branco	e	faz	parte	de	uma	série	chamada	“As	coi-
sas	nunca	estiveram	tão	boas	e	eu	nunca	me	senti	
tão	bem”.	Tal	série	foi	produzida	como	trabalho	de	
conclusão	do	meu	curso	de	graduação	pela	Esco-
la	Guignard	(UEMG).	Na	época,	eu	experimentava	
muito com light-painting	e	múltiplas	exposições,	
o	que,	em	preto	e	branco,	me	permitiam	o	efeito	
estético e dramático pretendido na época. 

Ao	saber	do	tema	para	esse	edital,	além	de	
lembrar	 imediatamente	de	Walter	 Benjamin,	me	
propus	 a	 pensar	 em	 uma	 imagem	 fotográfica.	
Primeiramente	 porque	 fotografia	 é	 o	 meio	 com	
o	qual	eu	tenho	mais	intimidade	e	identificação.	
E	 segundo,	 pois	 para	 Benjamin,	 a	 fotografia	 foi	
a	 técnica	de	 reprodução	de	 imagens	que	se	de-
senvolveu	 de	 forma	mais	 rápida	 na	 história	 das	
artes.	   Foi	através	dela	que	o	processo	de	repro-
dução	de	imagens	alcançou	um	outro	significado	
do	fazer,	onde	já	não	era	mais	preciso	habilidades	
manuais	artísticas,	mas	sim,	apenas	o	olhar.	Benja-
min	ainda	afirma	que	o	retrato	–	o	rosto	humano	–	
foi	o	último	laço	da	fotografia	com	o	valor	de	culto	
da	obra	de	arte,	uma	vez	que	esse	culto	se	tornou	
um	culto	da	saudade	e	da	lembrança.	

A	escolha	da	minha	imagem	se	baseou,	en-
tão,	no	diálogo	entre	Benjamin	e	a	fotografia,	no	
retrato	e	no	rosto	disforme,	na	produção	manual	e	
na	reprodução	digital.	
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Orí gem 

Matheus Assunção Braz Monteiro
https://www.facebook.com/matheus.assuncao.56
http://ma-theusportfolio.tumblr.com/

O ponto de partida para o desenvolvimento 
do	meu	trabalho	é	minha	origem	afro-brasileira	e	
a	busca	de	 legitimação	dessa	 identidade.	   Traba-
lhando	questões	desde	a	diáspora	africana,	invisi-
bilidade,	resgate	das	tradições	e	cultura	africana,	
sankofa,	negritude,	cultos,	ritos	e	saberes	popula-
res.	Tomo	como	central	nesta	obra	a	questão	dias-
pórica	e	a	dor	da	distância	do	corpo	negro	brasi-
leiro	de	Mãe	África.	Orí gem, Orí do	yorubá	cabeça	
é um conceito metafísico relacionado ao destino 
pessoal	do	indivíduo,	caminho,	retorno	é	orí.	 

A	 pesquisa	 busca	 como	 referencial	 artistas	
contemporâneos	 que	 trabalhem	 com	a	 temática	
afro-brasileira.	Questões	do	cotidiano	como	Rosa-
na	Paulino	e	 seu	 trabalho	 sobre	 a	 invisibilidade	
da	 mulher	 negra	 e	 questões	 diaspóricas.	 Paulo	
Nazareth,	 artista	 contemporâneo	 que	 trabalha	 a	
questão	 da	 identidade	 afro-basileira	 marginali-
zada	em	busca	de	 respostas	através	da	viagens.	
Ayrson	Heráclito,	as	tradições	do	candomblé	e	a	
ressignficação	através	da	fotografia.

Animator/Illustrator 

Nikko Ronsayro
http://nikkoguy.tumblr.com/

I’m	an	animator	and	illustrator	from	Vancouver,	
Canada.	 I	 have	a	 focus	on	movement	 in	my	work.	 
The	 piece	 is	 an	 exploration	 of	 shapes	 and	 their	 
interaction	 with	 one	 another.	 Whether	 they	 be	
abstract	and	free	standing	or	coming	together	to	
build	form.	



85III SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTE CULTURA E LINGUAGENS

Sin título (383.2016)

Rosabel Martínez Pinzón
http://mrosabel.tumblr.com/
https://www.flickr.com/photos/mrosabel/
https://www.pinterest.com/mrosabel/
https://twitter.com/MRosabel
https://instagram.com/rosabel_martinez/
https://www.facebook.com/MRosabel

Es fotografía digital de rostros femeninos 
donde el color pierde sus “connotaciones realis-
tas”	y	permite	enfatizar	 la	apariencia	de	dibujo	o	
pintura	de	la	imagen	y	da	paso	a	retratos	extraños	
de	gestos	inusuales.	Rostros	que	se	desdibujan	por	
el	movimiento	y	la	escasa	luz,	donde	el	contraste	
entre	 el	 negro	 y	 el	 blanco	 o	 ese	 toque	 de	 color	
suave,	pero	perceptible	muestra	un	bello	rostro	en	
medio	de	la	repetición	y	la	superposición.	

Mis	 imágenes	 son	 seres	que	 salen	de	otros	 seres.	 Perfectos	 y	 a	 veces	 ideales.	 El	 resultado	es	
producto	del	deterioro	de	la	imagen	al	ser	reiteradamente	fotografiada.	Mutan,	se	deforman,	se	dupli-
can,	son	difusos,	etéreos	o	terrenales	o	los	dos;	duales,	indefinidos,	tétricos	o	angelicales.	Los	quiero	
cuestionando,	hablando,	callados,	temidos,	gritando	o	espantando...en	movimiento,	que	permitan	que	
el	observador	se	despiste	y	se	detenga	a	seguir	mirando	en	búsqueda	de	algo	conocido	que	le	permita	
apropiarlo	a	su	lenguaje	a	sus	lecturas	y	llegue	a	su	aprobación	o	rechazo.	

Se	sitúan	en	espacios	indefinidos,	el	fondo	hace	parte	de	la	forma,	son	uno	solo	fundidos	con	la	
intensión	de	reafirmar	la	atemporalidad,	suprimir	la	geografía	y	quitar	el	tiempo	con	la	intensión	de	
sean eternos, pero fugaces a la vez. 

La	fotografía	siempre	ha	estado	presente	en	mí	desde	que	me	involucré	en	el	mundo	del	arte.	La	
necesidad	de	salirme	de	los	parámetros	establecidos	me	llevó	a	experimentar,	a	probar	y	superarme	
con	cada	toma.	La	luz	tenue	o	su	ausencia	son	las	pautas	que	marcan	mi	trabajo.	

Intento	sacar	de	esa	primera	imagen	el	último	suspiro,	alejarme	del	original	y	producir	otra	ima-
gen,	otro	ser,	etéreo,	sutil,	pero	terrenal	en	lo	extraño	e	inusitado.	

La	imagen	sale	así	de	la	cámara.	Todo	sucede	en	la	toma,	cuando	obturo	está	casi	todo	dicho.	Co-
rrecciones	en	el	editor	para	pasar	de	color	a	blanco	y	negro,	o	a	una	escala	de	color	muy	sutil.	Nada	más	
Siempre	estoy	explorando	otras	maneras	de	producir	mis	imágenes,	reinventándome,	mirando	lo	que	
otros	hacen.	Creo	que	con	el	tiempo	lograr	que	la	imagen	se	deteriore	más	para	dar	paso	a	una	nueva	
imagen sin rastros de su origen. 

Quiero	que	mis	imágenes	mantengan	un	carácter	efímero	en	varios	sentidos.	Por	un	lado	que	no	
pierdan	la	naturaleza	de	la	fotografía	que	capta	un	instante	y	por	el	otro	que	con	el	paso	del	tiempo	
vayan	perdiendo	su	materialidad.	Quiero	que	sea	más	rápido	ese	deterioro	al	imprimirlas	en	un	mate-
rial	que	se	adhiere	directamente	a	una	superficie	(pared,	piso,	techo)	y	que,	al	acabar	el	tiempo	de	la	
muestra,	se	desechan	porque	han	sido	borradas	por	los	pasos	de	las	personas	o	porque	no	se	pueden	
recuperar	ya	que	al	despegarse	de	la	pared	se	dañan.	

Al	postear	las	imágenes	en	la	web	cierro	el	ciclo,	me	desprendo	de	ellas	y	permito	que	sean	de	
todos.	Regresan	a	mí	pretenciosas	porque	han	sido	publicadas	en	otras	páginas	y	vista	por	muchas,	
muchas	personas	en	todo	el	mundo.



86 III SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTE CULTURA E LINGUAGENS

Pre Chill 

Spencer Soares
www.spencersoares.com
twitter:	@pizzascrub
insta:	@pizza.scrub

Spencer	Soares	–	The	world	we	live	in	now	is	
a	different	planet	than	the	one	from	fifteen	years	
ago.	Lying	in	bed	on	a	Sunday	and	texting	friends	
is	a	acceptable	way	to	spend	ones	free	time.	This	
is	 fascinating.	We	 can	 be	 alone	 but	 surrounded	
by	others.	I	tried	to	capture	this	here.	As	much	as	
people	want	 to	 look	down	on	our	modern	 lives,	
they	say	that	this	generation	does	not	know	how	
to	socialize,	how	 to	be	with	each	other,	 it	 is	 the	
only	thing	that	we	do..
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