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APRESENTAÇÃO

 O Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens (SPACL) é um 
evento organizado anualmente pelos alunos do Programa de Pós-graduação em 
Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGACL/
UFJF).  A quarta edição ocorre entre os dias 8, 9 e 10 de novembro de 2017, no 
Instituto de Artes e Design (IAD).

 Com o objetivo de contemplar os hibridismos e cruzamentos poéticos 
que caracterizam o cenário artístico contemporâneo, o encontro busca criar um 
espaço para a partilha de trabalhos científicos e propostas artísticas.  Assim, em 
uma perspectiva interdisciplinar, o evento intenciona promover bons diálogos 
entre acadêmicos e artistas acerca de áreas como, por exemplo, cinema e 
audiovisual, história da arte, moda, fotografia e música.

 O IV Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens conta com 
minicursos, grupos de trabalho e apresentação de pôsters.

Comissão Organizadora
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RESUMOS DAS CONFERÊNCIAS 

08 DE NOVEMBRO DE 2017 | QUARTA-FEIRA

Sensações corpóreas: realismo imersivo e salas de cinema 

João Luiz Vieira - Doutor em Estudos Cinematográficos
Universidade Federal Fluminense (UFF)

 Uma reflexão sobre o novo estatuto espectatorial no pós-cinema, em comparação 
com um outro momento de transformações tecnológicas acontecidas em meados do século 
passado: a introdução das novas telas panorâmicas que promoveram um então inédito realismo 
imersivo e nos ajudam a rever o mito do cinema total pensado por Bazin.

09 DE NOVEMBRO DE 2017 | QUINTA-FEIRA

Memória, visibilidade e criação artística: arte global como 
questão

Rodrigo Vivas - Doutor em História da Arte
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

 A promessa de uma arte global envolve o discurso do fim das barreiras geográficas, de 
um eixo dominante ou de uma modalidade artística específica. As artes visuais deixariam de 
ser um modo de fazer e passariam a uma forma de se expressar. A arte pós-moderna, ao se 
libertar da tradição, teria transformado em secundário a necessidade de memória e visibilidade 
das produções “tradicionais”.  A palestra versa sobre as consequências dessa discussão tendo 
em vista o circuito artístico e as pesquisas acadêmicas no campo da história da arte.  Para 
tanto, serão apresentados as ações do Grupo de Pesquisa - Memória das Artes Visuais.
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10 DE NOVEMBRO DE 2017 | SEXTA-FEIRA

Dentro, fora e de volta ao cubo branco: estratégias e plataformas 
de visibilidade da arte
Adolfo Cifuentes - Doutor em Artes

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

 A partilha Arte não diz respeito só a uma suposta natureza dos objetos e 
práticas incluídos nela. Ela também diz respeito, e talvez sobre tudo, a certos modos de 
visibilidade e valoração social deles.  A invenção do Museu, do Cubo Branco da galeria/museu, 
do formato exposição constitutivo deles, aconteceu de forma concomitante aos profundos 
reagenciamentos sociais, econômicos e epistemológicos ocorridos durante o iluminismo. 
 A sua morte e ruína foi decretada tudo ao longo do século XX desde as mais diversas 
frentes e matrizes discursivas, porém, ele parece ter conseguido se reinventar continuamente 
ao longo dos seus mais de dois séculos de existência.
 A presente colocação explora os paradoxos e se aproxima dos usos, abusos e fortalezas 
dessa curiosa plataforma de visibilidade da arte apelidada de Cubo Branco, assim como do 
formato “exposição” constitutivo dela, não só pelo víeis museográfico ou histórico, senão 
também, e sobretudo, como material de criação e de produção de pensamento crítico e 
estético.

As “fronteiras porosas” entre linguagens artísticas

Rosane Muniz - Doutora em Artes Cênicas
Centro Universitário Belas Artes - São Paulo
SENAC - São Paulo
Anhembi Morumbi - São Paulo

 Apesar do momento político e social atual trazer de volta muitas das questionáveis 
“fronteiras” nacionais, culturalmente se torna cada vez mais difícil pensar em identidades e 
representações capazes de conter o amplo espectro cultural que compõe a diversidade de 
cada nação. Desse modo, no universo das artes, as bordas entre linguagens se tornam cada 
vez mais porosas, com termos como ‘performance design’ substituindo ‘cenografia’ (e todos 
os fundamentos incluídos nesta terminologia, tais como figurino, maquiagem, cenário, som, 
iluminação…). 
 Projetos expositivos de figurino - como Tribes, na Quadrienal de Praga 2015; Costume 
in the Turn of the Century 1990-2015 (Moscou, 2015) ou a exposição Innovative Designers of 
the 21st Century: Next Generation (Moscou, 2019) envolvem criações para diversas linguagens, 
possibilitando a ‘convivência’ entre as artes cênicas, as artes plásticas, moda, tecnologia etc. 
A palestra apresentará exemplos recentes do que vem ocorrendo nessa área e projetos 
futuros provocadores de novas reflexões, colocando a área em movimento e estimulando a 
participação de mais artistas nos diversos eventos artísticos mundiais.
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RESUMOS DOS TRABALHOS

ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA

A colaboração filosófica de Duchamp para a arte contemporânea

Cecília Samel (UFJF)

 O objetivo do presente estudo é demonstrar o aspecto filosófico da arte contemporânea 
e a influência do artista Marcel Duchamp. Primeiramente, um panorama histórico da narrativa da 
história será feita a partir da perspectiva de Clement Greenberg, seguida da análise específica do caso 
de Duchamp e de sua influência para a arte contemporânea.  As questões filosóficas colocadas pelo 
dadaísta e por suas obras serão enfatizadas, demonstrando o caráter filosófico sendo introduzido na 
arte e permitindo esclarecer o novo jeito de se fazer arte na década de 1960. 
 De acordo com o ponto de vista de Greenberg, a arte teve um caminho progressivo que 
culminou no expressionismo abstrato, notadamente as pinturas de Jackson Pollock, e nada — pelo 
menos nada que o interessava — do que foi feito depois foi realmente novo no mundo da arte. O 
crítico não considerava as obras de Duchamp arte, principalmente pelo fato de elas não se encaixarem 
na progressão greenberguiana da história da arte, já que muitas delas se baseiam no conceito de 
readymade duchampiano, sendo a mais famosa A Fonte de 1917. 
 É evidente que Duchamp estava testando os limites da arte, assim como sua definição, ao criar 
os readymades, o que demonstra um início de uma conceitualização da arte.  A arte, não mais restrita 
às técnicas tradicionais, começou a traçar um caminho diferente do que imaginado por Greenberg, o 
caminho conceitual. A crescente presença da arte conceitual pode ser considerado o aspecto filosófico 
da arte a partir do legado de Duchamp, o que será demonstrado a partir de obras que dão ao conceito 
uma importância maior. 
 As questões sobre o que se pode chamar de arte, elaboradas pelos próprios artistas, mostra 
um autoquestionamento diferente do que é visto no modernismo, que se baseia sobretudo nas técnicas. 
Esse é um autoquestionamento, consequentemente uma autocrítica, que leva à ideia de que essas novas 
obras têm um forte aspecto filosófico, que tem uma continuidade na arte contemporânea.

Palavras-chave: Marcel Duchamp; Filosofia;  Arte Contemporânea
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A fotografia de casamento e o editorial de moda: uma intertextualidade 

Raquel M. M. P. A. Oliveira (UFJF)

 Este é um breve estudo intertextual sobre a fotografia de casamentos na atualidade, com foco 
para dois fotógrafos de Juiz de Fora, Bruno Moraes e Marina Gomes na interface com os editoriais 
de moda, em especial, um editorial de moda publicado na Revista Marie Claire em maio do ano de 
dois mil e quinze sobre roupas de casamento.  A discussão central do trabalho se situa em um estudo 
comparativo de imagens, bem como uma possibilidade de diálogo com alguns teóricos da fotografia 
que trazem, em suas definições, um olhar poético sobre a imagem, sobre a fotografia em geral, quais 
sejam: Sontag (1986), Cartier-Bresson (2015) e Barthes (1984). 
 A proposta é estabelecer uma reflexão sobre a constituição da fotografia de casamento 
contemporânea - que alarga as expectativas e modifica estereótipos e protocolos - e as fotografias de 
casamento dantes vistas como uma fotografia apenas documental ou para registro de memória. 
 A intenção é fazer com que o leitor creia na possibilidade de ressignificar a fotografia de 
casamento e perceba como a moda direta ou indiretamente tem influenciado nesse processo. Para 
concretizar tal proposta, além da observação e análise das fotografias dos profissionais já citados e do 
editorial da revista Marie Claire, também constituiu dado dessa pesquisa entrevistas com os fotógrafos 
sobre sua formação e sobre o olhar que imprimem ou desejam imprimir em seus trabalhos que, 
exclusivamente, tem se dedicado ao evento “casamento”.  Além disso, investigamos a constituição da 
fotografia e recepção desta pelo público comum como um processo de ação conjunta nos termos da 
teoria da linguagem. 
 Houve uma preocupação latente em fazer se destacar sobre a imagem o seu valor de poesia 
e de diálogo que, notoriamente, foram embasados pelos teóricos aqui discutidos.  Tais autores, 
supracitados, definem a fotografia como uma entidade poética e viva interligada ao fotógrafo, ao ser 
ou à coisa fotografada e ao expectador/apreciador da foto.  A fotografia aqui foi concebida como uma 
experiência dialógica e intertextual (CLARK,1995). 

Palavras-chave: Fotografia, Editorial, Moda, Poesia, Intertextualidade.

A função do sujeito no exercício de seu olhar: a pose em Helmut Newton 

Tarcísio Greggio (UFRJ)

 Este trabalho é uma versão reduzida de La pose et la couleur même de l’être regardé d’un corps: 
l’exhibitionnisme dans deux photographies de Helmut Newton (Revue Insistance, no prelo), artigo cujo 
objetivo foi o de abrigar, entre a psicanálise e a arte contemporânea (Julião Sarmento, em particular), 
uma reflexão sobre o lugar da pose naquilo que Huberman chama de função do sujeito no exercício 
de seu olhar. Como se sabe, no que o olhar comporta da relação entre o desejo e o objeto que lhe 
causa, o sujeito não fica ali, digamos, abacinado; antes, ele joga com a função de um anteparo que, 
segundo Lacan, corte na direção do que iluminado sem ser visto. 
 Ora, cortar na direção do que é iluminado sem ser visto é precisamente o expediente por meio 
do qual o fetichista negocia com o olhar seu objeto, mas também o que se passa em torno de todo 
e qualquer anteparo, particularmente a pose, ou mesmo o pudor: barreira que conserva a apreensão 
direta do que há no centro da conjunção sexual, para Lacan; doença da pose, para Huberman. O que 
o véu do pudor esconde, a vergonha escancara, a mesma encruzilhada em que se meteram Lili e a 
cortesã na emblemática cena de A Garota Dinamarquesa, quando a voyeur e a exibicionista, e cada uma 
sabe no que está interessada ali, veem-se (des)cobertas. 
 É que sem a dança, diz Barthes, sem os gestos de desocultação que caracterizam o striptease, o 
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que está em ato é uma perversidade latente, insuportável. É justamente na contramão da imobilidade 
que vemos as profissionais do striptease, desdenhosamente refugiadas na segurança da sua técnica, 
envolverem-se num desembaraço milagroso que as afasta e lhes dá a indiferença necessária ao 
equilíbrio entre o desejo de ser olhado e o horror de ser visto. No striptease, ou na pose, o que põe 
termo à cena não é a descoberta da verdade (o sexo), é a fruição: ambos agem como um cosmético de 
movimentos que oferece ao corpo olhado a possibilidade de resistir (de novo Huberman) ao perverso 
desejo de ver. Em uma campanha para Smalto e Lesage que Helmut Newton fotografou em 1979,  a 
escada sinuosa faz com que o olhar, refém de um enquadramento trepidante, serpenteie pela cena, 
erre, vagueie, pulse e, contornando a lugente figura de centro, bamba e postiça, desague na modelo 
sob um tecido lívido, fulgurante e quase líquido, nos braços e torso súplices, nas pernas e pelve 
nupciais de um corpo que, pura oferenda, só oferece de si uma pose. Queres me olhar?, diria Lacan, 
pois bem, veja então isso! 

Palavras-chave: Fotografia de Moda; Helmut Newton; Pose; Jacques Lacan; Pudor

A vestimenta na série Untitled Film Stills de Cindy Sherman 

Clebea Lúcia Soares (UFU)

 A presente pesquisa analisa a obra da artista estadunidense Cindy Sherman com foco na 
presença e usos da vestimenta na constituição da sua série Untitled Film Stills. Este estudo parte do 
pressuposto de que as vestimentas sempre estiveram presentes em obras artísticas, sejam como 
adereço ou artifício, e evoluíram a ponto de ganhar significado singular, indo de elemento adiáforo 
à obra de arte propriamente dita (COSTA, 2009). Na arte contemporânea, cheia de inovações e ao 
mesmo tempo de revisitação dos modos de expressões outrora ultrapassados, os usos das vestimentas 
podem assumir uma abordagem nova. 
 Trata-se aqui de considerar a construção dos retratos de Sherman através de um de seus 
principais elementos constitutivos (a vestimenta), com o objetivo de compreender como esta, 
enquanto elemento adiáforo, antes em decadência em retratos, pode ser um meio de expressão 
revisitado e revisado na arte contemporânea. Para tal, o estudo lançou um olhar em suas primeiras 
obras, buscando compreender como a artista descobriu que as vestimentas poderiam funcionar em 
seu trabalho como uma forma de comunicar uma mensagem ao mundo; e como as experimentações 
com vestimentas e maquiagens foram evoluindo dentro de seu trabalho.  
 A partir da seleção de cinco grupos extraídos de Untitled Film Stills, que remetem a cinco 
estereótipos femininos (dona de casa, secretária, mulher vulnerável, a figura feminina nas cenas 
de voyeurismo e louca), as análises apontaram que nas fotografias de Cindy Sherman a vestimenta 
está condicionada a outros elementos, como a teatralidade, os cenários, a pose, a maquiagem, o 
enquadramento. O estudo mostrou também que a vestimenta foi, muitas vezes, o elemento 
norteador para a elaboração e caracterização de uma personagem representada dentro de seus 
retratos. Dessa forma, conclui-se que a vestimenta na série Untitled Film Stills, mais do que elemento 
expressivo, pode ser compreendida como componente significante na arte contemporânea. 

Palavras-chave: Cindy Sherman.Vestimenta. Moda. Retrato. Estereótipos
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Assis Horta e Erich Hess: pioneiros fotógrafos do IPHAN 

Cleber Soares da Silva (UFJF) e Bettina Zellner Grieco (UFRJ)

 Assis Horta e Erich Hess estão entre os primeiros fotógrafos a prestar serviços ao SPHAN, 
atual IPHAN, na chamada fase heroica da instituição, quando esta foi dirigida por Rodrigo Melo Franco 
de Andrade e contava em seu quadro de funcionários com grandes intelectuais ligados ao movimento 
modernista brasileiro. Os registros fotográficos feitos por Horta contribuíram para o tombamento 
de Diamantina em 1938 e, mais tarde, em 1999, para o reconhecimento da cidade como Patrimônio 
da Humanidade, pela Unesco. Hess, pioneiro como Horta, também fotografou Diamantina, assim 
como diversas outras localidades por todo o Brasil. Ao optar pelo uso inovador do filme de 35 mm 
e pela máquina fotográfica compacta Leica em detrimento dos pesados equipamentos usados por 
outros profissionais, o fotógrafo adquiriu mobilidade e produziu a maior quantidade de fotos dentre 
os chamados “fotógrafos do Patrimônio”. 
 Essa comunicação se concentrará na relação dos fotógrafos com o SPHAN e como essa 
experiência forjou seus olhares. Tanto Horta quanto Hess seguiam as regras impostas pela narrativa 
da política de preservação cultural no Brasil daquele período e seus trabalhos foram controlados 
pelos padrões estéticos que restringiam e orientavam seus olhares. 
 De acordo com o Mapeamento Preliminar das atividades dos fotógrafos do IPHAN (1937-
1987), publicado em 2013, mais de 60 mil imagens – de um total de 200 mil itens que compõem o acervo 
do Arquivo Central do IPHAN – são fotografias. No entanto, apenas cerca de 25 mil registros tiveram 
sua autoria confirmada. De um universo de 353 fotógrafos mapeados, 41 profissionais destacaram-se 
pelo critério quantitativo. Horta e Hess foram relacionados nessa lista que inclui importantes nomes 
como Marcel Gautherot e Pierre Verger, dentre outros. 
 O objetivo dessa comunicação é evidenciar que o trabalho documental desenvolvido por 
Horta e Hess para o SPHAN teve reflexos em suas carreiras – Horta como retratista e Hess como 
fotógrafo comercial para grandes empresas como a Panair do Brasil e a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), assim como para livros, revistas e jornais. 

Palavras-chave: Fotografia; Patrimônio; IPHAN; Erich Hess; Assis Horta

Ballets mécaniques: poéticas tecnológicas em Alexander McQueen

Henrique Grimaldi Figueiredo (UFJF)

 No cipoal quimérico das teorizações sobre a modernidade, Huyssen estabelece um desmonte 
do pós-moderno global sob a perspectiva de uma não-ruptura, mas um seguimento exacerbado de 
uma agenda modernista, uma hipermodernidade, como a caracteriza Lipovetsky. Fundamentalmente, 
este hipermoderno opera pela deglutição, fagocitando e costurando conceitos aparentemente 
irreconciliáveis, miscigenando o que se supõe purista; uma ação contratual que advém de um meta-
movimento de estetização do cotidiano.  Assim, no acionamento de uma tensão entre um real 
traumático – que foge para o idílio – e um esforço de recuperação da representação – retorno ao real 
– o campo plástico da moda ativa uma espécie de coluna vertebral comum à prática artística: “tudo 
já havia sido feito; o que nos restava era juntar fragmentos, combiná-los e recombiná-los de formas 
significativas”. 
 A moda do britânico Alexander McQueen insere-se confortavelmente neste cenário, 
afastando-se – seja através de uma narrativa operacional artística ou na remodelação do formato de 
seus desfiles – de uma lógica essencialmente mercadológica; em suas apresentações a roupa torna-se 
a nova escultura, e a passarela um novo campo de performação. Há um eixo congênere que aproxima 
muitos de seus desfiles: a incorporação das poéticas eletrônicas. 
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 Seja na dança mecânica dos robôs em Nº13 (1999) – uma clara alusão às Painting Machines 
de Rebecca Horn e a Action Painting de Pollock – ou ainda na projeção de hologramas em The 
Widows of Culloden (2006), estruturam-se ferramentas mais simpáticas à arte que a moda. Elabora-se 
nestas composições o respaldo de um campo plástico ampliado e afável à arte: criações que servem 
à moda, mas que poderiam ser largamente confundidas com qualquer trabalho de Nan June Paik ou 
Jeffrey Shaw. Pretende-se aqui traçar uma genealogia desta amálgama, apontando-se possíveis duplos 
causalidades-consequências, e poetizando sobre uma reconciliação hipermoderna entre arte e moda 
sob a perspectiva sociológica da artificação. 

Palavras-chave: Alexander McQueen; arte; tecnologia; desfile

Biogeografias descoloniais: paisagens e insistências em artes visuais no século 
XXI 

Marcos Antônio Bessa-Oliveira (UEMS)

 Tendências sempre são passíveis de existência! E em qualquer tempo e hora! Na arte, na 
cultura e no conhecimento irão, dos múltiplos lugares, sempre haver possibilidades de tendências 
de pesquisas, das práticas, ou mesmo no ensino. Quero dizer que, graças às memórias, histórias, 
experiências, sujeitos, espaços e narrativas, particulares – Bio-sujeitos, geo-espaços, grafias-narrativas 
= Biogeografias –, nós sempre teremos possibilidades infinitas de tendências na arte, na cultura e no 
conhecimento diferentes que emergem de tempos em tempos. Concordando, entretanto, que no 
século XXI a rapidez e volatilidade dessas tendências (nas práticas, nas pesquisas e no ensino de artes) 
são cada vez mais simultâneas e até imediatistas! O que mostra, por conseguinte, a diferença quando 
se fala da perspectiva histórica. 
 Portanto, cada paisagem biogeográfica carece obrigatoriamente de uma espécie de tendência, 
na arte, na cultura, no conhecimento, para que seja compreendida melhor no contexto no qual está 
emergindo. Nesse sentido, a ideia deste trabalho é discutir, ainda que sem pretensão de ser tomado 
como uma tendência, na arte, na cultura e nos conhecimentos – a partir das paisagens biogeográficas 
de Mato Grosso do Sul (estado situado na triple fronteira Brasil/Paraguai/Bolívia) – os postulados 
teóricos e artísticos que daqui estão emergindo na contemporaneidade ou que aqui estão sendo 
mantidos como modos de pensar a arte, a cultura e os conhecimentos locais através da arte, desde 
a modernidade (séculos XV/XVI), ainda que o Estado tenha sido criado somente quando se divide de 
Mato Grosso em 1977. 
 Para tanto, não fugindo à minha regra, que nunca se quis como tendência mesmo epistêmica, 
tomo das epistemologias culturais que emergiram e têm sido cada vez mais consolidadas nos lugares 
emergentes latino-americanos para pensar os fazeres artísticos. Pois, dessas produções teóricas e 
artísticas de lugares como paisagens biogeográficas outras é que se tornará possível estabelecer 
possibilidades teóricas e artísticas na arte, na cultura e no conhecimento de Mato Grosso do Sul, 
que não se inscrevam como tendências teóricas migrantes, divergentes das paisagens clássicas e/ou 
modernas que insiste em se manterem como tendência na cultura nacional brasileira desde 1500.

Palavras-chave: Paisagem; Artes Visuais; Descolonização Fronteiriça; Biogeografias
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Colisões sociológicas: uma introdução à economia estética na moda 

Henrique Grimaldi (UFJF)

 Nas teorizações fundamentadas na operação sociológica da moda (concebida aqui, 
sistematicamente como um campo provido de certa autonomia e autorregulado por lógicas próprias), 
as reflexões dos sociólogos franceses Pierre Bourdieu e Michel Callon, não fazem-se apenas cruciais, 
mas essenciais para uma atualização de seus espectros. Ao promover um desmonte do campo 
como estrutura abstrata, verificando suas variáveis e negociando suas reivindicações, Bourdieu 
não gera apenas um diagnóstico do campo-conceito, mas promove uma espécie de prognóstico 
metodológico de compreensão e tratamento do campo-matéria.  
 Assumindo a inseparabilidade entre a moda e uma teoria do objeto mercadológico, isto é, 
da moda-objeto gerada para alimentar um mercado, inaugura-se uma aproximação entre o campo da 
moda, em sua apreensão social, com a economia; reclamando no contemporâneo uma particularidade, 
sua estetização. Portanto, a economia estética, ou ainda, os mercados estetizados, têm sua gênese na 
colisão entre o a operação social da mercadoria e os agenciamentos simbólicos engendrados por ela 
em campos outros, sendo a arte, uma recorrência volumosa nestes processos. 
 Da premissa no valor superior da arte advém um dos métodos de valoração simbólica e 
ressignificação da moda: o fenômeno sociológico da artificação. Este trabalho pretende compreender 
como ocorre a conformação das economias estéticas no interior do campo, convergindo as 
considerações elaboradas por Bourdieu e Callon, com as investigações contemporâneas sobre os 
procedimentos de artificação.  
 Ao discutirmos princípios como o de capital simbólico, capitalismo artista e o conceitualmente 
intraduzível, “that certain thing”, busca-se elucidar, ainda de modo bastante introdutório, o 
reposicionamento simbólico-artístico do trabalho de diversos estilistas; desenvolvendo uma 
perspectiva metodológica de análise aplicável para tais produções realocadas por artificação. 

Palavras-chave: Economia estética; Bourdieu; Callon; artificação 

Construir caminhos a partir da imagem: Charles e Crystal, de Alec Soth

Gabriel Brisola (UFMG)

 O presente artigo tem como proposta analisar duas imagens do corpo de Sleeping by the 
Mississippi, livro do fotógrafo norte-americano Alec Soth. O trabalho de Soth consiste em fotografias 
de várias viagens que empreendeu durante 4 anos seguindo o rio Mississippi, visitando assim um 
território relegado na fotografia norte-americana: o chamado midwest. Enquadrando personagens e 
paisagens, seguindo a tradição do deadpan, ele desvela um território de sonho e estranhamento no 
banal de um território quase desinteressante. Coloca-se na tradição de artistas como Diane Arbus, 
William Eggleston, Stephen Shore, Robert Adams, Robert Frank, além de renovar a tradição das 
narrativas de estrada e elevá-las a um novo patamar.
 Pensa-se esses dois retratos, de Charles e Crystal, a partir de certa estética, modo de fazer, 
envolvida na cena: o quadro que recua, o olhar desinteressado e a luz homogênea. São imagens que 
suscitam ambiguidade em suas representações de pessoas que encarnam um certo imaginário que 
habita a cena sem, no entanto, serem óbvias ou forçarem-se ao espectador: o imaginário da infância e 
do sonho que persiste na idade adulta. Há, uma disparidade latente entre os personagens e como se 
portam diante da câmera, em tensão, como que provocando o espectador, sem oferecer respostas 
ou caminhos de interpretação. Misto de banalidade e estranhamento.
 A partir de Agamben e Rancière, pensaremos essas fotos do ponto de vista de uma dissociação 
de um corpo de experiência comum quando referidos a essas fotos. Por outro lado, pensando a 
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partir do conceito de reconhecimento atento, em Bergson e Deleuze, veremos como essas imagens 
são potentes em seus modos de atualizarem virtualidades, a partir de uma certa estética que flerta 
com um reconhecimento que não se prolonga em ação automática, habitual, movimentando um 
esquema sensório-motor, mas voltando-se ao objeto, em circuitos cada vez maiores de criação e 
apagamento da coisa por meio da descrição, permitindo ao espectador maior envolvimento com as 
imagens, que já não ilustram um ponto de vista, argumento ou narrativa, mas agora são dotadas de 
maior autonomia. Nesse sentido é possível, então, construir caminhos a partir da imagem.

Palavras-chave: Alec Soth; Fotografia Contemporânea; Bergson; Deleuze; Rancière.

Desenhos de figurinos de Alexandra Exter para o filme Aelita, Rainha de Marte

Priscyla Kelly Vieira Abreu (UFU)

 Este artigo abarca os figurinos elaborados pela artista russa Alexandra Exter (1882-1949) 
para o filme de ficção científica Aelita, Rainha de Marte e busca compreender as soluções visuais 
elaboradas por ela para os personagens extraterrestres, sobretudo a figura feminina que protagoniza 
o filme. Por meio da análise comparativa de imagens, observamos que os trajes elaborados para 
Aelita apresentam tanto características inovadoras e preceitos vanguardistas quanto fórmulas visuais 
convencionais e orientalistas.  Nossa postura metodológica se pauta nas práticas de Aby Warburg.
 Aelita, Rainha de Marte (1924) foi baseado no romance homônimo de Alexei Tolstoi, e dirigido 
por Yakov Protazanov. O filme abarca o período pós-revolucionário e se passa em Moscou, no 
início do novo regime político. Sua narrativa perpassa questões econômicas e as mudanças sociais 
resultantes da revolução, bem como a fantasia do que seria a vida no planeta vermelho. Inspirando-
se no imaginário espacial e nos preceitos vanguardistas, Alexandra Exter desenhou os figurinos dos 
habitantes de Marte. 
 Dentre as produções teatrais realizadas pela artista nos anos anteriores, com temas mais 
tradicionais, talvez Aelita tenha sido a mais desafiadora. Além das formas geométricas sempre 
presentes em seus trabalhos, Exter elaborou engenhosidades mecânicas para o vestuário e explorou 
a gestualidade como elemento constitutivo da composição do traje.
 Por meio da análise comparativa de imagens, observaremos que mesmo que o tema 
oferecesse à artista maior liberdade de lidar com figurações novas e preceitos vanguardistas, não 
devia ser fácil desvencilhar-se das referências que a cercavam. A reflexão em torno das imagens de 
Aelita convalida o uso paradoxal de representações visuais historicistas, às vezes predecessoras, às 
vezes contemporâneas, para a construção de um ambiente de ficção científica. 
 Observaremos que o liame entre o exótico e o primitivo influiu tanto às produções 
cenográficas exuberantes de mundos passados quanto do espaço sideral, ou seja, a artista retoma 
o passado enquanto referência e inspiração, a constituir a atmosfera futurista com sobrevivências 
visuais “primitivistas”. 

Palavras-chave: Ficção científica; Figurinos; Vanguarda.
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Design e prevenção em saúde: uma parceria em potencial 

Simone Wolfgang (UFRJ) e Denise Berruezo Portinari (PUC-RIO)

 Este artigo tem como objetivo apresentar de alguns caminhos possíveis para a formulação de 
novos conceitos teóricos que permitam repensar aspectos problemáticos da comunicação ligados à 
prevenção em saúde com relação a Aids/HIV e DST, através da inserção do profissional de design em 
todas as etapas da elaboração das ações de comunicação visual para a prevenção.
 Nossa argumentação começa a partir da problematização da forma como as ações de 
prevenção a Aids vem sendo pensadas ao longo das três décadas da epidemia.  Uma vez expostas as 
lacunas, são apresentadas propostas de intervenção para a formulação de alternativas de prevenção 
e controle da epidemia que estejam em melhor consonância com as atuais demandas preventivas 
decorrentes das mudanças sociais e das descobertas científicas relacionadas ao vírus.
 A ideia consiste em pensar a comunicação visual na prevenção em saúde a partir de um 
projeto multidisciplinar, no qual a participação do designer acontece desde a concepção inicial das 
mensagens até a produção das peças de comunicação. Essa metodologia pode se apresentar como 
uma alternativa para constituir recursos de disseminação da informação de forma efetiva e criativa.  
 Com a intervenção desses profissionais em etapas decisivas de projeto, envolvendo processos 
que vão além do operacional, é possível melhorar qualidade das peças de prevenção, por meio da 
disseminação da informação de forma irrestrita e constituição de formatos esteticamente mais 
atraentes para a população. Além disso, se trata de “outro olhar” sobre o advento da doença, uma 
visão de um profissional das ciências humanas.
 João Silvério Trevisan, Nestor Perlongher, Roland Barthes e Gustavo Bomfim, sustentam 
teoricamente o debate contido nesse artigo. Apesar de o programa governamental brasileiro ser referência 
internacional no tocante ao tratamento clínico e à distribuição de medicamentos antirretrovirais, a 
atual política de prevenção à Aids no Brasil ainda é calcada quase que exclusivamente nas mensagens 
de sexo seguro. Essa abordagem não atende a situações de risco fora do âmbito do “sexo seguro” e 
expõe algumas restrições e fragilidades do programa. 

Palavras-chave: Prevenção ao HIV, Design Gráfico, Campanhas informativas

Desvios do olhar: apontamentos sobre a fotografia jovem feminista 

Isadora Maríllia de Moreira Almeida (UFJF)

 A história da arte de viés feminista tem como um dos seus principais assuntos o que é 
conhecido como male gaze, o olhar masculino. Esse olhar masculino se reflete através das obras 
de arte quando se pensa a partir dos temas abordados nas pinturas, assim como a maneira que 
as mulheres são representadas, com foco no nu feminino.  A partir da década de 1970, algumas 
pesquisadoras feministas como Mulvey (1973) e Pollock (1988) publicaram reflexões a partir do olhar 
masculino em obras de arte, levando em consideração as protagonistas mulheres em filmes, pinturas 
e esculturas. 
 Ambas abriram uma discussão: as mulheres eram representadas sempre como objetos para a 
admiração de espectadores do sexo masculino. De certa forma, estas e outras pesquisadoras da arte 
feminista partiram do olhar masculino para criarem novas abordagens na arte com um olhar feminino, 
debatendo o que já foi criado através de produções bibliográficas. 
 Artistas feministas também começaram a questionar esse olhar, como Cindy Sherman com 
sua série de fotografias Untitled Film Stills (1980) e Barbara Kruger com colagens como Your gaze hits 
the side of my face (1981). Com essa produção artística declaradamente feminista é possível perceber 
que o female gaze, é um olhar feminino que sempre foi negado e censurado, mas que aos poucos 
começou a ter uma voz na história da arte. Assim, as obras produzidas por artistas que usam o seu 
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olhar feminino, constroem novas histórias sobre as mulheres e o modo como enxergam o mundo.
 Levando em conta esta premissa, procura-se investigar neste momento os reflexos que o 
female gaze trouxe para uma nova leva de jovens fotógrafas feministas contemporâneas, tendo em 
vista um recorte temporal a partir dos anos de 2010. Essa comunicação pretende trazer à tona uma 
nova modalidade de “olhar” na arte, especialmente na fotografia, que tem sido chamado por alguns 
veículos jornalísticos atuais de girl gaze. 
 O girl gaze pode ser compreendido como um olhar feminino jovem, que tem seu suporte 
principal a fotografia; e sua repercussão acontece em meios que vão além dos museus, tendo por 
exemplo a internet. Apostando em narrativas feministas, as obras têm protagonistas mulheres jovens 
e suas relações com o corpo, a nudez, a fragilidade e a força, dentre outros.

Palavras-chave: arte; feminismo; female gaze

Entre o matrimônio e a academia: retratos de mulheres artistas no entre séculos 
XIX/XX 

Caroline Farias Alves (UFJF)

 Nos dias de hoje, é crescente o número de trabalhos em que a mulher artista ganha 
protagonismo. Seja em análises sociológicas, onde a cada pesquisa nos surpreendemos com o número 
elevado de produtoras e expositoras, ou mesmo em estudos imersos na história da arte, onde a 
relevância e qualidade dessas artistas nos mostra que ainda há muito a ser estudado.
 Produtoras de obras que geralmente se perdem no mercado e nas coleções privadas de 
arte, as artistas conseguiram se firmar participando de movimentos, vanguardas e agrupamentos 
artísticos que, por consequência, difundiram seus trabalhos e impulsionaram suas carreiras. Em 
um período anterior, essas relações eram construídas de forma ainda mais pessoal, sendo comum 
entre as mulheres que se dedicavam a arte, serem filhas de pais artistas. Esse era um privilégio 
necessário para a manutenção do ofício, como vemos nas italianas Artemisia Gentileschi, Marietta 
Tintoretto e Barbara Longhi. Tais relações sociais, expressas a partir de parcerias familiares, amorosas 
e colaborações criativas, influenciaram a trajetória artística tornando-se importante investigá-las em 
sua complexidade. 
 O caráter patriarcal da experiência artística feminina, ao longo do século XIX, cede espaço 
para duas novas instituições: o casamento e a academia. No Brasil, com o fortalecimento de um 
mercado privado de ensino artístico, as mulheres passam a frequentar as aulas no Liceu de Artes e 
Ofícios e nos ateliês particulares, onde os professores oriundos da Academia Imperial, equilibravam 
o aprendizado doméstico e o fazer artístico. A escolha por se autorretratar pintando no ambiente 
de trabalho, o atelier, parece conveniente num período em que a mulher constrói artifícios para 
se legitimar como artista. Assim como seu relacionamento com um homem, também inserido no 
universo cultural e letrado, pode facilitar seus estudos e sua inserção nos meios institucionais da 
academia e salões de arte. A proposta desse trabalho é mostrar como a participação feminina em 
movimentos de vanguardas e agrupamentos artísticos, refletem na forma como as artistas aparecem 
em representações coletivas. 

Palavras-chave: arte; gênero; retratos; representação.
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Falar de moda importa? Relações entre vestuário e imprensa feminista nos 
anos 1970-80 no Brasil

Laise Lutz (UFJF)

 O vestuário é assunto recorrente nos discursos feministas, sempre sendo associado como 
parte fundamental na cadeia de restrições destinadas às mulheres desde o seu nascimento devido à 
sua relação intrínseca com a categoria gênero. Porém, é imprescindível que consideremos todas as 
múltiplas possibilidades de subversão e comunicação não-verbal que são capazes através do simples 
ato de se vestir.
 A partir desse paradoxo, o presente trabalho pretende investigar quais as relações entre 
vestuário e feminismo que permeiam os discursos feministas, especificamente, na imprensa alternativa 
brasileira dos anos 1970 e 1980. O período possui um grande destaque, pois é considerado o início de 
movimentos feministas organizados no país.
 Para que seja possível o conhecimento mais aprofundado desses discursos, recorre-se a uma 
metodologia que tem como base as análises dos textos e das imagens de dois jornais frutos da 
imprensa feminista alternativa brasileira do período. As fontes selecionadas para esse recorte são os 
veículos Brasil Mulher (1975-79) e Mulherio (1981-88). 
 O primeiro, inicialmente, foi dirigido por Joana Lopez, e em sua terceira edição ampliou-se 
com a criação de um órgão responsável pela edição, denominado Sociedade Brasil Mulher. Foi fundado 
em Londrina, Paraná, mas depois transferido para São Paulo. Sua periodicidade não era muito fixa, 
sendo ora bimestral, ora trimestral. Já Mulherio, foi fundado na cidade de São Paulo, fruto de um grupo 
de pesquisadoras da Fundação Ford, tendo ainda o apoio da Fundação Carlos Chagas. Sua constância 
também oscilava, sendo a maioria bimestral.
 A análise desses veículos auxilia no conhecimento dos discursos propagados pelas feministas 
brasileiras do período, além da percepção das diferenças de ideais e interesses nas publicações.

Palavras-chave: Vestuário e feminismo; Imprensa Feminista; Brasil Mulher; Mulherio

Feminilidade e star system: a imagem feminina de Tônia Carrero em 
“Appassionata” (1952) 

Gabriela Cabral (UFJF)

 Criada em São Paulo, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz tinha como proposta 
implementação no Brasil de um cinema em escala industrial, seguindo o padrão Hollywoodiano de 
produção, conhecido como studio system. Além disso, o estúdio tentou implementar também o que 
era o alicerce deste modelo de produção: o star system ou estrelismo, um sistema onde as estrelas 
eram construídas como mercadorias pré-fabricadas. Inspirados pelos grandes astros do cinema norte-
americano, o estúdio através de seu Departamento de Publicidade elegeu e divulgou para a imprensa 
os nomes que estrelariam suas películas dentro de arquétipos. Portanto, ao lançar para o estrelato 
estas mulheres dentro de uma determinada tipificação, a Vera Cruz disseminou para o seu público 
uma imagem de feminilidade, influenciando o consumo, os corpos e valores de espectadoras. 
  Dentro do estrelismo proposto pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz, Tônia Carrero 
foi um dos grandes destaques. Deste modo, o presente trabalho se propõe a analisar a personagem 
interpretada pela atriz no filme “Appassionata” de 1952, dirigido por Fernando de Barros. A escolha 
deste longa como objeto de análise se justifica pois apresentado pela imprensa como a oportunidade 
de consagração da estrela, uma vez que a película foi produzida especialmente para a atriz, conforme 
diz a matéria “Tônia Carrero é assim” publicada pela 23ª edição da revista Cena Muda em 5 de junho 
de 1952). 
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 Deste modo, para a realização na análise, é preciso, primeiramente, compreender o domínio 
cinematográfico norte-americano, bem como os conceitos de studio system e stars system e suas 
relações com as construções da imagem feminina, e assim, entender os códigos utilizados por 
Hollywood e, consequentemente, pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz na construção de suas 
estrelas. Para tal proposta, o trabalho contará com o aporte teórico de Edgar Morin, Laura Mulvey, 

Carol Dyhouse, Cristina Menguello e Ana Carolina Maciel.

Palavras Chave: Tônia Carrero; feminilidade; Appasionata; estrelas; star system.

Hipólito Boaventura Caron (1862-1892) e o acervo do Museu Mariano Procópio

Aline Medeiros de Vasconcellos (UFJF)

 Este projeto se concentra em uma pesquisa sobre Hipólito Boaventura Caron (1862 – 1892), 
artista brasileiro que, nas décadas de 1880 e 1890, elevou seu nome como pintor e obteve grandes 
resultados de crítica e público. Estudar-se-á sete trabalhos produzidos pelo artista, pertencentes ao 
acervo do Museu Mariano Procópio (MMP), de Juiz de Fora, MG: três paisagens, duas alegorias, um 
retrato e um desenho. O acervo do MMP constitui importante microcosmo da produção de Caron, 
comumente circunscrito sob a égide de pintor de paisagem, por abarcar igualmente outros gêneros a 
que se dedicava, próprios ao métier de um artista, naquele período.
           De acordo com as fichas catalográficas produzidas pelo MMP, com exceção do desenho, 
todos os seis quadros foram doados para o museu, em 1950, para compor a Sala Juiz de Fora, uma 
homenagem do MMP ao centenário da cidade. 
 Sobre as paisagens, uma delas é denominada Paisagem, óleo sobre tela, de 1890, com 107,6 
x 76,1 cm. Trata-se de uma cena corriqueira, onde nada de especial está acontecendo, mas parece 
ter sido surpreendida pelo artista durante uma caminhada pela floresta. As outras duas paisagens, 
referem-se a paisagens mineiras, uma intitulada Poço Rico Antigo, sem data, óleo sobre tela, com 52 
x 80 cm.  A outra, Poço Rico, outro óleo sobre tela, com 47 x 72 cm, sem data. 
 Quanto às duas alegorias, são elas a Música e o Teatro. Ambas óleo sobre tela, com 198 x 236 
cm, de 1891. Já o retrato se refere ao primeiro juiz da Comarca de Juiz de Fora, Dr. Joaquim Barbosa 
Lima (1834-1895), ele possui 242 x 165 cm, óleo sobre tela e foi realizado em 1889. Finalmente, o 
desenho, retrata o poeta Francisco Lins (1866-1933). Feito com tinta nanquim e grafite sobre papel, 
com 33,5 x 28 cm, sem data.
 Hipólito Caron nasceu em Resende, RJ, em 27 de março de 1862. Filho de Clemente João 
Caron, padeiro francês que se radicou em Juiz de Fora, e Jesuína Maria da Cunha. Ele era pintor e 
decorador que iniciou sua vida acadêmica nas artes visuais em 19 de fevereiro de 1880, com o seu 
ingresso na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro (AIBA), e terminou em 1892 com seu 
precoce falecimento. Este período de doze anos de atuação do artista será o recorte temporal desta 
pesquisa. 

Palavras-chave: Caron; Museu Mariano Procópio; arte
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Isso não fica bom na tua pele! – tatuagem e racismo no Brasil 

Lorraine Pinheiro Mendes (UFJF)

 Na formação enquanto tatuadora, percebo a falta de estímulos e vivências em tatuagem em 
pele negra. Na formação enquanto pesquisadora de arte, percebo a ausência da representatividade de 
artistas negros no ambiente acadêmico. Na formação enquanto indivíduo, me percebo negra e atenta 
aos discursos e às práticas que me rodeiam.
 A tatuagem alcança hoje um status de arte e uma popularidade em certos espaços que fazem 
com que ela seja vista com mais naturalidade e como uma composição dos corpos e indivíduos. Mas 
que corpos são esses? Os corpos à margem da sociedade são vistos da mesma forma quando se fala e 
faz tatuagem?
 Quantos artistas tatuadores brancos de relevância nacional prezam por manter em seus 
portfólios trabalhos bem executados em pele negra? Quantas vezes esses artistas já disseram a 
pessoas de pele negra que tatuagem não fica bom nesse tipo de pele?
 É possível sim tatuar pele negra. Existem técnicas e estudos que permitem um bom resultado. 
Mas o que impede a maioria dos profissionais da área de realizarem e divulgarem esses trabalhos? O 
que as falas acerca da tatuagem, contrastes e cores, carregam do racismo estrutural tão entranhado 
na nossa sociedade e nas nossas peles?
 Essa pesquisa visa, buscando na produção da tatuagem no Brasil, no desenvolvimento desta 
enquanto fazer artístico e no discurso de seus profissionais, discutir aspectos em que o histórico 
de racismo se manifesta. Conceitos como colorismo e especificidades técnicas da tatuagem serão 
discutidos.
  É importante salientar que a pesquisa vai preservar a identidade dos profissionais estudados. 
Trata-se de uma reflexão e um combate à um racismo estrutural presente na cultura brasileira, que 
enxerga a pele branca como norma, base e finalidade e que nos exclui  de vários segmentos sociais.  
Por vezes de forma mais velada, por vezes por meio da violência policial, se apropriando da nossa 
cultura, dos nossos corpos, por vezes por nos ver como inferiores, por vezes só dizendo para algum 
de nós: 
- Isso não fica bom na tua pele!

Palavras-chave: Tatuagem; racismo estrutural; pele negra

Miss Brasil Gay Juiz de Fora: reflexões sobre roupas, existências e resistências 

Paulo Rodrigues (UFJF)

 Na cidade de onde saíram as primeiras tropas do exército em direção a um golpe militar, 
surge em 1976, em plena ditadura, o primeiro Miss Gay Brasil Juiz de Fora, idealizado por Chiquinho 
Mota, torna-se dos eventos de beleza gay mais importantes do país que se perdurara até o ano de 
2013, tendo seu retorno em agosto de 2017. Dentro de um contexto histórico-social inicial em que se 
debatia os direitos civis das mulheres, negros e homossexuais, pode-se perceber que outros modos 
potentes nada convencionais surgiram contestando os papéis sociais anteriormente cristalizados. 
 A moda, desta forma, dentro de uma ideia de termômetro de interpretação da moralidade 
de uma sociedade, transforma-se em um elemento crucial de comunicação simbólica de alguns grupos 
não hegemônico, em que se possibilita captar outras vivências, novos modos de se experimentar e 
resistir não-verbalmente aos modelos políticos cis e heteronormativos. 
 Desterritorializar identidades binárias muito bem definidas, transitar por outras corporalidades 
possíveis, os processos que se dão na construção destas identidades e como subverter as (in)verdades 
que não são recebidas de maneira bem-sucedidas, questionamentos que serão levantados e repensados 
neste trabalho. Como o evento em sua trajetória questionou, mesmo que implicitamente, ideias 
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solidificadas sobre o gênero e sexualidade. 
 Compreender o lazer como uma forma de analisar as relações humanas em perspectivas 
que ultrapassam a simples ideia de um descanso vazio, mas uma maneira de expor sua criatividade, 
de se criar discursos que contestam às normas hegemônicas. Por meio de bibliografias, análises em 
documentos sociais e entrevistas, tecer-se-á sensivelmente a exterioridade de um ritual que buscava 
produzir novos sentidos para dar relevo à existência humana.

Palavras-chave: Juiz de Fora, gay, gênero, moda, roupa

Moda e sociedade: uma visão heterodoxa acerca do fenômeno e a visão 
hegemônica do designer como gênio criador 

Olívia Blanc (PUC-RIO)

 O artigo tem como principal objetivo apresentar uma visão heterodoxa acerca do fenômeno 
de moda no contexto do modo de produção capitalista. Ao comparar esta vertente com a vertente 
idealista, debateremos que apesar de hegemonicamente se pensar a moda como algo contida nela 
mesma e desprendida do mundo, ela é na verdade um fenômeno socialmente determinado, resultante 
de práticas e relações sociais. Para que isto seja feito, oporemos o nosso pensamento ao que é 
comumente pensado no meio, até mesmo pelos pares do campo.
 Com esta vertente teórica explicada, partiremos para a discussão do papel do designer na 
indústria de moda e como a visão metafísica e passadista atrapalha o real entendimento de nossa 
profissão. Explicaremos de acordo com a vertente histórica o trabalho do designer e tentaremos 
desmontar a visão comum do mesmo como gênio criador, dotado de dom divino e sendo o elemento 
mais importante do processo de fabricação, e não apenas mais que uma pequena parte dele. 
 Longe de querer rebaixar a necessidade da prática criativa do designer na produção de moda 
(e das demais áreas em que trabalhamos) , evidenciaremos apenas que a profissão é resultante da 
abrangente divisão do trabalho no modo de produção industrial, que somos recrutados e atuamos 
em apenas uma das etapas de produção da indústria de moda, onde a etapa da concepção é tão 
importante quanto a produção da peça ou da sua distribuição. Formulamos nossa afirmação de que 
o designer trabalha para o modo de produção industrial e não para as pessoas em particular e  nos 
oporemos aos idealistas que creem que não definem com clareza o que é isso que é o homem. Nossa 
percepção e que trabalhamos para a sociedade.
 Concluiremos salientando como o entendimento do designer sobre a sua profissão auxilia a 
compreensão da “não liberdade” criativa do campo, com esta compreensão conseguimos perceber 
que a noção do gênio da criação é indefensável. É só com o entendimento claro e distinto de nossa 
profissão que tomamos consciência de que criamos a partir da sociedade em que vivemos e que 
criamos o que somos socialmente programados para criar. 

Palavras-chave: Moda; produção; designer; criação

Modos de vestir: a vestimenta em questão na obra de artistas mulheres 

Natália Rezende (UFMG)

 Após a década de 1970, onde a experimentação e a interdisciplinaridade se tornaram 
referências para os processos artísticos atrelados à inserção de temas políticos no campo da arte, 
diversas artistas mulheres fizeram uso dos meios têxteis extrapolando as restrições feitas à linguagem 
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ao longo da história da arte, realizando trabalhos que vão desde representações bidimensionais 
próximas do desenho ou da pintura, até instalações sofisticadas que exploram o corpo e o espaço em 
ações e performances. 
 A presente pesquisa objetiva analisar as principais obras de três artistas mulheres da América-
Latina: Ana Teresa Barboza, Claudia Casarino e Nazareth Pacheco, que se utilizaram do tema da 
vestimenta subvertendo seus usos convencionais, legitimando o potencial artístico da linguagem têxtil 
e questionando suas associações simbólicas à noção de “trabalho feminino”. A partir de questões 
políticas de gênero, identidade e cultura, as obras provocam uma ampliação das relações entre roupa 
e corpo – em especial, o corpo feminino -, estudadas sob a luz de teorias críticas e culturais das 
historiadoras Linda Nochlin e Nelly Richard.
 Relações de domesticidade e submissão da mulher no plano social são temas da artista peruana 
Ana Teresa Barboza. A artista constrói vestimentas híbridas com peças de roupas conectadas, inserindo 
os corpos em relações de dependência, além de vestidos que recobrem mesas, onde identificamos 
algumas das atribuições sociais impostas à figura da mulher, sempre à disposição e a serviço do outro. 
 Claudia Casarino, artista paraguaia, compreende o corpo como espaço de representação e 
critica ativamente os estereótipos midiáticos, quase sempre direcionados à mulher, além de retomar 
questões como violência e imigrações, próprias de sua experiência pessoal e que constituem aspectos 
recorrentes na história latino-americana. Para a artista, a vestimenta opera como um corpo de camadas 
ideológicas, sobreposto ao corpo do sujeito. Já na obra da brasileira Nazareth Pacheco, percebemos 
o contraste entre sedução e repulsa na construção de um repertório de imagens oriundas de sua 
experiência biográfica, mas que tangem a conceitos universais como dor, prazer, morte e vida. Autora 
de obras como um vestido feito inteiramente de giletes, a artista trabalha questões de memória e 
identidade numa espécie de corpo ao avesso.

Palavras chave: Têxteis; vestimenta; corpo; feminino.

Nacionalidades en pasarela: Miss Universo, beleza y politica 

Andrés Leonardo Caballero Piza (UFJF)

 Esta comunicación realiza algunas lecturas tangenciales que implícitamente suceden en un 
concurso internacional de belleza, en este caso el Miss Universo, entendiéndolo como una plataforma 
para visibilizar y legitimar países y territorios. Para hablar de dichas cuestiones, en primer lugar, se 
muestran el perfil y requisito existente para ser reina de belleza, para posteriormente analizar cómo 
estas nacionalidades en pasarela acaban creando diálogos relacionados con la política, en la medida 
que se trata de mujeres que personifican a sus naciones por medio de su belleza.
 Así esta comunicación expondrá dos cuestiones que giran en torno a la representativad que 
un país puede tener en plataformas y escenarios internacionales como los son los concursos de 
belleza, tratándose de un certamen que resalta por su trayectoria y una visión americanizada de 
la belleza. También se abordarán cuestiones referentes a cómo la miss debe someterse a ciertos 
requisitos comportamentales y morales para participar en el concurso, así como puede verse envuelta 
en cuestiones del poder político por su representación nacional. El marco teórico de la pesquisa 
responde a diferentes investigadores de las ciencias sociales y humanas que han abordado el tema de 
los concursos de belleza, así como otros teóricos que han abordado las cuestiones de nacionalismo e 
identidades nacionales.         
  Es importante señalar que esta investigación está basada en fuente primaria digital y audiovisual. 
Hoy en día los concursos de belleza cuentan con numerosos fans de todo el mundo, quienes se han 
puesto en la tarea de digitalizar sus archivos personales, publicando en la red entrevistas, reportajes, 
fotografías y videos referentes no únicamente al concurso de Miss Universo, sino también de otros 
certámenes. Es por ello que gracias a las fotografías colgadas en foros y blogs de belleza, se dispone 
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de un importante acervo digital a la hora de trabajar el tema.
 
Palabras clave: Miss Universo, Concurso de Belleza, Mujer, Etnicidad, Nación

O essencial religioso na coleção de artes de Murilo Mendes 

Felipe Andrade da Rocha (UFJF)

 Esse estudo parte da construção de uma narrativa sobre Murilo Mendes, como colecionador 
de artes. Murilo Mendes, nascido em Juiz de Fora, foi um poeta de reconhecimento nacional e 
internacional. Sua obra poética foi tema de estudo de diversos intelectuais, como por exemplo, 
Giulio Carlo Argan. Todavia, além de poeta, Murilo também foi crítico de arte e um entusiasmado 
colecionador de artes plásticas. 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. Acreditamos que a sua coleção de artes é capaz de refletir e apurar a sua história, além de 
revelar dados da sua trajetória artística. 
 Ao consideramos as obras de artes visuais como documentos, a investigação propõe a 
averiguação sobre o percurso delas até Murilo Mendes, assim como maiores informações sobre sua 
análise estética e seus autores, 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). A pesquisa, bem como a expressão usada por Horácio “ut pictura poesis”, tem 
como objetivo relacionar a produção literária do poeta junto de sua coleção de artes visuais, afim de 
comprovar sua utilidade como um laboratório criativo. 
 Especialmente para essa comunicação, iremos focar no aspecto religioso do poeta, que após 
a morte do seu melhor amigo e mentor Ismael Nery, recorre a religião católica como suporte para 
continuar a sua vida, o que teve uma influência direta sobre seu trabalho escrito.
 Murilo foi um católico de prática pouco ortodoxa, o que Mário de Andrade chamou de “seiva 
de perigosas heresias. ”, visto que muitos de seus escritos religiosos apresentavam como característica, 
um forte erotismo por meio de imagens femininas, o que resultou em um afastamento dos leitores, 
tanto católicos, como dos não católicos, por ser uma poesia religiosa. A apresentação focará em 
localizar na coleção, aspectos dessa influência religiosa, suas consequências e mediatos possíveis na 
forma de imagens.

Palavras-chave: Murilo Mendes; coleção de artes; religião

O Írreverso: poética a partir de reminiscência, esquecimento e impedimento, 
entre João Guimarães Rosa e William Kentridge 

Lucas Gorzynski (UNESP)

 No artigo são pontuadas aproximações entre o conto Nenhum, Nenhuma, do escritor brasileiro 
João Guimarães Rosa (1908-1967), publicado em 1962 no livro Primeiras Estórias, e o processo de 
animação do qual resulta a série Drawings for Projection (1989-2011), do artista contemporâneo sul-
africano William Kentridge (1955-). 
 O paralelo é desenvolvido desde a sugestão de particularidades percebidas entre as obras, 
apontando afinidades poéticas intrigantes apesar das distâncias extremas entre seus respectivos 
contextos. O argumento se justifica desde similaridades notadas entre os discursos dos sujeitos 
destacados, por exemplo: Kentridge defende que não há um lugar privilegiado de onde um discurso 
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possa partir que o assegure, de partida, como mais válido que qualquer outro; a prática de Guimarães 
Rosa é reconhecida, mesmo pelo grande crítico literário Antônio Cândido, como caracterizada por 
um uso da linguagem oral da escrita que é livre e irrestrito demais para que pudesse ser destrinchado 
por certo elitismo intelectual da época - a linguagem coloquial e oral, supostamente menos refinada 
que a modalidade formal, acaba por apresentar novas maneiras extremamente potentes de articulação 
da escrita. 
 É essa afinidade que permite associar na presente pesquisa duas produções artísticas 
desempenhadas em meios, épocas e contextos culturais distintos. O filósofo francês Jacques Rancière 
escreve que é, justamente, o exercício de capacidades não contadas, de aproximações imprevistas 
e que se poderiam dizer insensatas, a prática que contém o potencial de reorganizar os limites do 
pensável, do sensível e do visível, para abrir novos caminhos de se pesquisar e produzir no campo da 
arte. É nessa condição de esforço pensado não para o que há, mas para a reorganização dos modos 
presentes de discurso e pesquisa naquilo que se pretende construir no meio da arte que esta pesquisa 
se apresenta.
 
Palavras-chave: Arte e linguagem; William Kentridge; João Guimarães Rosa; Arte Contemporânea

O jeans e a cultura juvenil: contribuições possíveis sobre o crescimento da 
indústria de confecção no Brasil 

Gisele de Lima Melo Nepomuceno (UFJF)

 Esse artigo investiga o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção a partir da produção 
do jeans nas décadas de 1960 a 1980 no Brasil, para fins dessa pesquisa, faz-se necessário esse recorte 
temporal, analisando o mercado consumidor de moda, a partir de tais década, percebe-se que foi 
ao longo desse momento que os jovens passaram a se individualizar em termos etários, utilizando a 
vestimenta, entre outros, como meio de expressão identitária. 
 Essa evolução do setor foi possível somente com o desenvolvimento de um mercado consumidor 
interno e outro tipo de demanda de roupas prontas, que já não se baseava na exclusividade e no luxo 
que caracterizava aquilo que se conhecia como elegância até então. Tal análise servirá de base para 
compreender como o advento da cultura juvenil na década de 1960 —  e o uso generalizado do jeans, 
que figurou importante papel como uniforme juvenil, considerando como juventude, os membros de 
classe média e classe média alta, não correspondendo assim, aos demais indivíduos de mesma faixa 
etária, mas em posição social diferente,  popularizando-se para todas as outras gerações — pode 
contribuir para a maior profissionalização e desenvolvimento da indústria de confecção nacional. 
 Para além da modernização da indústria têxtil brasileira — que exigia um maquinário adequado 
e mão de obra mais qualificada —, o advento do jeans como traje para todas as ocasiões encontrou 
na propaganda de moda um suporte também mais modernizado para a divulgação do material como 
ícone do comportamento juvenil. 
 Essa imagem da valorização da produção nacional, que antes era destinada quase exclusivamente 
às classes populares e a partir de uma modelagem que ressalta a sensualidade passa a ser um produto 
aceito em todas as classes vai evoluir nas décadas de 1970 e 1980 para um modelo não só ligado 
ao público jovem, com a expansão do uso do jeans para outras faixas etárias. Mas focado no corpo 
e na sensualidade e, justamente associado à imagem do erotismo, que se tornará característico da 
produção do jeans tipicamente brasileiro.

 Palavras-chave: Cultura juvenil; Jeans; Indústria da confecção; Moda brasileira
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O que é isso que é o design? Noções legitimadas sobre a prática de desenhar 
objetos industriais num contexto social capitalista 

Tais de Oliveira Ventura Pereira (PUC-RIO)

 O presente artigo se propõe a enunciação clara e objetiva da prática profissional do designer 
dentro do modo de produção capitalista. Tomando por base as noções empregadas por Forty 
(2007) e Bourdieu (1983), demonstraremos que o processo de criação do designer sofre influência 
das estruturas sociais e do próprio campo, onde possui seus agentes executando e sofrendo ações, 
sendo estes defensores de seus interesses próprios e comuns. Este movimento de tomada de posição 
dos pares do campo não é ingênuo, pois evidencia-se à medida que o modo de produção industrial 
determina as práticas defendidas pelos agentes e em última instância carregam um posicionamento 
político e social. 
 Nesta linha de raciocínio, observamos que o trabalho do designer é uma prática laboral que 
responde à indústria à medida que o modo de produção capitalista norteia o seu processo de criação, 
pois é a partir de um briefing elaborado pelos donos das indústrias que se cria ou projeta um objeto 
industrial.  A prática do design está fortemente relacionada aos aspectos econômicos, ideológicos, à 
produção da necessidade do consumo e à transmissão de ideias próprias da ideologia comercial em 
vigor na sociedade industrial. Sendo esta uma atividade significativa que desempenhou ao longo do 
tempo um papel vital na criação da riqueza industrial. 
 O design por vezes é confundido com arte, esta confusão está relacionada à exibição de bens 
manufaturados nos mesmos espaços em que são exibidas pinturas e esculturas, no entanto, esta 
diferença é marcada pela execução dos processos de fabricação, onde os artistas, se comparados aos 
designers, têm considerável autonomia na fabricação dos objetos de arte, levando à crença de que 
uma das principais funções da arte é dar livre expressão à criatividade e à imaginação. No entanto, 
tal como os designers, o artista quando produz está condicionado a um habitus, ao momento social e 
político assim como à matéria prima disponível, sofrendo influência do campo.
 
Palavras-chave: Design; Indústria; processo de criação; Campo do Design

Oswaldo Goeldi e Murilo Mendes: O interesse do poeta na obra do gravador 
brasileiro 

Tammy Senra Fernandes Genu (UFJF)

 Desde o Humanismo, no século XV, poesia e artes foram objetos de estudo que buscaram 
associar o pictórico com a necessidade de contar uma história. Em seu tratado “Da Pintura”, Leon 
Battista Alberti constata: “A maior obra do pintor não é um colosso, mas uma história. A história 
proporciona maior glória ao engenho do que o colosso.” A associação entre texto e imagem é ponto 
de reflexão para pensadores e existem incontáveis exemplos de obras que contam histórias ou são 
nelas baseadas, desde a arte do Renascimento à Arte Moderna, como a “Calúnia de Apeles”, pintado 
por Botticelli e “Don Quixote”, pintado por Picasso.  
 Na vida e obra de Murilo Mendes percebemos a ligação entre estas duas artes “irmãs” e é 
impossível estudá-las separadamente na obra deste poeta e crítico de arte. A arte é questão central 
na poética de Murilo, sendo fundamental a seu ofício de poeta. A crítica de arte de Murilo é criada, 
segunda Argan, com uma ausência de juízos, cujo objetivo se destinava mais a decifrar os nexos 
existentes entre a imagem verbal e visual que simplesmente estabelecer padrões de gosto a um 
determinado público. 
 Mendes escreveu sobre artes no “Suplemento Dominical Letras e Artes” do jornal “A manhã”, 
porém grande parte de seus textos em que aborda as relações entre texto e imagem podem ser 
encontrados em livros como “Convergência”, no qual em seus “Murilogramas” trata poeticamente 
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sobre artistas que admirava. Muitas das suas críticas de arte em prosa são encontrados em textos 
chamados de “Retratos-Relâmpago”. 
 À Oswaldo Goeldi, Murilo escreve o poema “Homenagem a Oswaldo Goeldi”, no qual 
percebemos que faz uma celebração a obra do gravador brasileiro. E, da mesma maneira que no texto 
a respeito de Giacometti, através dos versos de “Homenagem”, Murilo com sua poesia nos remete, 
através de imagens, ao processo criativo de Goeldi. A presença de obras de Goeldi na coleção de 
Murilo demonstra uma relação mais complexa entre estes artistas, já que é sabido que tal coleção 
foi criada a partir de presentes de amigos-artistas feitos pelo poeta ao longo da vida. A poesia em 
homenagem a Goeldi foi feita com ausência de juízos, nela Murilo não classifica a qualidade estética do 
gravador como boa ou ruim, mas faz uma ode a sua obra e a seu processo de gravação. Tal maneira 
de escrever revela que Goeldi era caro a admiração de Murilo. 
 Assim, este trabalho se estabeleceu com a intenção de esclarecer que tipo de relação de 
amizade e admiração ocorreu entre Murilo Mendes e Oswaldo Goeldi, analisando a trajetória de 
ambos artistas para que possamos justificar a presença das obras de um na coleção de artes do outro. 

Palavras-Chave: Arte; Poesia; Murilo Mendes; Oswaldo Goeldi; Coleção de Arte

Performances nos anos 50-60: relações entre os mundos da arte e os mavericks

Letícia Fonseca Braga Machado (UFJF)

 O mundo da arte convencional, de acordo com Howard Becker, age como legitimador das obras 
de arte, por isso, tem o poder de rejeitar criações que fogem aos seus parâmetros. Os profissionais 
que dominam suas convenções e procedimentos técnicos são completamente integrados a ele. Mesmo 
suas produções mantendo-se nos padrões demandados, muitos deles inovam e contribuem para uma 
dinamicidade. No entanto, esses distanciamentos não significam necessariamente um rompimento 
com este mundo.
 Os que se arriscam a essa tarefa são chamados de mavericks. Desenvolvem-se no mundo 
convencional, mas suas propostas geram um incômodo excessivo, que acabam por desarticular o 
sistema de apoio esperado. Ao mesmo tempo, os próprios mavericks consideram as convenções 
constrangedoras. Neste trabalho trago como exemplos os grupos de dança e performance dos anos 
50 e 60, a Dancers’ Workshop Company e o Judson Dance Group, para tentar compreender como os 
rompimentos foram feitos e levantar questões sobre o processo de integração das performances no 
mundo convencional, em um momento posterior. A Dancers’ Workshop Company foi fundada por Anna 
Halprin em 1955, em San Francisco, em conjunto com Simone Forti, Yvonne Rainer, Trisha Brown, 
por exemplo. Todas elas, dançarinas tradicionais, debandaram do mundo da arte convencional para 
proporem um novo campo experimental interdisciplinar. A intenção era criar um campo fértil para 
aproximar a arte da vida cotidiana. Artistas de outras áreas também se somaram ao grupo, como La 
Monte Young e Robert Morris. 
 A proposta, além de buscar um repertório de movimentos baseados em ações cotidianas, 
como trocar de roupa, andar, tomar banho, carregar, abria espaço para a participação de pessoas 
não treinadas previamente no mundo da arte convencional. Esse segundo ponto pode nos levar a 
pensar, além da categoria dos mavericks, em uma aproximação com a própria arte popular, na medida 
em que qualquer pessoa que quisesse, a princípio, seria capaz de executar suas práticas. O Judson 
Dance Group foi formado em Nova York por membros da Dancers’ Workshop Company e manteve o 
princípio experimental, de improvisação e de distanciamento da técnica tradicional. A nova dança que 
tomava forma mostrou-se fundamental para o desenvolvimento de outros grupos interdisciplinares de 
performance do período, que fizeram frente à tradição. Contudo, ainda pretendo compreender como 
essas práticas mavericks foram posteriormente integradas ao mundo da arte convencional.

Palavras-chave: mundos da arte; mavericks; performance; dança
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“Pode descrevê-lo para mim?”: ficções de si e do outro na obra de Sophie Calle
 
Pedro Fonseca (UFJF)

 Esta pesquisa procura analisar as trocas entre arte e vida através do processo criativo em arte 
como produtor de novos modos de habitar a rotina. A investigação que a compõe parte de três obras 
da francesa Sophie Calle: “Suite vénitienne” (1988), “Histórias Reais” (2009) e “The Address Book” 
(2010), livros em que a artista expõe, através de textos e imagens, recortes do cotidiano, produzindo 
ficções de si.
  Agindo como autora, narradora e personagem desses relatos, Calle nos enreda por uma 
tensão entre realidade e ficção, utilizando fotografias como prova de suas experiências narradas em 
texto, tentando dar conta de uma existência dita real. Através de percursos, detalhes e singularidades, 
nos fornece acesso a histórias rotineiras, tratando de banalidades nos encontros fugidios com o 
mundo e buscando sempre o contato com o outro. 
 Pode-se observar em Calle um desejo por esse outro, pelas conexões que os acasos, a 
rotina e os espaços urbanos tendem a promover, num processo de ação criativa em que revela a si 
mesma e a quem olha, nos envolvendo através de um fragmentado mistério. A artista, exercitando o 
“outramento” – tornar-se outro através da desterritorialização de si, rumo ao contágio com outra 
vida – cria, simultaneamente, através dos relatos, um autorretrato e um retrato de seu objeto de 
análise: eu que revela o outro (a quem me refiro), outro que revela um eu (a artista).
 Essas trocas extrapolam o ensimesmamento da artista, permitindo que jogue com o leitor e 
“outre-se” em diversas camadas: tenta dar conta de uma existência por um processo de intimidade 
ficcionada. Experimenta a vida de outrem através de sua vivência artística, expondo uma alteridade 
através de suas percepções singulares. Por fim, atrela arte e vida num processo indissociável, fazendo 
com que ambas experimentem ser um pouco da outra: arte que se insere no cotidiano versus cotidiano 
que agencia o fazer artístico. 
 Enxergamos os processos artísticos e deles tentamos capturar instantes presentes do desejo; 
truques e artimanhas aos quais adicionamos significados ideais, materiais e sensoriais. Inserção que 
marca a ruptura de quando nos projetamos e reinterpretamos através de obra de arte, registro, 
escrita. O que aqui procurarei indicar é de que forma transformamos a experiência vivida em arte, 
bem como se é possível que, ao mesmo tempo, sejam vidas e obras, re-analisando nossa relação com 
a arte de maneira mais ativada e possível de produzir estratégias para habitar a rotina.

Palavras-chave: Arte contemporânea; Produção de subjetividade; Narrativas; Outramento

Representação visual de Alberto Magnelli na coleção de artes visuais do poeta 
Murilo Mendes 

Valtencir Almeida (UFJF)

 Esta comunicação propõe-se refletir a representação visual de Alberto Magnelli na coleção do 
poeta Murilo Mendes, atualmente integrante ao acervo do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) 
A obra de Alberto Magnelli alcança significação e resignificação visual no contexto da coleção de 
Murilo Mendes de forma ampla e definida. Seja qualitativa, seja quantitativa, sua presença ressalta 
a grande relação de amizade e intelectualidade entre o poeta e o artista, cujas marcas podem ser 
observadas nas dedicatórias manuscritas pelo artista nas obras que presenteou ao poeta, bem como 
nos inúmeros textos e poesia que o poeta dedicou ao amigo artista. 
 Nesse sentido, a produção magnelliana na coleção do poeta Murilo Mendes abarca fases 
distintas da sua carreira, notadamente o período maduro do artista, bem como revela uma amostragem 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS30

de trabalhos com ampla variedade tipológica de técnicas e materiais. Na coleção, a partir da década 
de 1930, há um guache sobre papel da série “Pedras”, duas colagens sobre papel da década de 1940, 
um óleo sobre tela da década de 1950, duas serigrafias sobre papel da década de 1950, dois desenhos 
de ponta de feltro sobre papel da década de 1960 e dez serigrafias sobre papel de 1970 da publicação 
I Collages di Magnelli. 
 O artista florentino, fortemente ligado às suas raízes, fez um prolongamento de suas tradições 
dentro de uma linguagem modernista. Sua obra reflete seu pensamento como um ato crítico e 
contínuo, tão contemporâneo como o de Murilo Mendes.  Poeta e pintor trazem consigo o olho 
armado; certamente visionários. Sem dúvida, a obra de Magnelli é um centro irradiador, energia em 
expansão, em diálogo, por excelência, com visionária coleção do poeta. O recorte temático temporal 
proposto busca ressaltar a importância da presença da obra de Magnelli no acervo modernista do 
segundo pós-guerra, no Museu de arte Murilo Mendes. 
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Sob a égide do requinte: A Indumentária das rainhas Elizabeth I e Catarina de 
Medici  

Marcos A. de Mato (UFOP)

 A pesquisa tem por objetivo a análise de algumas pinturas renascentistas do século XVI relativas 
às figuras das rainhas Elizabeth I e Catarina de Medici nas cortes inglesa e francesa respectivamente. 
Tais obras refletem uma intencionalidade dos pintores de corte em retratar as rainhas em toda sua 
magnificência. Portanto, procura-se investigar as obras do ponto de vista iconográfico com o intuito 
de recuperar a dimensão indumentária. 
 A pesquisa pressupõe como ponto de partida discutir o campo da moda, embora este termo 
não seja aplicado na construção da narrativa. Partindo-se de uma reflexão presente sobre o assunto, 
procuramos pensar a moda num período histórico em que o processo não tinha o mesmo peso que 
possui hoje. Muitos autores de história da moda conferem a este período a sua “origem”. De certa 
forma, quando nos referimos à moda, o termo remete-nos às intricadas mudanças vestuais às quais 
estamos sujeitos numa sociedade hiperacelerada. 
 A moda como um processo de mudança, aos quais estamos habituados, caracteriza-se nas 
sociedades contemporâneas como algo volátil e marcado pelo ímpeto. Assim sendo, pautados na 
seleção de pinturas renascentistas do século XVI, procuramos descrever as representações dos trajes 
reais que procuravam dignificar a posição das monarcas frente ao reino. Essas representações não 
eram fidedignas ao que estaria em voga no momento, mas procuram colaborar para compreender a 
indumentária no período. 
 Ao fim da Idade Média as mudanças nos costumes de vestir-se eram módicas. A influência da 
Igreja sobre a sociedade impedia, de certa maneira, as mudanças nos guarda-roupas. Com o advento 
do Renascimento, o luxo e o requinte ganharam espaço nas cortes europeias. A ideia central é 
descrever a vestimenta, paramentos, joias e acessórios e relacioná-la com a produção da dignidade 
real. A pesquisa também elenca a compreensão do processo de confecção do figurino monárquico e 
como ele estava associado a figura político-pública das monarcas. Para isso utiliza-se uma bibliografia 
sobre a história da moda e a representação da indumentária. 
 Com base nas referências dos autores, traça-se um parâmetro de compreensão da sociedade 
de corte da época, bem como a postura que tais figuras refletiram em sua regência para duas 
monarquias com pontos de vista completamente diferentes. O século XVI foi uma época de intensas 
mudanças históricas. Este foi o pano de fundo para entender um dos períodos de maior mudança da 
indumentária na história da moda.
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Sujeitos anônimos: ensaio sobre a balaclava como objeto articulador de um 
discurso visual contemporâneo 

Thomas W.  Dietz (UFJF)

 O presente artigo ensaístico explora a visualidade da balaclava tanto no âmbito das proposições 
criativas da moda contemporânea quanto no cotidiano público, visando refletir sobre o anonimato 
como defesa da própria identidade e combate à mutilação da personalidade em tempos globalizados, 
lotados de tensões e discrepâncias ambientais, culturais, digitais, econômicas, políticas e sociais. Como 
objeto articulador de um discurso visual, a balaclava é uma espécie de gorro ou touca de malha, que 
oculta a face e opera como recurso de blindagem da identidade e personalidade. 
 Em uma breve retrospectiva da história da moda e das inumeráveis ocorrências da balaclava, 
observa-se como a visualidade deste adorno permeia a obra de criadores de moda consagrados com 
estilos distintos, tais como Pierre Cardin, André Courrèges, Claude Montana, Maison Martin Margiela, 
Rick Owens e Gareth Pugh, entre outros. Contudo, estabeleceu-se a coleção “Woe onto Those Who 
Spit on the Fear Generation... The Wind Will Blow It Back” para primavera-verão de 2002 do estilista 
belga Raf Simons como objeto norteador da reflexão elaborada neste artigo ensaístico, não somente 
pela potência visual do conjunto, como também pela multiplicidade de associações possíveis com 
acontecimentos e manifestações urbanas recentes. 
 Desta forma, evidencia-se a existência de relações intrigantes entre as ocorrências da balaclava 
na moda e no cotidiano público, assim como, identifica-se uma intenção poética e política intrínseca 
a esses acontecimentos visuais. Sem esgotar as possibilidades de análise da balaclava como objeto 
articulador de um discurso, o presente artigo ensaístico situa este adorno de cabeça como um ícone 
visual contemporâneo relevante e ressalta a importância do estudo sobre a percepção do vestir na 
contemporaneidade.
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A Fenomenologia e o Cinema Documentário Contemporâneo

Danilo Marcos Azevedo Vilaça (UFOP)

 De que maneira características estéticas do cinema documental contemporâneo podem 
estar relacionadas ao advento do referencial teórico da fenomenologia, que questiona o modelo 
representacional moderno e o estatuto figurativo da obra de arte?
 Para responder a este questionamento, utilizo como referência a fenomenologia estética 
de Merleau-ponty (e de intérpretes de sua teoria no campo do audiovisual) com o objetivo de 
demonstrar que ela pode ser uma ferramenta teórica importante para entender o cinema documentário 
na atualidade. Haja visto que para as transformações estéticas deste gênero cinematográfico durante 
sua história, parece ter sido essencial a consideração do filme como um “objeto da percepção”, capaz 
de revelar ou tornar explícitos certos dilemas fundamentais que marcam o nosso “comércio” com o 
mundo. Esta é a ideia do filósofo francês, a imagem cinematográfica demonstra o elo natural entre o 
interior/humano e o exterior/mundo, ao afirmar o olhar como constituição de um sentido anterior à 
inteligência. Por isso, podemos dizer que a fenomenologia e o cinema documentário (teoria e prática) 
convergem no que se refere a enfatizar a complexidade de nossa relação com o mundo e com os 
outros. 
 Até mesmo algumas análises sobre pintura, propostas por Merleau-Ponty, podem ser 

CINEMA E AUDIOVISUAL
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relacionadas ao cinema de não-ficção, pois foi importante para o filósofo estabelecer como a quebra 
do paradigma mimético e figurativo da pintura, pôde ampliar seu horizonte de expressão. Da mesma 
forma os documentaristas buscaram - a partir de uma autocrítica que revelou a incapacidade e 
as deficiências das tentativas de exibir uma totalização da realidade por parte de alguns filmes - 
experimentar novos formatos, não mais estritamente ligados aos aspectos didáticos e de procura de 
imparcialidade outrora tão valorizados pelas produções deste gênero. 
 Desta forma, pode-se trabalhar de maneira singular a problemática da representação 
da realidade no meio artístico, ao enfatizar que a arte de um documentário deve privilegiar a criação 
uma linguagem estética própria. Assim como não existe pintura estritamente figurativa,  o cinema 
documentário não pode ser considerado como um documento de época, pois a abstração é a essência 
da arte, de toda arte. Ou seja, se o cinema documentário quer se estabelecer enquanto arte, e não 
como uma espécie de jornalismo ou um mero registro, ele deve poder ultrapassar a realidade que 
representa enfatizando a criação do autor. 
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À margem da representação: personagens invisíveis e narrativas audiovisuais

Daniel Brandi do Couto (UFJF)

 A presente comunicação discute as diferentes formas de representação de personagens 
marginalizados nos produtos audiovisuais contemporâneos brasileiros. Como recorte, elencamos 
o telejornalismo e o cinema-documentário como objetos de análise, por serem, relativamente, as 
principais narrativas a abarcarem em suas temáticas a mediação da realidade. Desta forma, buscamos  
entender como ambas narrativas constroem a representação dos tipos-sociais estudados, bem como 
as diferenças e limites presentes nas mesmas quando o objetivo é conferir voz à personagens em 
situação de vulnerabilidade social. 
 Através da discussão e do entendimento dos aspectos de noticiabilidade, credibilidade, 
objetividade e subjetividade, notam-se variáveis singulares e, ao mesmo tempo, plurais em ambos os 
veículos. Estas geram reticências e lacunas na representação de determinados tipos-sociólogicos que, 
em muitos casos, tendem a ter sua representação midiática permeada pela aplicação de estereótipos 
falhos e outros ruídos, segundo alguns pesquisadores. 
 Ao notarmos que o limite destas representações pode estar no fato de que contato com o 
real é sempre mediado - seja pelo aparato da equipe, pela linha editorial, pelo formato do produto, 
pelo comportamento do realizador ou mesmo através da auto-mise-èn-scene, o presente artigo 
projeta o olhar para o recorte de duas formas discursivas audiovisuais, analisando suas mediações,  
produtos resultantes e como estes despertam nos espectadores uma construção de representação 
da imagem daqueles que consomem. 
 Se o contato com  real é sempre mediado por algo ou alguém, discutir e apontar pontos 
tangentes e opostos em ambas as narrativas contribui nos estudos e na compreensão de tais produtos 
como uma não-apreensão direta do real, mas como uma ilusão cinemática e televisiva mediada por 
diversas instâncias que projetam sobre os personagens estudados diferentes tipos de estereótipos.
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A partilha do sensível no documentário contemporâneo: um olhar sobre filmes 
que tematizam a rualização

Tatiana Vieira Lucinda (UFJF)

 O documentário é caracterizado como a arte que investe na potência dos afetos e na 
duração da fala, além de tomar a realidade como matéria-prima, pontos esses que o diferem da obra 
cinematográfica de ficção. No contexto brasileiro, observa-se, desde a década de 1960, uma tendência 
em dar à voz aos grupos marginalizados da esfera social, movimento que teve uma retomada a partir 
dos anos 1990, gerando uma série de debates em torno das temáticas escolhidas, da ética do cineasta 
e da estética empregada.
 Muitos autores têm questionado se o “dar a voz” é suficiente para atender às demandas 
desta população, quebrando estigmas que os distanciam do público espectador. Há também que se 
pensar na política presente nessas obras. Um ponto de vista interessante é o de Jaques Rancière que 
propõe uma política que promove a partilha do sensível, baralhando as posições da sociedade e dando 
visibilidade ao ruído e a outras formas de vida, ou seja, a política estaria na ruptura dos jogos de poder 
vigentes. 
 Assim, tomando como objeto de análise dois documentários nacionais contemporâneos que 
tratam de indivíduos em situação de rua, À margem da imagem (2003, Evaldo Mocarzel) e Boca de 
Rua - Vozes de uma gente invisível (2013, Marcelo Andrighetti), este trabalho se propõe a questionar os 
mecanismos que permitem a política ranceriana e uma estética da partilha, deslocando o espectador 
do lugar político e cultural que ocupa e, assim, levando-o a uma reflexão mais aprofundada sobre as 
rotulagens midiáticas e sociais a que pessoas em rualização estão sujeitas. 
 São analisadas as escolhas de angulação do documentarista, a forma com que os personagens 
se apresentam e suas enunciações, a ética e as tentativas de quebra de estereótipos. Foi observado 
que Boca de Rua, ao apresentar os indivíduos em uma situação distinta da que a mídia rotineiramente 
os coloca – sob o viés do miserabilismo, do paternalismo ou da violência – evoca uma potência 
diferenciada, causando certo dissenso entre as lógicas presentes no mundo, movimento este 
caracterizado por Rancière como a verdadeira vocação política da arte. Andrighetti promove uma 
visibilidade que vai além dos estigmas de desocupação, de abandono e invisibilidade explorando, 
assim, uma estética de ruptura. Já Mocarzel busca esse rompimento através da transparência sobre 
operações e acordos por trás do documentário e da autocrítica sobre a sua insuficiência em cumprir 
uma função social. 
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As salas de exibição cinematográfica das periferias parisienses: espaços de 
sociabilidade na capital francesa 

Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis (UFF) 

 Objetiva-se, a partir desta comunicação, apresentar os primeiros resultados da pesquisa 
desenvolvida, pelo acadêmico, em nível de Doutorado, no Programa de Pós-graduação em Cinema e 
Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. O projeto in-vestiga as sociabilidades relacionadas 
às práticas de exibição cinematográficas ocorridas no contexto das periferias parisienses após a 
Segunda Guerra Mundial, momento de proliferação das salas nessas regiões. Para tanto, avalia-se, 
primeiro, o crescimento – e consequente modernização – da capital francesa nesse período, devido, 
principalmente, à influência dos imigrantes, em especial os de origem norte-africana, que, com o 
término do conflito armamentista, para lá se dirigiram. 
 Segundo Yvan Combeau (2009), entre os anos de 1946 e 1954, chegaram, apenas a Paris, 
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estimulados pelo governo francês, 379 mil novos habitantes, uma quantidade expressiva. Ao povoarem 
localidades distantes do centro – que, por sua vez, contavam com escassas opções de socialização 
– busca-se, nesse instante, promover um levantamento dos espaços de projeção fílmica existentes 
nas periferias parisienses e, possivelmente, frequentados por esse contingente populacional. Assim, 
inúmeras questões se apresentam: quando e por quem essas salas foram fundadas? Quais eram as 
suas principais características? Em que elas diferiam (se diferiam) daquelas situadas nas áreas centrais 
da capital francesa? Quais produções eram exibidas? E, sobretudo, quais eram os aspectos sociais, 
econômicos e afetivos associados ao hábito de ir ao cinema nessas regiões? 
 Dessa maneira, ao destacarmos tais espaços, pensando-os como uma das poucas opções de 
socialização dos imigrantes na França, a presente pesquisa, de certo modo, acaba resgatando uma 
parcela da história dessas pessoas, as quais, conforme apontamos anteriormente, foram importantes 
para o desenvolvimento da nação europeia, mas que, costumeiramente, são deixadas de lado em 
trabalhos acadêmicos semelhantes. 
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Construindo as cores das Globochanchadas 

Carlos Eduardo Couto (UFJF)

 No início dos anos 2000 a Globo Filmes se consolida como a empresa mais poderosa do setor 
audiovisual. Sua influência ocorre de forma verticalizada, desde a produção até a exibição. Criada em 
1998, a empresa transformou o mercado cinematográfico brasileiro ao estabelecer coproduções com 
estúdios e produtoras independentes, realizando filmes com temáticas diversas, mas sob um mesmo 
padrão e normas de conteúdo, estética televisiva, estratégias massivas de lançamento e de colocação 
de produtos no mercado. Essa forma de operação contribuiu para alavancar o público de cinema no 
Brasil.
 A Globo Filmes explora os mais diversos gêneros, todavia um dos seus principais produtos é a 
comédia, que possui uma forte tradição no Brasil. As comédias ressurgem com força no século XXI à 
partir do sucesso de bilheteria da comédia romântica “Sexo, amor e traição” (Jorge Fernando, 2004), 
que foi assistido por mais de 2 milhões e 200 mil pessoas nas salas de cinema de todo o Brasil. Logo a 
Globo Filmes descobriu nesse gênero um grande potencial comercial, o que fez a produtora apostar 
cada vez  mais em filmes desse tipo.
 É também nos primeiros anos da década de 2000 que inúmeros sistemas de tratamento 
de cor são lançados no mercado, como Autodesk Lustre, Baselight, Quantel Pablo, dentre outros. O 
processo específico de tratamento de cor em um filme, utilizando softwares e equipamentos digitais, 
passou a ser chamado de color grading e se tornou padrão na indústria cinematográfica. A manipulação 
cromática digital trouxe como benefícios a diversificação nas formas de correção e depuração das 
imagens. Matizes podem ser alteradas com simples comandos, áreas da imagem separadas para uma 
melhor correção e harmonia, cores de uma determinada cena podem ser facilmente aplicadas em 
outro tomada.
 Nota-se, contudo, que essas mesmas comédias coproduzidas pela Globo Filmes em parceria 
com outros estúdios possuem uma certa similaridade cromática apesar do processo de tratamento 
digital de imagens possibilitar criações visuais e variações estéticas quase infinitas. Percebe-se que 
diversas comédias que conseguiram grande público possuem uma fotografia que iremos chamar aqui 
de “naturalismo-saturado”, com cores de pele naturalista e a tendência para um leve aumento de 
saturação de alguns elementos em cena.
 A seguinte pesquisa busca então entender o processo de correção de cor digital bem como 
as características imagéticas das comédias produzidas pela Globo Filmes.
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Corpos duplicados como poética da memória em Uma Longa Viagem: distintas 
temporalidades, um mesmo espaço

Raquel Valadares (UFJF)

 Ainda que habituada a representar-se em tela por meio de uma personagem ficcional – um 
alter ego interpretado por Irene Ravache tanto em Que Bom Te Ver Viva (1989), quanto em A Memória 
Que Me Contam (2013) – Lúcia Murat, no documentário Uma Longa Viagem (2012), encarna a si própria, 
em pele e osso, voz e seus esverdeados olhos.
 Neste que é seu filme mais autobiográfico, Lúcia recorre às memórias – às suas e às de seu 
irmão Heitor – como se pudessem posicionar no tempo e no espaço suas vidas em relação à do 
falecido irmão, Miguel, a estrela ao redor da qual Lúcia e Heitor trasladaram, cada um, tal como um 
corpo celeste, em seu tempo, ritmo e trajetória próprios. 
 A posição no tempo, no espaço e, claro, na narrativa fílmica dessas memórias se dá, por 
diferentes estratégias estilísticas, através da duplicação e do desdobramento dos corpos de Lúcia e 
Heitor em tela, num sofisticado jogo entre passado e presente.
 Vemos no filme o corpo de Heitor duplicado por meio da criação da personagem de Caio 
Blat, que personifica o Heitor do passado. Já a duplicação de Lúcia se dá pela representação de si do 
passado a partir de imagens de arquivo, representação essa constelada com um si mesmo do agora, 
que revela o próprio fazer cinematográfico: na temporalidade do presente do filme, Lúcia aparece 
como enunciado ra e realizadora de Uma Longa Viagem.
 Ao pensar nesses corpos, deixo-me impregnar pela metáfora das constelações, onde os 
corpos celestes, transitam em permanente relação. A meu ver, esse movimento dos corpos ocorre 
graças à sobreposição no espaço de duas temporalidades: o passado rememorado e o agora da 
cognoscibilidade, o presente do filme.
 Proponho, neste artigo, refletir sobre as estratégias estilísticas do filme Uma Longa Viagem, 
analisando a dimensão experiencial dos corpos e testando a hipótese de que esses corpos duplicados 
são a imagem mesma do rememorar e, portanto, poética da memória.

Palavras-chave: Cinema; Lúcia Murat; Performatividade; Memória; Corpo

Distopia à brasileira: meritocracia e resistência em 3%

Amanda Santos (UNIFESP)

 As distopias, se observadas como oposição ideológica ao modelo de utopia idealizado por 
Thomas Morus no século XX, ganham novas nuances. Além da limitação de recursos, a partir do 
século XXI surgem histórias repletas de controle político, disciplina e vigilância que, com a tecnologia 
(que ganha proporções e importância muito maiores) afetam a vida de todos que habitam o mundo 
inconfundível. 
 O futuro não é mais dualizado, e a moralidade humana é questionada: o que, para arquitetos, 
designers, engenheiros, cineastas e escritores era imaginado como um futuro pristino, na virada do 
século ganha ares de pessimismo e resignação. Esses mundos pessimistas não pertencem a nenhum 
tipo de povo ou nação específicos, são histórias globais. 
 A série 3%, lançada pela plataforma de streaming Netflix em novembro de 2016 se encaixa 
nesse conceito distópico contemporâneo, com um diferencial: sendo a primeira série totalmente 
criada e produzida no Brasil pela Netflix, possui elementos característicos de nossa nação em suas 
narrativas e construção de mundo. Em um Brasil em que os jovens, ao completarem 20 anos de idade, 
devem passar pelo Processo, um conjunto de testes e provas, para merecerem seu lugar na sociedade 
do Maralto (onde apenas os 3% selecionados habitam), a tecnologia é recurso, mas é principalmente 
uma forma de controle, vigilância e segregação social. 
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 Este trabalho busca mostrar os elementos de brasilidade em um tema tão global, com análise 
de elementos e recursos narrativos, e do mundo no qual a série é ambientada. Na narrativa seriada, 
cada episódio funciona como uma imersão em como a brasilidade se comportaria em um futuro não 
tão distante, enquanto tece a trama central que gira em torno da meritocracia (já que apenas 3% 
da população vive confortavelmente) e da resistência (vinda de um grupo contrário ao modelo de 
sociedade segregador), com elementos vistos nas distopias literárias nacionais do final dos anos 1970 
e começo dos anos 1980. No Brasil de 3% o futuro choca por sua semelhança à sociedade atual.

Palavras-chave: distopia; ficção científica; televisão seriada; Netflix

Era uma vez em Tóquio: vazio e silêncio em Yasujiro Ozu 

Victor Raphael Rente Vidal (UFF)

 O presente trabalho pretende analisar o filme Era uma vez em Tóquio (Tokyo Monogatari, 
1953), do cineasta japonês Yasujiro Ozu, a partir da noção Ma (em kanji 間). Esta noção, genuinamente 
japonesa, significa literalmente “espaço-entre” e opera relações singulares entre espaço e tempo, 
valorizando a intermediação e o intervalo. Se a paisagem “ocidental” é preponderantemente marcada 
pela dominação e ordenação espacial promovida pela perspectiva, a paisagem japonesa é constituída 
pelo Ma, gerando relações transitivas, que ao mesmo tempo divide e une distintos elementos, instigando 
conexões e diálogos. Exemplares de uma espacialidade marcada pelo Ma são os jardins japoneses de 
pedra, os ambientes que ligam zonas externas e internas de uma residência, a passarela no teatro Nô 
e a sala da cerimônia do chá.
 Trata-se de uma espacialidade caracterizada pelo vazio, entendendo tal vazio como mediador 
entre corpos, um espaço que favorece o movimento, a relação, a interconexão. Essa mediação ou 
aproximação pode aparecer como intervalo, passagem, pausa, não ação, silêncio. O olhar nipônico 
enxerga a necessidade de pausas e intervalos em suas interações cotidianas, é esse o motivo que faz 
o vazio ser um elemento tão valorizado na cultura japonesa. Entende-se o espaço vazio não como 
perda, falta ou nada, mas como potencialidade, possibilidade e transformação. De um modo geral, as 
artes japonesas tradicionais apenas delineiam seus elementos, elas não apresentam determinada coisa 
em sua completude; permanecendo exclusivamente no âmbito da sugestão. 
 Essa estética que delineia desafia o espectador à participação, a construir junto com o artista 
a obra em questão. No cinema, a noção Ma apresenta-se em planos em que há poucos elementos e 
personagens presentes, longas sequências contemplativas onde poucas coisas acontecem, narrativas 
em que os finais apresentam-se em aberto, deixando para cada espectador completar o entendimento 
a sua maneira. As sequências ou planos “esvaziados” presentes no filme de Ozu produzem uma 
suspensão na narrativa, um intervalo, um respiro, uma pausa que a cada momento estabelece relações 
complexas entre o espectador e a obra.

Palavras-chave: Yasujiro Ozu; cinema japonês; Ma

Minuto Lumière e memória: histórias por desvelar 

César Arruda (UNIMEP)

 A experiência aqui compartilhada é um desdobramento da conclusão da minha pesquisa de 
mestrado. Trata-se de um projeto em curso, desenvolvido em uma escola da rede pública localizada 
no perímetro rural, distante em aproximadamente oito quilômetros do município de Charqueada, no 
interior paulista. Reconhecendo a relevância do campo “cinema e educação”, mobilizado pela leitura 
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crítica da Lei nº 13. 006/2014 – que torna obrigatória a exibição de filmes nacionais nas escolas, por 
no mínimo duas horas mensais – e inspirado pelas experiências vivenciadas no âmbito de um cineclube 
instaurado em outra unidade escolar, no mesmo município, os alunos de uma turma de 9º ano do 
segundo ciclo do Ensino Fundamental foram apresentados à proposta “minuto Lumière”. 
 Enunciado pelo cineasta francês Alain Bergala e revisitado por diferentes pesquisadores, entre 
eles, Adriana Fresquet e Cezar Migliorin, o dispositivo faz alusão aos irmãos Lumière e aos filmes 
produzidos por eles através do cinematógrafo. Aos discentes, coube a realização de planos fixos 
com a duração máxima de um minuto, tendo como referência o próprio bairro no qual a escola está 
localizada. 
 A aparente simplicidade do dispositivo de natureza documental carrega em si inúmeras 
possibilidades: rememorar o passado através das relações de alteridade firmadas com os moradores 
locais, sobretudo os mais idosos; a redescoberta afetiva da comunidade a partir das memórias 
evocadas; a possibilidade de reconfiguração dos modos de “olhar” para si, para o outro e para o 
meio; além de contemplar as dimensões criativas e artísticas do cinema. Em outras palavras, mais 
que possibilitar o contato com o cinema na escola sob a perspectiva do espectador, a utilização do 
dispositivo mencionado implica na experimentação – ato criativo – e na partilha destas experiências, 
dando voz aos discentes e à comunidade escolar, legitimando-a em todo os espaços educativos, 
formais ou não.

Palavras-chave: cinema e educação; cinema na escola; linguagem cinematográfica; memória; minutos 
Lumière

Narrativas urbanas e audiovisual: um retrato dos corpos femininos que flanam 
pela Baixada Fluminense 

Luísa Antonitsch (UERJ)

 Este artigo tem a proposta de analisar o filme da diretora Catu Rizo, com o terceiro olho 
na terra da profanação, relacionando a narrativa cinematográfica com os estudos antropológicos da 
cidade, tendo como lócus do estudo e da história do filme, a Baixada Fluminense. O filme é uma ficção 
mística, que se passa na cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e tem três mulheres a flanar pela 
cidade.  
 Proponho entender as associações existentes no espaço da cidade ocupado por essas três 
mulheres, as questões entre gênero, corpo e identidade articuladas com as relações com a cidade, 
seus bosques e matas, diante da subjetividade cinematográfica colocada na obra em questão. O filme é 
também um retrato da paisagem urbana da cidade de Nilópolis e das ligações existentes entre a cidade 
e seus sujeitos, além de desenhar através das imagens a intimidade e a amizade existente entre essas 
mulheres, seus corpos e seu reconhecimento feminino. 
 Com o terceiro olho na terra da profanação é um filme sobre Nilópolis e a relação com a 
cidade, tanto de seus personagens, como em seu processo de direção, atuação e produção. Essa 
relação está em constante construção na narrativa, no imaginário de suas formas urbanas e de seu 
verde, de suas árvores, sua paisagem sonora poética existente no caos que a envolve, assim como na 
memória da cidade. 
 É possível notar a questão do corpo, do reconhecimento enquanto mulher, e as narrativas 
femininas que se mesclam no espaço urbano retratado. A história do filme se centra em três 
personagens, Gai, Tina e Sofia, jovens amigas que caminham pela cidade e por viverem próximas umas 
das outras, vão e voltam juntas do colégio todos os dias. 
 O filme retrata a relação das três mulheres com seus corpos e com o corpo da cidade, se 
descobrindo. Assim, raramente são filmadas em locais inteiramente fechados, como em algumas cenas 
quando estão em casa, visitando uma loja ou na vez em que vão assistir a um show. A sensação de 



IV SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS38

observar e ouvir nos leva a sentir a cidade, como num passeio.
            
Palavras-chave: Representação fílmica; Mulher; Corpo; Cidade

Nos rastros do “Mestre Ignorante”: a igualdade das inteligências na experiência 
de quem ensina/aprende e aprende/ensina com o cinema

Maria Leopoldina Pereira (UFRJ)  

 Pode o mestre ser ignorante? Pode-se efetivamente ensinar o que não se sabe ou numa língua 
que não sua “língua materna”? As “lições” de Joseph Jacotot, trazidas por Jacques Rancière em “O 
mestre ignorante” não são confortáveis ou estabilizadoras. O processo de pesquisar acerca do ver 
e fazer cinema com alunos surdos e professores/mediadores ouvintes demandou deslocar crenças e 
pré-conceitos acerca da língua portuguesa, da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), do ser surdo e ser 
ouvinte. 
 O conceito de cinema desloca-se do cinema clássico e se expande para abarcar outros espaços 
e modos de ver e fazer cinema: fora das salas convencionais, com outros modos de filmar e outros 
sujeitos que não cineastas e/ou atores. Uma professora de Língua Portuguesa do Instituto Nacional 
de Educação de Surdos (INES) e um produtor/cineasta que se lançou à aventura de ser mediador de 
oficinas de Audiovisual para Surdos são os sujeitos da pesquisa de doutorado já concluída que dá 
origem a esse trabalho.  
 Muito embora pareça lógico que, no processo de ver e fazer cinema com surdos, a professora 
e o mediador sejam aqueles que, efetivamente, vão ensinar aos surdos técnicas de cinema, como 
fazê-lo, quando, no caso da professora, não se domina tais técnicas? E mesmo dominando-as, caso 
do mediador, como transmiti-las numa língua que não é sua? Ou ainda, ensinando, sem ser professor? 
Que experiências esses sujeitos vivenciaram, quando se compreende que experiência pode ser um 
conceito escorregadio, não muito claro? Como se constituiu esse processo de igualdade entre sujeitos 
tão díspares? Como tratar como iguais, quem por essência é diferente, sem cair nas “ciladas da 
diferença” que podem ofuscar a busca pela igualdade, ou nos reduzirmos à compaixão que nega vida 
ou ainda, à tendência de normalizar ou normatizar identidades diversas? 
 A aposta a que deste trabalho reside na igualdade das inteligências presente na experiência 
de Joseph Jacotot, o Mestre Ignorante e na crença do cinema como possibilidade de uma língua outra 
que congregue surdos e ouvintes. 

Palavras-chave: cinema; experiência; igualdade das inteligências; aprender; ensinar

O cinema de Marcos Pimentel: da trajetória pessoal ao documentário Sopro 

Raphaela Benetello Marques (UFJF)

 O presente trabalho compõe a dissertação de mestrado de mesmo título e aborda o processo 
criativo do documentarista Marcos Pimentel. Para tanto, foram colhidas entrevistas com a equipe 
técnica participante do primeiro longa metragem da carreira do diretor, Sopro. Foram entrevistados 
o diretor de produção do filme, Cristiano Rodrigues; a assistente de direção, Mariana Musse; o técnico 
de som direto, Pedro Aspahan; o diretor de fotografia, Matheus Rocha; o editor e mixador de som 
David Machado; a produtora executiva, Luana Melgaço; o montador e roteirista Ivan Morales; e o 
diretor Marcos Pimentel. 
 Através dessas entrevistas foi possível observar e analisar o modo de fazer de obras que 
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precedem da palavra, que buscam algo a mais da imagem e do som e que esperam do espectador 
uma atenção viva, que contemplem e completem uma imagem propositadamente incompleta, que 
o papel do público não seja apenas assistir à obra e sim interpretá-la de acordo com a sua vivência, 
com suas próprias conexões. A construção do que Marcos chama de seu sotaque de filmar decorre 
principalmente pelo seu modo de abordagem temática, seus personagens, sua construção imagética 
e é também resultado de um trabalho focado em um som fora de quadro, um desenho sonoro 
pensado especificamente para cada sequência do filme, um som que preencha a imagem e acrescente 
significados. 
 Os curtas que precederam a realização de Sopro contam também sobre o próprio 
documentarista, o momento o qual ele vivia e o que o motivava naquela época. Ao traçar a ideia 
de espinha dorsal de sua carreira, foi pretendido entender as fases pelas quais o diretor percorreu 
durante dez ano de produção cinematográfica, buscando a compreensão da trajetória de recuo verbal 
experimentada por Pimentel através das obras: Nada com Ninguém (2003); O maior espetáculo da terra 
(2005),  Arquitetura do Corpo (2008),  A poeira e o vento (2011), Sanã (2012) e Sopro (2013). 
 Mais do que observar e desenvolver a história, Marcos mostra através de seu processo 
criativo que experimenta e vive aquela realidade para posteriormente contá-la. Imagens exuberantes, 
instalações monumentais, som que complementa a imagem, apresentando uma realidade e narrando-a, 
mesmo que sem o uso de palavras, ajudando a transportar o espectador para o mundo que o diretor 
deseja transmitir.  

Palavras-chave: Marcos Pimentel; Documentário; Sopro

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

César Macedo (UFJF)

 De acordo com Carlos Alberto Mattos em seu artigo Documentário brasileiro: a subjetividade 
liberada e a vida como performance, o desenvolvimento das tecnologias digitais de captação e 
edição de imagem e som favoreceram uma democratização da produção de documentários na 
contemporaneidade, sobretudo entre os jovens. No entanto essas novas produções vêm se afastando 
da função educativa, social e política em prol de uma perspectiva subjetiva. Este trabalho se propõe, 
partindo desta afirmação, a verificar se o desenvolvimento das tecnologias digitais vem de fato 
contribuindo com uma abordagem subjetiva do objeto documental a partir da virada do século XXI.  
 Para isso, realizaremos um retrospecto histórico, que aborda paralelamente o desenvolvimento 
das tecnologias relacionadas ao fazer cinematográfico e as mudanças observadas na abordagem dos 
objetos documentais, que transitam hora a partir de uma predominância da objetividade e hora de 
uma subjetividade. Veremos como o aparecimento das câmeras 16mm e do gravador Nagra durante 
os anos 1960, possibilitaram a popularização da produção audiovisual impulsionando o aparecimento 
de movimentos de realizadores como o cinema direto e o cinema verdade. Neste momento, nos 
aprofundaremos nas figuras de Robert Drew e Frederick Wiseman, que acreditavam em uma 
abordagem documental mais objetiva e distanciada dos fatos. 
 Pesquisaremos de que forma se desenvolveu o cinema direto no Brasil, que de acordo com 
Jean Claude Bernardet, deu-se especialmente a partir da representação do outro de classe em filmes 
como Maioria absoluta (1964) de Leon Hirszman. Já a partir da década de 1980, estudaremos a figura de 
Eduardo Coutinho e a mudança na abordagem do objeto documental, que sai de uma representação 
das massas para um aspecto particular-geral iniciado a partir de Cabra marcado para morrer (1984). 
 Por fim, a partir do desenvolvimento das tecnologias digitas na virada do milênio, do advento da 
edição não-linear e consequentemente o barateamento e a democratização da produção audiovisual, 
discutiremos de que forma ocorreu uma transição da representação do outro para a representação 
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do self. Para isso elaboraremos um estudo de caso do filme Os dias com ele (2012), no qual Maria Clara 
Escobar se vale das tecnologias digitais para a produção de um documentário no qual reconstrói a sua 
história a partir das memórias de seu pai, evidenciando a hipótese levantada por este trabalho.  

Palavras-chave: Documentário brasileiro contemporâneo, cinema digital, subjetividade

O design de produção e a construção dos personagens: um estudo de caso 
sobre a série True Detective

Mariana Schwartz (UFJF)

 O cinema lança mão de diversas ferramentas para contar uma história e envolver o espectador. 
Dentre essas ferramentas, o design de produção é um dos grandes responsáveis pela criação do 
universo fictício da trama. Através do trabalho do departamento artístico, cenários e figurinos são 
planejados e criados de forma a contextualizar a história e transmitir mensagens para o espectador. 
Esse trabalho é evidente não apenas em filmes, como também em séries televisivas, que vêm, cada vez 
mais, ganhando notoriedade diante do público e da crítica. Não obstante, notamos uma escassez de 
estudos que ratifiquem de forma profícua a importância do design de produção dentro do universo 
televisivo. 
 Em função disso, o presente estudo tem como objetivo analisar o trabalho do designer de 
produção, Alex DiGerlando, na premiada primeira temporada da série True Detective, produzida pelo 
canal Home Box Office (HBO), em 2014. Buscamos compreender como os cenários da série, com foco 
principal nas residências, contribuem para a construção da identidade dos personagens, bem como 
para a consequente assimilação dessas identidades por parte dos espectadores. A metodologia utilizada 
para o desenvolvimento do estudo baseia-se em uma revisão literária em livros, em dissertações e 
teses, assim como em artigos científicos sobre design de produção, sobre teorias televisivas, bem 
como sobre dramaturgia e construção de personagens. 
 Além disso, entrevistaremos o profissional Alex DiGerlando com o intuito de verificar 
como acontece o processo de transcrição da história no roteiro para o mundo físico e como esse 
profissional está situado na cadeia produtiva de uma obra audiovisual. Percebemos que todos os sets 
da primeira temporada da série foram trabalhados com preciosismo. O grande nível de detalhes 
depositado nos cenários auxiliou a construção das cenas, corroborou o universo dos personagens e, 
consequentemente, contribuiu para o processo de interiorização da trama pelo espectador.

Palavras-chave: True Detective; design de produção; série televisiva; cinema

O design de produção na construção da identidade de produtos audiovisuais

Charles Bicalho (UFMG)

 Traça-se aqui um panorama da função desempenhada pelo design de produção – instância 
sistêmica e conceitual do departamento de arte em obras audiovisuais – com ênfase na produção 
cinematográfica, ao longo da história, mais especificamente do século XX, até o presente momento. 
Configurando-se como a competência de planejamento dos aspectos visuais de uma obra audiovisual, 
contemplando de forma integrada a concepção dos personagens, figurinos, objetos de cena, veículos, 
cenários, etc., é natural que o design de produção atue nas fases de pré-produção, produção e pós 
produção, uma vez que aborde fatores pertinentes a áreas como roteiro, fotografia, montagem, 
finalização e efeitos visuais. 
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 Após uma abordagem histórica, passa-se à análise de alguns exemplos destacados da arte 
cinematográficas prodigiosos no quesito em questão. E, finalmente, realiza-se a defesa de uma 
proposta para que a área de estudos relativos ao design de produção seja considerada no contexto 
dos cursos de design no Brasil, não apenas como objeto de estudo, mas também enquanto estratégia 
de desenvolvimento para virtualmente qualquer área relativa ao design, uma vez que o audiovisual, em 
sua atual ubiquidade, seja vetor de utilização, e consequentemente de divulgação, para projetos das 
mais variadas vertentes.
 Para tanto nos utilizaremos de obras referenciais sobre o assunto, dando ênfase a títulos em 
língua portuguesa, de modo a privilegiar as pesquisas e publicações que vêm sendo desenvolvidas 
em território brasileiro. Sendo assim, serão referenciadas  obras tais como Design e linguagem 
cinematográfica – narrativa visual e projeto (2011), de Ludmila Ayres Machado. Nesta obra a autora 
traça um paralelo entre o campo do design e a arte cinematográfica, ambas enquanto produtos da 
modernidade. 
 A autora vai ao mais específico da imagem como fruto da interseção entre design e cinema, 
para realizar profundas análises do trabalho em design de produção de Alex McDowell, em obras 
emblemáticas como Minority report (2002), A fantástica fábrica de chocolate (2005), de Tim Burton, e O 
terminal (2004). 
 Já em Arte em cena: a direção de arte no cinema brasileiro (2014), Vera Hamburger faz 
análise detalhada de filmes exclusivamente nacionais, abordando obras como O castelo Rá-tim-bum, o 
filme (1999), Carandiru (2003) e O Xangô de Baker Street (2001), por exemplo. Cláudia Stanciolli Costa 
Couto, em sua dissertação de mestrado intitulada O design do filme (2004), também é um auxílio, ao 
dissecar aspectos da direção de arte em obras como 2001: uma odisséia no espaço (1968).

Palavras-chave: Design; design de produção; audiovisual; direção de arte; cenografia

O sangue de um poeta: uma análise intermidiática sobre o filme surrealista de 
Jean Cocteau 

Isabella Brandão (UFJF)

 Jean Cocteau foi um artista multimídia antes do termo existir, nasceu em Maisons-Laffitte, 
a 17 quilômetros de Paris, no dia 5 de julho de 1889, em uma família burguesa. Seu pai se suicidou 
quando ele tinha 9 anos de idade, aos 15 anos saiu de casa, e com 16 já começava a escrever poesia. 
Se desenvolveu em diferentes representações artísticas, foi poeta, romancista, dramaturgo, escultor, 
pintor e cineasta. A própria constituição do artista é intermidiática. 
 O sangue de um poeta (1932) é o seu primeiro filme, com influência surrealista, o filme é 
o primeiro da trilogia Órfica, seguido por Orfeu (1950) e O testamento de Orfeu (1960), no longa 
metragem um poeta sem identificação é transportado através de um espelho para outra dimensão, 
na qual ele viaja por distintos cenários. Além da referência o mito clássico, no qual o poeta Orfeu se 
apaixona por Eurídice, e ela morre tragicamente do dia de seu casamento, inconformado, o poeta 
desce ao inferno com intuito de resgatá-la, o filme questiona o fazer poético, o processo criativo e 
permanência da obra de arte. 
 O trabalho em questão tem como objetivo analisar esta obra cinematográfica dentro 
do movimento surrealista e também dos estudos intermidiáticos, que estudam as relações entre 
diferentes mídias. Os estudos no campo das interartes e intermidialidade se originaram da literatura 
comparada, seguida pelos estudos intertextuais que davam privilégio aos textos escritos. Dentro 
dos estudos intermidiáticos se considera que a relação entre as artes implica também uma questão 
intermidiática, mesmo que não sejam explicitadas e considera que toda arte inclui a “midialidade”. 
 O termo intermidialidade é aparentemente simples, é a interação entre mídias, porém não 
deve ser visto como algo redutor, porque é a marca de uma estratégia que procura abordar as 
complexidades do conceito a partir de uma situação de fato, assim sendo a interação entre duas ou 
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mais mídias.  Cocteau foi um artista que se aprofundou em diferentes formas artísticas, e quando 
ele chega no cinema, percebemos essa interação em suas obras cinematográficas, por esta razão, os 
estudos intermidiáticos nos possibilitam compreender o processo fílmico do cineasta. 

Palavras-chave: O sangue de um poeta; Jean Cocteau; intermidialidade; surrealismo

A infância e a educação étnico racial na linguagem museal 

Andreza Mara da Fonseca (PUC-MG)

 Esta proposta de pesquisa deriva de uma inquietação sobre as possiblidades de construção de 
narrativas pelas crianças ao visitar museus com percursos temáticos sobre as relações étnico raciais. 
Essa inquietação para além da busca de elementos sobre as elaborações pelas crianças, visa também 
atender ao imperativo de se implementar as ações propostas pela Lei 10.639/2003, ao estimular o 
trabalho com a temática racial desde a infância.
 Ao elencar a tríade infância, educação das relações étnico raciais e a linguagem museal, 
como objetos de investigação, coloca-se em pauta a discussão sobre a temática racial, a partir da 
escuta da criança articulada às visitas aos museus, como foco da pesquisa.A busca por entendimento 
e conhecimento me conduziram ao curso de Mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, na Linha de Pesquisa – Educação Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, 
no Eixo – Currículo : Políticas e Práticas em 2017, com  a proposta de  pesquisa   “A Infância e a 
educação étnico racial na linguagem museal”.
 O objetivo da proposta de pesquisa é de investigar as narrativas construídas pelas crianças 
do segundo ciclo da Educação Infantil sobre a temática racial, possibilitada pela linguagem museal. 
O caminho metodológico está inserido no campo da infância, mais especificamente no segundo 
ciclo da educação infantil, e dos museus com foco na temática racial, que pretende seguir uma linha 
metodológica de investigação qualitativa, pautada na observação participante. 
 Sendo a observação participante o viés  escolhido para o desenvolvimento da pesquisa, já que 
em um ambiente com variadas possibilidades de apreensão da realidade, como um circuito temático, 
em que os artefatos e mediações podem contribuir para ampliar o repertório cultural dos visitantes, se 
faz necessário um método e alguns instrumentos, como entrevistas, questionários, etc., que forneçam 
indícios das possibilidades de construção do conhecimento das crianças ao interagir com o discurso 
expositivo e as mediações do educativo dos museus. O referencial teórico que dará sustentação a 
essa pesquisa será elaborado a partir de um diálogo e o cruzamento entre as teorias do currículo, das 
relações étnico raciais, da infância e da educação museal.  
 E por fim, mostra-se a relevância desta proposta de pesquisa, já que poucos são os trabalhos 
na área da educação, que se dedicam a pesquisar esse público, nesses espaços, com essa temática.

Palavras-chave: Infância; Educação Étnico Racial, Museus.

INTERARTES E MÚSICA
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A linguagem do cinema enquanto reação à crise da representabilidade em 
Cenários de Sérgio Sant’Anna

Clélia Precci Pereira Pachiel (UFJF)

 É entre o fim do século XIX e início do século XX que surgem no Brasil as primeiras 
manifestações cinematográficas e, junto a elas, as pretensões e questionamentos a respeito da 
representabilidade do real.  Paralelamente a isso, a grosso modo, pode-se dizer que o pós-modernismo 
tem sido identificado a partir do questionamento de toda referencialidade, segundo Schollhammer, o 
que culmina na inevitável metarreflexão da arte e da literatura.
 Portanto, parece possível apreender que o despontamento do cinema recoloca o fazer literário. 
Considerando esses pressupostos, o objetivo do trabalho proposto é refletir de que maneira o 
conto “Cenários”, de Sérgio Sant’Anna, se vale da linguagem do cinema a fim de reagir à crise da 
referencialidade, apontando, para tanto, para o meio de produção da sétima arte e decodificando seus 
processos. 
 Se o cinema transmite uma ilusão da realidade, tal qual afirma Jean-Claude Bernardet em 
O que é Cinema?,é graças à sua potencialidade de ocultar de que forma a linguagem se manifesta: o 
filme não permite ao expectador perceber quais fatos foram excluídos ou selecionados ou, ainda, 
que formas de trabalho foram empreendidas na sua elaboração e como isso tudo poderia ter sido 
diferente – a menos, obviamente, que seja essa a sua intenção narrativa, como se mostra recorrente 
contemporaneamente. 
 Para além disso, o fato de o cinema ser uma arte baseada na máquina cria uma outra ilusão: 
a de uma arte imparcial, privada da interferência do homem. À literatura, por sua vez, isso não é 
garantido, uma vez que sabe-se que o texto foi escrito por alguém. Dessa maneira, um texto como o 
de Sérgio Sant’Anna, constituído de quinze fragmentos altamente descritivos, inconclusos e separados 
visualmente por espaçamentos – que muito bem poderiam ser chamados de cenas – além de narrado 
na terceira pessoa por um narrador heterodiegético– que, dada a função meramente narrativa e 
sendo absolutamente exterior à história, pode ter sua atividade facilmente comparada à de uma 
câmera –lança mão de uma complexa reflexão a respeito da impossibilidade da arte, inclusive do 
cinema, de significar a realidade ou referenciá-la, apontando, porém, para sua potencialidade de criar 
uma significação própria. 

Palavras-chave: cinema; literatura, crise da representabilidade

A linguagem híbrida no design do livro pop-up

Verônica Soares dos Santos (PUC-RIO) e Vera Lúcia dos Santos Nojima (PUC-RIO)

 Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado no campo do design editorial sobre a 
utilização dos recursos da engenharia do papel e as amplas possibilidades do livro-objeto.   O livro 
pop-up (livro móvel) que, em geral, é classificado para o público infanto-juvenil pelo mercado editorial, 
muitas vezes permeia e cativa também o universo adulto, sendo considerado livro para colecionar. 
Trata-se de um produto editorial com peculiaridades e multiformas derivadas dos mecanismos da 
engenharia do papel, que concerne ao conjunto de técnicas que utilizam características mecânicas 
para criar produtos móveis. 
 De modo sucinto, a engenharia do papel tem como intenção primordial gerar o movimento nos 
produtos e, para isso, faz uso de conceitos mecânicos de acionamento manual em suas estruturas, que 
podem ou não ser tridimensionais. Tais livros visam estimular a imaginação e maximizar a experiência 
do “aprendizado” sensorial e cinestésico. Considerando as diversas configurações apresentadas no 
livro pop-up, este trabalho propõe uma análise das relações entre as linguagens híbridas no conteúdo 
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que os livros móveis contêm, investigando ainda as vinculações de coerência e coesão entre textos, 
ilustrações e as esculturas do papel dispostas nos livros móveis contemporâneos. 
 A coesão e a coerência são princípios da linguagem que contribuem para a produção de sentido 
da tessitura textual e  propiciam a assimilação dos conteúdos distintos e inter-relacionados que se 
fazem potencialmente relevantes para interação no que se refere aos aspectos estéticos, culturais, 
lúdicos e subjetivos dispostos no design do livro. Serão apresentados estudos sobre o exemplar de 
livro pop-up do gênero infanto-juvenil, Vinte mil léguas submarinas de Júlio Verne, Publifolha, 2010, 
adaptado pelo engenheiro do papel Sam Ita, numa perspectiva intersemiótica. 

Palavras-chave: Livro pop-up; design editorial; hibridismo; linguagens; intersemiose.

A literatura impressa e o meio digital trocas, tensões e reformulações

Marina Burdman da Fontoura (PUC-RIO)

 Em um cenário de trocas cada vez mais intensas entre áreas do saber, o texto literário 
circula por diferentes dispositivos e assume também outros formatos, dialogando não só com outras 
formas de expressão artística, mas também com novos meios e tecnologias. No ambiente digital, esse 
texto se encontra muitas vezes fragmentado, o que estimula inúmeras reconexões entre conteúdos 
de diversas naturezas e abala a ideia de obra-prima fechada e acabada tal como concebida ao longo 
dos últimos séculos. Quando se observa a literatura produzida nas plataformas digitais, nota-se a 
preferência por técnicas de montagem, colagem e recombinação de conteúdos a partir da utilização 
de ferramentas próprias desse meio, como hashtags e hiperlinks. 
 Neste artigo, pretende-se refletir, levando em conta esse cenário de trocas entre campos 
e dispositivos, sobre como uma possível estética característica de obras produzidas e veiculadas no 
ambiente digital passa a deixar rastros também na produção impressa, influenciando não somente a 
questão formal das obras, mas também o seu conteúdo. Essas transformações são visíveis quando 
se nota referências ao meio digital em livros impressos e também quando se percebe técnicas de 
construção de textos inspiradas pela dinâmica de relação de conteúdos que predomina no computador. 
 Para tratar desse assunto, pretende-se analisar três obras impressas que apresentam essas 
características: o livro Meus documentos, de Alejandro Zambra, que tem no computador fonte de 
inspiração inclusive para a construção de seus personagens; o Livro das postagens, de Carlito Azevedo, 
que se utiliza da técnica de montagem para relacionar conteúdos dos meios impresso e digital; e a 
série Três poemas com auxílio do Google, de Angélica Freitas, que dá outros tratamentos a elementos 
típicos da internet, como a busca do Google.

Palavras-chave: livros; literatura; obra literária; textualidade digital

Arte e vida em quadrinhos Frida Kahlo por Jean-Luc Cornette e Flore Balthazar

Luciana Freesz (UFJF)

 O presente trabalho se propõe a analisar trechos a novela gráfica Frida Kahlo – Para que 
preciso de pés quando tenho asas para voar? (2016), de Jean-Luc Cornette e Flore Balthazar, em relação a 
episódios marcantes ocorridos na vida da artista plástica mexicana Frida Kahlo (1907-1954). A história 
em quadrinhos biográfica de Cornette e Balthazar narra os acontecimentos a partir do ano de 1937, 
ano em que, Diego Rivera, também artista e marido de Frida Kahlo, acolhe o refugiado político Leon 
Trotsky em sua casa, inserida no distrito de Coyoacán na parte central da Cidade do México. A 
novela conta, em requadros sincronizados, os fatos presenciados por Frida no período de quatro anos 
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de sua vida. Nesse sentido, Frida Kahlo é um texto que nos apresenta destinos que se cruzam e se 
entrelaçam continuamente. Na obra, estão inseridas cenas históricas como os encontros da pintora 
mexicana com artistas e intelectuais do período, que faziam parte de um grande círculo de amizades 
do casal Rivera. 
 Ainda, vemos a transição e processos de criação de obras como O Suicídio de Dorothy Hale 
(1938), o oferecimento como presente do Autorretrato dedicado a Leon Trotsky (1937) e diálogos 
com André Breton e Marcel Duchamp durante o período em que a pintora esteve em Paris. Frida 
Kahlo – Para que preciso de pés quando tenho asas para voar? é uma tumultuosa trama que mescla 
arte, vida e política.  
 A partir de dados biográficos apresentados por Hayden Herrera e Andrea Kettenmann, 
buscamos analisar, tanto na narrativa quanto na estética do quadrinho, sequências que se conectam 
diretamente a passagens da vida de Frida Kahlo, objetivando demonstrar as potencialidades da 
arte sequencial para contar fatos históricos e pessoais dessa artista, reestruturando sua biografia, 
possibilitando sua tradução para uma outra linguagem. Para tal proposta, nossa pesquisa contará com 
o aporte teórico de Will Eisner, Scott McCloud, Waldomiro Vergueiro e Santiago García, autores do 
campo das narrativas gráficas. Ademais, utilizaremos textos e artigos científicos sobre Frida Kahlo 
para embasar nossa análise.

Palavras-chave: Frida Kahlo; Quadrinhos; Tradução intersemiótica; Biografia; Arte

Artífices da rabeca o instrumento musical como índice de agências da arte na 
Marujada de Bragança

Bernardo Wagner Marques Baptista (UERJ)

 O presente trabalho propõe investigar o conceito da teoria da arte (art nexus), de Alfred Gell, 
aplicando-a em uma leitura da vida social de um objeto. O objeto é a rabeca, instrumento musical que 
está inserido em uma manifestação da cultura popular de Bragança, município situado na mesorregião 
nordeste do estado brasileiro do Pará, e suas relações e desdobramentos nesses meios. 
Instrumento musical brasileiro de corda friccionada, exclusivamente artesanal e com possível 
parentesco ibérico, a rabeca tem formas variadas e sonoridades singulares e está presente no 
imaginário e nas manifestações populares brasileiras. 
 Declarada como manifestação cultural e artística do estado do Pará, a Marujada de Bragança 
é uma manifestação bicentenária iniciada por uma irmandade negra existente desde 1798, a Irmandade 
de São Benedito de Bragança, em homenagem a São Benedito. A rabeca tem grande importância na 
Marujada de Bragança, e está presente como solista das melodias da festa e interage no contexto 
social da cultura popular. 
 Gell propõe uma teoria sobre a arte que seja antropológica, uma teoria “que se encaixe 
naturalmente no contexto da antropologia, dada a premissa de que as teorias antropológicas são 
‘reconhecíveis’ inicialmente como teorias sobre as relações sociais” (1998). Assim, o autor traz uma 
definição a sua teoria de que qualquer coisa poderia ser tratada como objeto de arte, a partir de um 
ponto de vista antropológico em que os objetos de arte são equivalentes a pessoas e a arte é um 
sistema de ação.
 A rabeca se apresenta como um “índice” que suscita operações cognitivas e agências no 
contexto social da cultura popular. O substantivo “artífice” aqui empregado tratará dos indivíduos, 
construtores-tocadores, agentes sociais envolvidos nas tramas e agencias das sonoridades das rabecas. 

Palavras-chaves: rabeca, agência, artífices, arte, índice
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As rainhas do rádio a identidade musical brasileira nos anos dourados do rádio 
nacional

Jackson Avila (UNISUL) e Jussara Bittencourt de Sá (UNISUL)

 A música popular brasileira se constitui como um produto mercadológico que soube se valer 
dos meios de comunicação de massa: o rádio, num primeiro momento; mais tarde, a TV; e, atualmente, 
as redes sociais, para se constituir enquanto nacional, difundir seus sucessos e emplacar grandes 
nomes no cenário artístico e de influência junto ao público. Inicialmente pautada na divulgação através 
do rádio, a música brasileira se caracterizava por grandes vozes que arrastavam multidões. Todavia, 
com o advento da imagem, através da televisão, outros aspectos ganharam evidência, além do canto; 
como a dança, as vestimentas e o também o corpo. E, com o advento da internet e das redes sociais, 
operou-se uma transformação mais significativa ainda, com a democratização do espaço musical. Em 
tempos de vídeos no youtube, o sucesso pode vir de qualquer canto do país, independente de talento, 
valendo muito mais a performance compartilhada em milhares de acessos. 
 Do ponto de vista dos gêneros musicais, o redimensionamento do protagonismo nos meios de 
divulgação do rádio para a televisão ocasionou também um grande processo de redimensionamento 
no cenário nacional. Com o rádio, os sucessos musicais centravam-se em gêneros elitizados da MPB, 
como a bossa nova. 
 O advento da televisão e dos seus programas de auditório abriu espaço para artistas mais 
populares, vindos de toda parte do país. Já a internet mudou de lado o protagonismo, proporcionando 
aos artistas alcançarem grande sucesso, com milhares de acessos aos seus vídeos, antes de chegarem 
ao rádio e a TV. No entanto, o que se percebe é que há uma lacuna muito grande a ser preenchida 
nos Estudos Culturais em ralação à música popular brasileira, principalmente nas suas relações com o 
mercado fonográfico e os meios de comunicação de massa.
 Assim, propomos nessa pesquisa um estudo sobre a identidade musical brasileira pelo viés 
do papel da indústria cultural, mas especificamente o rádio, em tempos dos primeiros programas de 
auditório e do surgimento de grandes ídolos musicais.

Palavras-chave: música; rádio; rainhas

Bibliofilia e os mundos literários a influência das novas tecnologias na reputação 
de duas editoras no mercado brasileiro

Larissa Andrioli (UFJF)

 Fundada em 1986, a Companhia das Letras apresenta um histórico quase impecável de 
publicações renomadas e aprimoramento constante dos seus padrões de qualidade. Assim, hoje ela 
aparece como o grande modelo de editoração no mercado brasileiro, sendo referência em todos os 
níveis de produção, desde a seleção de originais até a distribuição. 
 No meio desse processo, encontra-se a produção gráfica, que abarca desde a diagramação do 
texto e escolha de fontes até a produção da capa – e também neste aspecto a Companhia das Letras 
é referência no mercado atual, produzindo livros de alta qualidade e padrão impecável. 
 A Darkside Books, editora fundada em 2012, tem uma proposta um pouco diferente: 
publicando somente livros de terror, suspense e fantasia, a preocupação da equipe vai além do texto 
e da impecabilidade do produto final: seus livros apresentam um nível diferente de trabalho gráfico, 
investindo em capa dura e efeitos de valorização da capa. Em apenas 5 anos no mercado, a editora já 
conquistou um público fiel, focando principalmente nos jovens leitores e contando, para isso, com as 
parcerias com os booktubers, influenciadores de opinião em ascensão no campo literário. Seu catálogo 
vem aumentando cada vez mais e também a ousadia na produção dos livros, que gradualmente vão 
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apresentando novos e diferentes recursos gráficos. 
 O presente trabalho pretende lançar sobre o mercado editorial brasileiro um olhar sob a 
luz dos escritos de Howard Becker sobre os mundos da arte, especialmente no que diz respeito à 
criação e manutenção da reputação, de modo a tentar compreender de que forma surge e se mantém 
a reputação de editoras. A partir desses conceitos, tentarei compreender de que modo o mercado 
editorial é constituído, assim como os mundos da arte de Becker, a partir de um processo coletivo 
de produção e consumo, e como estes agem de modo a estimular, nutrir e, por vezes, destruir a 
reputação das editoras.  
 O estudo será feito a partir da comparação entre as duas editoras mencionadas, sendo a 
Companhia das Letras um exemplo de como o processo se constituía antes do estabelecimento e 
ampliação do acesso à internet; a Darkside será referência para entender como esse processo da 
reputação dentro do mercado foi alterado pelas novas tecnologias de comunicação e novas plataformas 
de exposição de conteúdo, como blogs, Instagrams literários e canais de Youtube.

Palavras-chave: Mercado editorial; Design gráfico; Design editorial; Darkside Books; Companhia das 
letras

Comics begins composição e evolução da linguagem dos quadrinhos nas tiras de 
jornal no final do século XIX e início do XX

Renan Silva Duarte (UFJF)

 As histórias em quadrinhos são hoje uma mídia mundialmente conhecida, arrebatando 
inúmeros leitores e aficcionados pelas suas histórias. Considerando-a como um gênero próprio, capaz 
de dialogar com os campos das Artes, Letras e Comunicação Social, as HQs desenvolveram ao longo 
dos anos, sofisticando sua narrativa e cunhando uma poética singular. O meio dos quadrinhos engloba 
uma diversidade de gêneros, incluindo histórias de aventuras, tiras cômicas, revistas de superheróis, 
romances gráficos, jornalismo em quadrinhos, etc. Os recursos das HQs mostraram-se, portanto, 
infinitamente diversos.
 Propomos nos atentarmos para os primórdios da arte seqüencial, quando foram estabelecidas 
suas pedras fundamentais a partir de algumas séries de tiras. O trabalho pretende discutir sobre a 
consolidação da linguagem dos quadrinhos através das tiras de jornal pioneiras e a relação dessa mídia 
com as outras artes, considerando como tais artes contribuíram e influenciaram na composição da 
linguagem dos quadrinhos. Elementos da caricatura, da revista satírica, do show de vaudeville, literatura, 
do cinema e das artes plásticas influenciaram de maneira decisiva nas HQs, principalmente em seus 
primeiros anos em que, por não ter ainda se estabelecido um padrão de linguagem, experimentações 
das mais diversas foram possíveis. 
 Assim, iremos nos deter na análise de algumas das principais séries da virada do século XIX 
para o XX, como The Yellow Kid (1894), de Richard Outcault, The Katzenjammer Kids (1897), de Rudolph 
Dirks, e Little Nemo in Slumberland (1905), de Winsor McKay, analisando tanto sua temática quanto 
composição, e de que maneira os autores adotaram ou foram influenciados por recursos de outras 
artes para comporem suas obras. As séries que intentamos apresentar foram responsáveis não só 
por consolidarem os principais elementos dos comics (o balão, o uso do requadro, linhas cinéticas, 
entre outros), como também influenciaram e ainda influenciam a produção de uma vasta gama de 
quadrinistas. Assim, retornar a essas obras é também uma maneira de reconhecê-las como um cânone 
incontestável da arte seqüencial. 

Palavras-chave: quadrinhos; tiras; HQs
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Considerações sobre o corpo e espaço na dança em realidade aumentada

Daniela Lima (UFJF)

 O avanço tecnológico que atingimos hoje torna possível deslocarmos o sentido de realidade 
para um lugar onde até imagens inimagináveis podem existir, como acontece, por exemplo, através 
de experimentações de Realidade Aumentada em produções artísticas. Essa “nova” tecnologia, que 
já tem ganhado lugar de prestígio na criação de arte, transfigura os limites conceituais de virtual e 
orgânico na medida em que camadas virtuais são sobrepostas ao mundo físico, permitindo que o 
ambiente passe a existir de duas formas distintas e ao mesmo tempo. A partir dessas experimentações 
e aplicações, pode-se perceber a emergência de um novo paradigma de espaço, dissemelhante daquele 
que dá suporte para uma experiência imediata do corpo biológico e também do outro que se constitui 
por meio de interfaces, como o vídeo, a internet ou a fotografia. 
 Considerando a dança como uma forma de arte que carrega em si um legado de conhecimento 
sobre o corpo, o enfoque do estudo a qual pretendo apresentar, que também é objeto de estudo de 
minha dissertação de mestrado, é a dança que se realiza através da tecnologia de realidade aumentada. 
Nessa categoria de dança, o corpo em movimento adentra um espaço híbrido, uma vez que é biológico 
e interage com o virtual, um não-orgânico. No entanto, ele também se virtualiza, em um processo 
de atualização em que seus movimentos se transformam em dados que retroalimentam um sistema 
programado. Nesse sentido, o corpo que dança não é mais apenas o corpo do performer, mas outros 
tantos corpos que se constituem de forma material ou virtual e que compõem a coreografia, incluindo 
os corpos que assistem e interagem com o sistema.
 A pauta desse estudo se firma, primeiramente no interesse de expandir as discussões sobre 
processos de criação em dança contemporânea que se debruçam sobre perspectivas tecnológicas 
atuais, e em seguida, pretende-se discutir as possíveis formas de representação de corpo e de espaço 
que emergem com a utilização da Realidade Aumentada, pensando nessa tecnologia como propulsora 
de novos paradigmas ainda pouco explorados conceitualmente. A investigação, desta forma, visa 
poder ampliar a produção e o campo de conhecimento na área da dança multimidiática.

Palavras-chave: Realidade Aumentada; dança; dança digital; espaço; corpo

Do Harlem para o mundo o fenômeno do Lindy Hop entre os jovens de ontem 
e de hoje

Diana Vaisman (PUC-RIO)

 Da pré-história até os dias de hoje, a dança tem estado presente em culturas nos mais 
diversos lugares do mundo, uma vez que faz parte da natureza do homem, ou seja, é uma manifestação 
instintiva. A dança é um meio de comunicação, um veículo para coesão social e uma fonte de liberdade 
e resistência. Como todas as formas culturais, o Lindy Hop, dança social afro-americana que é objeto 
deste trabalho, resulta da união de diversas práticas. 
 Misturando a postura e os ritmos africanos com a tradição europeia das danças realizadas em 
par, o Lindy Hop nasceu nos anos 1920, no Harlem, em Nova York. Embalada pelo swing jazz, a dança 
causou um pânico moralista, mas ficou muito popular entre os jovens, virando um verdadeiro estilo de 
vida. Esse artigo busca construir um histórico da relação entre Lindy Hop e juventude, além de mostrar 
como danças podem contribuir para mudanças na sociedade, da moda à quebra de barreiras sociais.
 Se, inicialmente, a dança sofreu preconceito, a partir de meados da década 1930, o Lindy Hop 
ganhou espaço na cultura norte-americana como estilo dominante de dança, sendo reconhecido 
como a dança nacional dos EUA e se espalhando pelo mundo através das tropas norte-americanas 
durante a Segunda Guerra Mundial e por meio de diversos filmes produzidos por Hollywood. Com as 
mudanças de estilos musicais, as danças também mudam, o que fez com que o Lindy Hop entrasse em 
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declínio a partir dos anos 1950. Porém, a partir de meados da década de 1980, começou o período de 
renascimento da dança, que possibilitou a existência de uma cena internacional de Lindy Hop vibrante 
nos dias de hoje.
 Perto de completar um século de idade, o Lindy Hop é um fenômeno mundial, uma forma de 
arte, uma expressão de alegria e uma comunidade social. Com os avanços da tecnologia, o mundo 
parece ter se tornado um lugar menor, no qual o Lindy Hop, ao mesmo tempo em que foi beneficiado 
pelas possibilidades de conexão trazidas pela internet e pelas redes sociais, também ajuda a fazer 
com que  pessoas de diferentes lugares descubram mais sobre aqueles com quem dividem o planeta. 
 Ignorando as barreiras linguísticas, culturais e políticas, o Lindy Hop é hoje um impulso para a conexão 
entre pessoas dos mais diversos lugares do mundo, promovendo, além da música e da dança, paz, 
compreensão e união.

Palavras-chave: lindy hop; swing jazz; dança; juventude; cultura vintage

Entre janelas e pessoas em busca de uma escuta citadina

Thaís Oliveira (UFG) e Sainy Coelho Borges Veloso (UFG)

 Nesse artigo apresentamos para discussão uma proposta artística de instalação sonora a 
ser realizada na cidade de Goiânia, estado de Goiás. A produção artística é parte prática integrante 
da pesquisa em andamento, para doutoramento no Programa Interdisciplinar em Performances 
Culturais, Mestrado, Doutorado, da Faculdade de Ciências Sociais – FSC/UFG.  A investigação se 
intitula: Performances sonoras: uma escuta do cotidiano goianiense, e tem como objetivo averiguar 
territórios mais expressivos sonoramente na cidade de Goiânia. 
 Para a proposta de execução da instalação sonora, pretendemos posicionar diversas caixas de 
som em todas as janelas da estrutura do prédio art deco localizado no centro da cidade de Goiânia, 
conhecido como Grande Hotel. Com as caixas de som posicionadas em cada janela, reproduziremos 
alguns dos sons já coletados na pesquisa de doutorado, formando assim, janelas sonoras no centro da 
cidade de Goiânia. Cada janela vai reproduzir um som diferente. A intenção da proposta da instalação 
sonora é a de dar “voz” para esse prédio, que metaforicamente a partir das janelas estaria “falando” 
ruídos, ou seja, dando “visibilidade” aos ruídos sonoros que geralmente no cotidiano, passam 
despercebidos por nós. 
 A investigação teórica, cuja forma básica é bibliográfica, embasa essa proposta de experiência 
prática e pela qual aprofundo conhecimentos e discussões de autores como: Erving Goffman (1986, 
2001, 2011, 2012); Richard Schechner (1985, 2002, 2003, 2006); Raymond Murray Schafer (1991, 
2001); Victor Turner (1974, 1988, 1982, 2008), Sainy Veloso (2014), Raquel Stolf (2008), John Cage 
(1961), Michael de Certeau (1996), entre outros. A partir do diálogo entre autores das  performances 
culturais e das sonoridades, buscaremos discutir a realização de uma experiência sonora que possibilite 
ao ouvinte a descoberta e vivência de várias sonoridades de seu meio cultural. Esperamos que a 
experiência sonora, como  investigação poiética, nos permita entender a cultura, em sua diversidade, 
ao mesmo tempo em que pense para a criação, pois como afirma René Passeron (2004, p. 10) a 
poiética “é o pensamento possível para a criação”. Dessa forma ambas – a investigação e a criação 
artística - têm o poder de se auto influenciarem no processo.

Palavras-chave:  Performances Culturais; Performance Sonora; Instalação Sonora; Arte Sonora
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Interfaces digitais sobre a pele uma exploração de artefatos digitais semióticos 
multimidiáticos

Stephanie Costa (UFJF)

 Nas últimas décadas pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias incorporadas 
(on-body technologies) e as formas de interação com o corpo (on-body interactions) ao explorar fatores 
humanos como, gestos, toques, percepção e pele para a concepção de dispositivos, sistemas e 
interfaces que usam o corpo humano como entrada e saída de dados vem apresentando acentuado 
destaque. Artefatos epiteliais multimidiáticos desenvolvidos através de Realidade Aumentada tem 
criado um novo domínio experimental em Arte & Tecnologia que pode ser designado como interfaces 
digitais sobre a pele  (digital skin interfaces). Sumariamente, experimentações neste domínio: (i) 
combinam objetos reais e digitais sobre a superfície da pele, e (ii) são executados de forma interativa 
por seus usuários em tempo real. Esses artefatos epiteliais multimidiáticos transformam a pele em uma 
interface, tirando vantagens da superfície do corpo (características da pele, micro-movimentos  da 
pele, movimentos do corpo) fornecendo modos de interação (interação incorporada e tangível) entre 
a pele e sistemas computacionais. A pele torna-se um espaço dinâmico e semioticamente estruturado 
de forma multimodal (visual, auditiva ou háptica). 
 Os objetivos desta pesquisa podem ser assim sumarizados: (i) analisar um novo sistema de 
realidade aumentada de geração de interfaces digitais de pele a partir do escopo de arte & tecnologia; 
(ii) testar o conjunto de funcionalidades desse sistema considerando ambientes de perfomance 
artística. Esta pesquisa foca nos principais projetos desenvolvidos recentemente no domínio designado 
por interfaces de pele (skin interfaces) e explora o potencial experimental em contextos  de arte e 
performance, de um novo sistema baseado em realidade aumentada para geração de imagens na 
pele resultado da colaboração com o Laboratório de Sistemas Inteligentes e Cognitivos (LASIC), da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Bahia.

Palavras-chave: 1. Interfaces; 2. Arte e Tecnologia; 3. Realidade Aumentada; 4. Corpo;  5. Performance.

Inventário de cicatrizes diálogos por uma experiência decolonial

Mayara Alvim (UFJF)

 Este trabalho busca tecer reflexões em torno de “Inventário de Cicatrizes”, um procedimento 
criativo/educativo que acompanha minhas investigações junto às militâncias estudantis, sociais e 
artísticas desde 2011 e surge com o objetivo de sensibilização de artistas para questões políticas e de 
militantes para questões artísticas, buscando na pele a cartografia de identidades étnicas, de gênero 
e de classe, fazendo deste levantamento de memórias um material potente na criação de arte e de 
encontros consigo mesmo e com o outro.
 Baseado em pesquisas em torno do corpo brasileiro e suas danças, “Inventário de Cicatrizes” 
trata da orientação de um processo de criação artística que busca desenvolver com seus participantes 
a construção de uma presença localizada, ou seja, o reconhecimento de si contextualizado a seu 
processo histórico e social a partir da investigação autobiográfica das marcas que gravam memórias 
no corpo. Entre as práticas que compõem este processo releva-se alguma influência do método de 
pesquisa em dança BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete), criado por Graziela Rodrigues, que acredita 
que o corpo produz e se produz em paisagens de emoções, sensações, movimentos e imagens; e por 
Inaicyra Falcão dos Santos, que procura as matérias-primas para a criação artística na relação do 
corpo dos intérpretes com sua ritualidade ancestral, rompendo com a ideia de aproximação com a 
dança afro a partir do aprendizado/cópia de movimentos ritualísticos, propondo uma procura pela 
sacralidade essencial de cada ser humano com o intuito de criar um corpo coletivo que conecte a 
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contemporaneidade e a tradição. 
 Em processos arte-educativos de criação que faziam referência a estas pesquisas pude notar 
ao longo de minha pesquisa ancestral um desejo de silenciamento de questões dolorosas em oposição 
à seleção memórias consideradas gloriosas (como a origem italiana de parte da família) por parte de 
meus familiares, o que aponta, ao meu ver para a subalternização de identidades amerindiafricanas 
– um fator importante na construção política de subjetividades. Entendendo este processo de 
silenciamento como parte de um mecanismo colonial(ista), hoje, “Inventário de cicatrizes – corpo e 
memória” é  atravessado pelos eixos: Nascimento - poética e política; Autobigrafia e Experiência; e 
Composição Artística, em relação aos quais, neste texto, desejo aprofundar reflexões na relação com 
estudos de Hanna Arendt, Jorge Larrosa, Catherine Walsh e Giorgio Agamben, entre outros. 

Palavras-chave: corpo/dança; memória; autobiografia; decolonialidade

Nós o entrelaçamento do som e imagem cênica no espetáculo do Grupo Galpão 
enquanto dramaturgia sonora

Otávio Neves (UFOP)

 O Nós, espetáculo do Grupo Galpão, criado em 2015, com direção de Márcio Abreu, é 
tomado aqui como exemplo para investigar o entrelaçamento dos sons e da imagem cênica enquanto 
elementos autônomos, que se integram e se unificam na cena a fim de compor aquilo que denominamos 
dramaturgia sonora. O espetáculo Nós do Galpão mostra sua musicalidade e seus signos narrativos 
que nos faz lembrar de elementos que marcam e registram a história do grupo, porém o foco no 
espetáculo tomado como corpus ocorreu pela potente narrativa de seus códigos e signos sonoros nas 
cenas. 
 Os elementos sonoros dão continuidade às ações ou simplesmente se fundem às imagens. 
A dramaturgia sonora constrói efeitos que se tornam provocações cênicas no espetáculo, como a 
violência, a intolerância e a convivência com a diferença, representadas na cena pelos sons e pelo 
texto. Os elementos sonoros dramatizam e complementam o texto como efeitos modificadores, 
de que a imagem cênica se apropria. Os sons e as músicas do espetáculo preenchem as lacunas das 
histórias, com efeitos sonoros e canções cantadas pelo Grupo, em arranjos polifônicos que narram 
melodicamente o texto constituinte. As melodias, letradas ou apenas instrumentalizadas pelo Galpão, 
mostram a potência de suas narrativas. A dramaturgia, embora ainda seja associada ao texto, é aqui 
tomada por outro prisma, que encara sua importância além do elemento textual na cena, estreitando 
o foco para que o discurso sonoro se sobressaia.
  O deciframento da narrativa dos sons inicia-se a partir da separação dos elementos da cena, 
mas não de maneira isolada e sim de narrativas autônomas, que a todo momento se cruzam. Para 
pesquisar esse entrelaçamento do som e imagem enquanto dramaturgia sonora no espetáculo, será 
necessário analisar os elementos sonoros e seus cruzamentos na cena. A força narrativa dos sons no 
espetáculo mostra como os componentes sonoros se potencializam no palco à medida que os outros 
elementos surgem. Refletir sobre o deslocamento desses signos e sua construção dramatúrgica é 
pesquisar as criações de sonoplastia do espetáculo e entender como elas contribuem com os demais 
elementos cênicos na representação. Significa também buscar compreender, através da análise do 
espetáculo Nós do Grupo Galpão, como as dramaturgias se comunicam na cena.

Palavras-chave: dramaturgia; dramaturgia sonora; imagem; som
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O hibridismo cultural da Drag Queen uma experiência pela interarte

Joaquim Pires dos Reis (UFSJ) e Flávio Silvério Silva (UFSJ)

 A proposta deste artigo é relatar a interarte na vivência teórica e prática da instalação 
interativa transdisciplinar denominada “Um olhar por trás da irreverência da arte Drag Queen”. 
Realizada no Seminário Internacional de Arte, Urbanidade e Sustentabilidade da Universidade Federal 
de São João Del Rei. 
 Imagens de drag queens, lésbicas, gays e ícones que ficaram famosos na história e política por 
fomentar a discriminação, foram projetadas na parede de uma sala. Através de uma montagem que 
retratará seus rostos transformados por elementos que liguem à cultura drag-queen. A exibição das 
gravuras foi feita de forma aleatória e em looping, por projetores fixados de forma estratégica no teto. 
Cada dispositivo ficou responsável por preencher dois e três espaços, respectivamente, destinados 
às imagens. Atrás das estruturas de pano, para a sonoplastia, foi disponibilizado um aparelho de som, 
com a intenção de reproduzir as músicas típicas mixadas e tocadas por DJ’s nas paradas de orgulho 
LGBT do mundo.
 A exposição objetivou a busca da compreensão da inserção das Drag Queens nos ambientes 
das cidades através da sua irreverência, registrada nas obras de arte. Como essa arte cria significações 
para o espaço urbano e intensifica o registro de pertencimento das Drag na comunhão igualitária 
dos citadinos.  A intervenção cultural artística realizada buscou retratar personalidades públicas que 
propagam o preconceito de gênero e sexo, em imagens de seres híbridos, inspirados no artista Rafael 
Suriani, que usa da técnica do lambe-lambe. 
 Damos ênfase a uma metodologia calcada na interarte entre as relações visuais e auditivas, 
para chamar a atenção de uma maneira diferenciada para o preconceito e a intolerância lançados 
às pessoas LGBT. O objetivo era consentir aos visitantes da obra uma forma de suspensão de seu 
cotidiano, através de uma experiência estética da interarte que provocou novas maneiras de perceber 
o diferente e criar relações de respeito. 
 Os visitantes do simpósio, ao se depararem com a cultura não reconhecida como “normal” 
pela sociedade tradicional, teve a oportunidade de se colocar no lugar do outro e refletir sobre o ato 
de discriminação ao não comum. De questionar a sim mesmo como seria se fizesse parte da classe 
que sofre o preconceito. 

Palavras-chave: Drag Queen;, interarte; LGBT

O uso da Filosofia do Direito com as artes como campo expandido

Brahwlio Soares de Moura Ribeiro Mendes (UFJF) e Mayara Helena Alvim (UFJF)

 A presente comunicação se refere a uma pesquisa em desenvolvimento na área de estudo 
Filosofia do Poder e Pensamento Radical no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais. A proposta que será posta em debate visa realizar, registrar 
e avaliar experiências de uso da Filosofia do Direito em conjunto com práticas teatrais potentes 
ao enfrentamento do caráter ideológico das teorias do Estado e do Direito contemporâneas, que 
ocultam e regularizam a exploração do trabalho humano e a violência do poder em que vivemos.
 Trata-se de tentar desenvolver experiências de si pelo uso da Filosofia do Direito em relação 
com as artes como campo expandido, colocando sob o escrutínio de uma crítica filosófica radical os 
próprios fundamentos da contemporaneidade, bem como as marginalizações e as opressões que as 
formas atuais do político e do jurídico promovem ou que, ao menos, são incapazes de conter.
 Pode-se dizer que, de modo amplo, a Filosofia do Direito se ocupa em estudar o fenômeno da 
normatividade. Dados os objetivos da área de estudo que sedia a pesquisa, são relevantes as tentativas 
de realizar uma filosofia que não se limite a discussões acadêmicas especializadas, desvinculadas de 
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quaisquer práticas libertárias. Essa filosofia pode ser feita com textos, com arte e com vida. É aí que 
a noção de campo expandido nas artes como ato filosófico pode colaborar no enfrentamento da 
situação biopolítica e espetacular, pelas quais se compreende as normatividades de dominação que 
hoje perpassam e constroem corpos e cultura. Exercitado em práticas teatrais, o campo expandido 
das artes pode oferecer um uso da Filosofia do Direito que não seja apropriável como um saber para 
especialistas, voltando-se, ao invés disso, à produção de uma filosofia artística como modo de vida 
artístico-filosófico relevante ao cotidiano.
  A leitura dos textos de filósofos como Giorgio Agamben fornecem potentes elementos a 
serem trabalhados como campo expandido numa relação entre arte e filosofia. Em seu livro O uso 
dos corpos, ele dialoga com Foucault e Hadot quanto à relação entre ética, estética e sujeito. As 
referidas práticas teatrais teriam como diretriz o movimento entre os processos de subjetivação ética 
e estética nos quais nos inserimos, considerando as questões decoloniais e superação do sujeito com 
o uso de si tematizado por Agamben. 

Palavras-chave: Campo expandido; Filosofia do Direito; Agamben; Sujeito; Uso de si

Reverbero imagens da imigração japonesa no Brasil

Tamie Kawaoka (IUPERG-UCAM)

 O presente estudo de caráter teórico-prático evoca memórias de um japonês marcadas pela 
imigração japonesa para o Brasil na década de 1950.  O trabalho apresenta uma seleção de imagens 
do acervo fotográfico do avô da autora, incluindo fotografias no Japão, a viagem a bordo do vapor 
Tegelberg, que partiu do porto de Kobe em direção ao porto de Santos, passando por Hong Kong, 
Cingapura e África do Sul, além de registros feitos em terras brasileiras. A seleção das imagens buscou 
captar o olhar de seu avô como fotógrafo e sua visão sobre os diferentes lugares e pessoas, ora mais 
documental, ora mais poética. No pano de fundo de suas fotografias, a história como sujeito imigrante 
se anuncia. 
 O contexto da imigração japonesa para o Brasil se inicia ainda no final do século XIX, a partir 
de uma política imigratória baseada no ideal de branqueamento da população, baseado em teorias 
raciais de pretensões científicas que legitimam as desigualdades sociais pela existência de raças “mais 
adiantadas” e “menos adiantadas”. Outro marco dessa história é o relatório do ministro-residente 
Fukashi Sugimura, de 1905, em que narra suas impressões positivas sobre a introdução do imigrante 
japonês no estado de São Paulo. Nesse cenário, dezenas de vapores provenientes do Japão passaram 
pelo porto de Santos após o primeiro desembarque em 18 de junho de 1908, sendo o último deles 
em 1973. 
 Além de caracterizar o contexto histórico como pano de fundo das fotografias, neste trabalho 
são traçados diálogos entre imagens e trechos do livro Sôbô – Uma saga da Imigração Japonesa, 
de Tatsuzô Ishikawa, escritor japonês que viajou a bordo do navio La Plata Maru, baseado em sua 
experiência como imigrante na década de 1930. Apesar de serem memórias da imigração em épocas 
distintas e de sujeitos diferentes, registros iconográficos e escritos se entrelaçam e se sobrepõem, 
ultrapassando o tempo e o espaço.

Palavras-chave: fotografia; memória; imigração; Brasil; Japão
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Serenidade como motor da experiência estética contemporânea aproximações 
entre Heidegger e John Cage

Mariana Lage (UFJF)

 A comunicação propõe aproximar o conceito heideggeriano de serenidade (Gelassenheit) das 
propostas artísticas contemporâneas e de uma nova abordagem em torno da experiência estética. 
Calma compostura, soltura e abertura são alguns dos elementos que a serenidade poderia trazer para 
uma experiência – com obras de arte ou circunstâncias e objetos cotidianos – que é permitida ser 
menos determinada por intenções, objetivos e conclusões pré-estabelecidas e mais aberta à epifania, 
à contemplação do contingente, à escuta do instante e mais disponível para o chamado das coisas. 
 Busca-se traçar, sobretudo, uma aproximação entre a proposta teórica de Martin Heidegger 
sobre o pensar meditativo (organizado em torno do conceito de serenidade) e as propostas da arte 
contemporânea que se situam para além do imperativo da interpretação, da esquematização de 
conceitos, da resolução de charadas ou de dissolução de enigmas. Em Heidegger, a serenidade é 
apresentada como uma disposição existencial que espera por aquilo que não conhece, uma postura 
de pensamento não comandado pela vontade, por intenções, metas e desejos, mais afinado com um 
estado de disponibilidade, atenção e abertura.  
 Abordando parte das poéticas contemporâneas a partir, em especial, da influência que o 
músico e compositor John Cage exerceu sobre uma geração de artistas, o trabalho pretende lançar 
luz sobre uma modalidade da experiência estética contemporânea mais afinada com a percepção 
sensível e com a atenção à presença corpórea num dado aqui agora. Pensando com exemplos desde 
meados dos anos 1950 aos dias de hoje, seria possível, então, reconhecer uma vertente de produção 
artística que concebe a arte como um modo de olhar e relacionar com o mundo: uma espécie de 
consciência despertada para as coisas e circunstâncias que nos rodeiam. É aqui que os conceitos de 
serenidade e pensar meditativo de Heidegger podem ser mais frutíferos numa aproximação com a 
arte contemporânea.

Palavras-chave: Serenidade; experiência estética; arte contemporânea; presença; Gelassenheit

Sobre narrativas híbridas na era da web 2.0 – o caso da webcomic interativa 
Homestuck

Maiara Alvim (UFJF)

 Historicamente, talvez sejam as histórias em quadrinhos uma das formas de arte mais novas 
existentes. Tendo seus primeiros registros datando da metade do século XIX, os quadrinhos estiveram 
sempre ligados ao suporte impresso. De fato, grande parte de suas convenções – quadros, requadros, 
balões de fala, onomatopéias – estão ligadas às possibilidades (e limitações) oferecidas pelo papel. 
Entretanto, na década de 1980, na mesma época em que tecnologias como os computadores pessoais 
e, posteriormente, a internet chegavam ao uso doméstico, começam a surgir as primeiras produções 
de quadrinhos em suportes digitais. 
 Com o uso de recursos como a integração de outras mídias a sua composição, além 
do uso da tela infinita e da interatividade, muitas criações de quadrinhos digitais flertam com o 
experimentalismo. Um caso que merece atenção é o de Homestuck. Publicada entre 2009 e 2016 no 
site www.mspaintadventures.com, a trama segue as aventuras de um grupo de quatro amigos que decide 
jogar um RPG online denominado Sburb, o qual combina elementos de jogos como Earthbound e The 
Sims. 
 Entretanto, os mecanismos do jogo acabam revelando-se mais complexos e cruéis do o 
esparado: uma vez iniciado o jogo, desencadeia-se um processo de apocalipse. A narrativa estende-
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se por mais de onze mil lexias – nos apropriando do termo cunhado por Roland Barthes em S/Z 
e utilizado por alguns  teóricos para definir cada unidade de um hipertexto -  além de apresentar 
diversos fios narrativos e linhas do tempo simultâneas. Comumente chamda de webcomic interativa, a 
obra de Hussie afasta-se em diversos pontos das convenções dos quadrinhos – impressos ou digitais 
– uma vez que não apenas lança mão dos recursos disponíveis na mídia digital, mas também como 
dialoga com outras linguagens e artes. Desses pontos de intersecção, os mais notáveis se dão com os 
jogos eletrônicos e com a literatura.  
 Com essas considerações emmente, esta fala analisará Homestuck enquanto um caso de 
narrativa híbrida, que combina em sua composição diferentes mídias e apropria-se das linguagens 
de diferentes artes, fugindo assim de convenções das mesmas e criando algo novo, característico do 
ciberespaço. Traremos, a fim de embasar nossa discussão, considrações teóricas de Edgar Franco 
(2013), Henry Jenkins (2012), Espen J. Aarseth (1997), Jay David Bolter (1991), Marcel Castells (2000), 
Thiery Groensteen (2015). Katherine Hayles (2012), George P. Landow (1997),  Janet Murray (2003) 
e Walter Ong (1998).

Palavras-chave: narrativas híbridas; quadrinhos digitais; hipertexto; Homestuck.

Tensões entre som e texto em canções de rap resquícios ou efeitos estéticos de 
realidade

Thiago Cazarim (UFG)

 Esta comunicação tem por objetivo apresentar questionamentos em torno da ideia geral 
de que determinados gêneros de música popular representam realidades sociais. Como exemplo, 
tomarei aqui o caso do rap, gênero musical surgido na década de 1970 no gueto nova-iorquino do 
South Bronx num contexto de grandes reconfigurações sociais, econômicas, políticas e culturais por 
que a cidade de Nova York então passou. 
 Tendo chegado ao Brasil na década seguinte ao seu surgimento, o rap incorporou elementos 
e temáticas locais, sem que deixasse de compartilhar com sua contraparte estadunidense uma 
caraterística comum, qual seja, a de ser um elemento importante da cultura negra, juvenil e das 
periferias urbanas contemporâneas, sobretudo em grandes cidades. Provavelmente por seu vínculo 
com contextos marcados por criminalização da juventude, por diversos problemas envolvidos nos 
processos de urbanização das grandes urbes e pela estrutura racista do Brasil e dos Estados Unidos 
(em que pesem suas diferenças), o rap tenha se constituído publicamente como uma forma artística 
que tem como característica a representação, narração ou construção de crônicas da realidade. Esta 
caracterização se institui ao menos de duas formas.
  Em primeiro lugar, uma parcela da literatura especializada sobre o rap no Brasil (fazendo 
coro tanto ao imaginário forjado pela indústria da música e pelos meios de comunicação quanto à 
imagem do rap produzida no seio da própria cultura hip-hop) trata o rap como retrato ou documento 
da realidade, o que pode se verificar a partir de algumas premissas realistas em termos teóricos ou 
metodológicos. Em segundo lugar, alguns autores têm se empenhado em discutir o uso de certos 
recursos poéticos e vocais enquanto formas de introdução de elementos reais na estrutura poética, 
sonora e performática das canções de rap. 
 Pretendo questionar o estatuto ontológico de realidade implicado nestas duas vertentes de 
discussão do rap a partir da retomada do conceito de efeito de real/idade, empregado aqui para 
pensar aspectos do tratamento estético dispensado por MC’s e DJ’s aos materiais musicais e poéticos 
das canções que executam. 
 A partir deste conceito, tentarei recuperar para o rap uma dimensão sua eminentemente 
estética que visa contornar não só os problemas analíticos anteriormente levantados, mas, sobretudo, 
abrir um caminho de argumentação mais consistente para pensar o rap como recurso cultural utilizado 
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em contextos de disputa política e produção de identidades.

Palavras-chave: rap; estética; efeito de real; música popular

Vanguardas de cá e lá Gutai e as correntes concretas no Brasil

Victor Raphael Rente Vidal (UFF)

 O presente trabalho pretende explorar a relação existente entre o grupo japonês Gutai e as 
correntes concretas no Brasil, apontando tanto suas convergências quanto divergências. No Brasil, 
o artista suíço Max Bill foi o responsável por divulgar a arte concreta, cuja proposta era recolocar 
o problema da bidimensionalidade, introduzir o cientificismo e estreitar a relação arte e indústria. A 
despeito de suas diferenças, os grupos de arte concreta Ruptura e Frente, formados em 1952 e 1954, 
respectivamente, se desenvolveram com a ideia de que os primeiros modernistas, caracterizados 
pela semana de 1922 em São Paulo, foram insuficientes em sua proposta de realizar a cisão com os 
princípios da arte clássica. 
 Ambos os grupos almejavam modernizar a linguagem artística no Brasil. Pouco depois, em 
1959, muitos participantes do grupo Frente se reorganizariam no grupo Neoconcreto com a intenção 
de criticar o racionalismo, o mecanicismo e o cientificismo da arte concreta.
 Seus artistas ambicionavam atualizar as pesquisas da forma geométrica tornando-a mais 
sensível, expressiva, dramática, subjetiva, e assim abarcar a dimensão humana que fora reduzida pela 
objetividade da arte concreta. No mesmo período, a cena artística japonesa viu o desenvolvimento 
do grupo Gutai, vanguarda que encabeçou a modernização das artes nipônicas. Fundado em 1954 por 
Jiro Yoshihara em Osaka, região tradicionalista e periférica do Japão, a Associação Artística Gutai foi 
uma vanguarda do pós-guerra que explorou novas formas de produzir arte ao combinar ações, pintura 
e ambientes interativos. 
 O lema do grupo era fazer aquilo que ninguém jamais fez antes. Em um Japão que se 
reconstruía após a guerra, o grupo Gutai buscou remodelar a arte moderna japonesa com um olhar 
voltado para a cena mundial. A palavra “gutai” em japonês significa “concreção” e sua escolha se 
deve a proposta do grupo em combinar a capacidade criativa do homem com as características de 
determinado material e assim concretizar o espaço abstrato. Apesar de suas inúmeras afinidades, a 
aproximação das vanguardas japonesa e brasileira segue praticamente inédita em nossa História da 
Arte. Ao estabelecer conexões com outros povos e culturas almeja-se observar que novos horizontes 
esses “inusitados” encontros podem nos revelar sobre nossos artistas e obras de arte.

Palavras-chave: arte concreta; Gutai; arte brasileira; arte japonesa.
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RESUMOS DOS MINICURSOS

Breve história da animação 2D e motion graphics – Introdução ao After Effects

César Macedo (UFJF)

 Este minicurso realizará uma breve introdução histórica a respeito do desenvolvimento das 
técnicas de animação até os dias de hoje, abordando os 12 princípios básicos utilizados nos processos 
de animação (Comprimir e esticar, antecipação, encenação, animação pose a pose, sobreposição e 
continuidade da ação, aceleração e desaceleração, movimento em forma de arco, ação secundária, 
temporização, exagero, desenho volumétrico e apelo) e os processos criativos que envolvem a criação 
de um material animado. Para isso nos valeremos dos livros Manual de Animação de Richard Williams 
e Animated Storytelling de Liz Blazer. Estabeleceremos a diferenciação entre o campo de animação e 
motion graphics abordando as particularidades de cada um para introduzirmos aos participantes as 
ferramentas básicas do programa After Effects, software popularmente utilizado para a produção de 
animações e composições.

Das exposições na história e na sociologia: circulações e representações da arte 
latino-americana

Alexandre Pedro de Medeiros (UNICAMP) e Tálisson Melo de Souza (UFRJ)

 As exposições de arte se tornaram, enfática e sistematicamente nos últimos vinte anos, um 
problema de pesquisa para historiadores e sociólogos, o que resultou em uma extensa bibliografia 
disponível principalmente em línguas francesa e inglesa, mas ainda escassa em língua portuguesa.  Assim, 
este minicurso, primeiramente, pretende apresentar a um público acadêmico brasileiro as principais 
formulações de autores que têm se debruçado sobre o estudo das exposições, como Georg Simmel, 
Ángela García Blanco, Katharina Hegewisch, Nathalie Heinich, Michael Pollak, Jerôme Glicenstein, entre 
outros, dos quais poucos textos sobre a temática estão traduzidos para o português.
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Descolonização do corpo

Matsue Ono (UFJF)

 A proposta do minicurso “Descolonização do Corpo” está inscrita nos discursos e práticas 
corporais que permitem atravessar as lógicas dominantes de comportamento como a Bondage; uma 
técnica de amarração japonesa com cordas.  A tentativa é pensar, discutir e praticar idéias que subvertem 
a ordem do corpo social, do cidadão e do normativo, abrindo possibilidades de outras existências, 
outros modos de vida que não sejam parte das práticas de um governo de dominação, controle e 
comércio dos corpos. Olhar para um conjunto decisões e de negociações entre as forças agentes que 
nos formatam, para potencializar outras percepções sensíveis do corpo.

Discutindo a fanzine: das produções impressas aos E-zines da atualidade

Susana Azevedo Reis (UFJF)

 A fanzine é um meio de comunicação de fácil produção e distribuição, seja produzida de 
maneira manual, em forma impressa, ou online, por meio de e-zines. Dessa forma, ela se tornou uma 
oportunidade democrática de divulgação e compartilhamento de pensamentos, ideias e notícias. Esse 
minicurso tem o objetivo de oferecer um aporte teórico sobre o conceito e a história das fanzines, 
além de proporcionar ao aluno um entendimento maior sobre o processo de criação desse tipo de 
publicação. Também permitirá que os participantes conheçam e apliquem os conhecimentos adquiridos 
na produção de uma fanzine.

Modelagem criativa de roupas: adotando conceitos da composição visual para 
gerar alternativas criativas na modelagem

Julia de Assis (UFMG)

 Esse minicurso pretende desmistificar o processo criativo dos estilistas e compartilhar 
metodologias criativas que exploram a ligação do criar com o fazer. O minicurso será dividido em duas 
etapas – a primeira será uma reflexão teórica sobre o processo criativo de roupas e seus novos horizontes, 
além da introdução ao estudo de formas e composição visual. Será proposto aos participantes que tomem 
como base os conceitos de composição visual propostos por Kandinsky, para modificarem os moldes das 
roupas desmontadas. A segunda etapa será prática, onde os participantes planejarão através de desenhos, 
as possibilidades de modificação e manipulação dos moldes para então executar, recortando e remontando 
as peças com pedaços de tecidos extras se preciso.  Não é necessário experiência em costura e modelagem.

Pesquisa de tendências para desenvolvimento de coleção em moda

Gisele de Lima Melo Nepomuceno (UFJF) e Bárbara de Carvalho Delmonte Cavaliere e Rezende (CES/JF)

 O minicurso “pesquisa de Tendências para desenvolvimento de coleção em moda” tem como 
objetivo capacitar o aluno a pesquisar e identificar tendências de comportamento que possam ganhar 
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força e se tornar moda, como o campo do design de moda utiliza a metodologia de pesquisa de 
tendência e coolhunting para mapear e transformar essas evidências em referências e posteriormente 
em produto voltado ao consumidor final. Assim, ao final do minicurso o aluno compreenderá a forma 
de pesquisa e interpretação das tendências de moda. Para a realização do minicurso será utilizada a 
apresentação dos conceitos da pesquisa em moda a partir de mecanismos de rastreamento de tendência 
bem como a interação com os alunos através de atividade que busca colocar em prática os conceitos 
de pesquisa trabalhados na parte teórica.

Reutilização de filmes de família na produção audiovisual contemporânea

Ana Clara Campos (UFJF) e Vanessa Rodrigues (UFJF)

 Cada vez mais surgem tecnologias mais simples que popularizam os registros em família. Mas em 
contrapartida, a obsolescência dos suportes também é mais rápida e por isso, muitos arquivos de filmes 
domésticos acabam ficando depositados em fundos de gavetas, à mercê do desgaste do tempo. Assim, 
diante dessa iminente possibilidade de esquecimento, acreditamos que seja necessário uma retomada a 
esses materiais antigos a fim de resguardar memórias, tanto as pessoais quanto aquelas que têm relação 
com a vivência em sociedade. E uma opção para a preservação desses acervos é a incorporação deles 
dentro da produção audiovisual contemporânea, principalmente daquela que visa trabalhar memória 
afetiva, identificação, subjetividade, experimentação e relações entre passado e presente. 
 No entanto, sabemos que a maior parte dos filmes de família é constituída por registros bem 
simples e, por isso, julgamos importante também estudar como o processo de montagem contribui 
para conectar essas imagens pré-existentes e fazê-las ganhar novos sentidos, novas possibilidades de 
reutilização e estratégias estéticas e narrativas. A ideia deste minicurso é discutir, principalmente, a 
valorização do suporte analógico, que há algum tempo está “aposentado” e em virtude disso pode ter 
um tempo de vida útil menor.

Serenidade, presença e experiência estética contemporânea

Mariana Lage (UFJF)

 O minicurso pretende oferecer referencial teórico, visual e artístico sobre obras e poéticas 
pautadas na experiência estética, em suma, obras que se realizam como uma proposta de experiência 
sensorial ao público espectador. Nessa renovação da percepção estética e de mundo, pretende-se 
abordar os conceitos de presença e serenidade, respectivamente de Hans Ulrich Gumbrecht e Martin 
Heidegger, como ferramentas de trabalho numa análise estética e filosófica da arte contemporânea, 
além de abordar exemplos históricos de meados da década de 1950 aos dias de hoje, encontrando 
nessas obras indícios de outras narrativas possíveis.
 Ao contrário de enfatizar mais vez uma aproximação da arte contemporânea a partir da 
interpretação e da primazia do conceito, defende-se uma perspectiva que traga para primeiro plano 
a serenidade, a epifania, o empenho do corpo e a presença como condições para o acontecer da 
experiência estética.
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RESUMOS DOS PÔSTERS

Das minas às gerais: primórdios da produção de filmes de artistas e videoarte em 
Minas Gerais (1970-1980)

Thaiz Araujo Freitas (UFJF) e Patrícia Moreno (UFJF)

 Minas Gerais foi cenário de significativas manifestações de arte contemporânea, entre elas 
estão as que foram expostas nos salões de Arte de Prefeitura de Belo Horizonte a partir de 1971. 
Atualmente o Museu da Pampulha mantém em seu acervo as obras premiadas desses salões. Tais 
salões se constituíram como propulsores da mobilização de artistas no ambiente da capital mineira, 
além de pinturas, gravuras e esculturas, a partir da década de 70 há também o aparecimento de obras 
audiovisuais no circuito artístico mineiro. Introduzidos pelo artista, crítico e curador Frederico Morais 
(também premiado no referido Salão), o audiovisual adquiriu características singulares, assimilando as 
novas técnicas de produção de imagem no contexto da arte contemporânea. 
 Entre as possibilidades formalísticas, foi adotada a associação de imagem (fotografia em forma 
de slides) e som (música e/ou textos) considerando as características de sua exibição: projetores, 
sequenciamento, alternância, sobreposição e ritmo. Esta abertura do audiovisual na arte como 
linguagem e técnica, permitiu um vasto campo de possibilidades criativas no quadro da arte mineira. 
Neste trabalho foram mapeados alguns dos mais atuantes produtores de audiovisual da década de 70 
em Belo Horizonte que também adquiriram o prêmio dos salões de arte contemporânea entre 1970 
e 1972, entre eles estão Beatriz Dantas e Paulo Emílio Lemos (participantes da Bienal de São Paulo e 
de Paris), Frederico Morais, George Helt e Ivens Fontoura.

Palavras-chave: Filme de artista, Videoarte, Minas Gerais

História da arte como história das exposições: as Bienais de São Paulo da 
última década 

Renata Cristina de Oliveira Maia Zago (UFJF), Clara Mourão Downey (UFJF) e Tamares Hagar Silva (UFJF)

 A história das exposições de arte permite revelar e compreender particularidades de um 
período artístico, expandir a trama de fatores sociais, políticos e econômicos que estão diretamente 
relacionados a um sistema de arte ou ao campo da arte, com agentes geradores de debates.

ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA
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 As Bienais (Internacionais) de São Paulo são mostras já conhecidas de todos. Parte integrante 
e importante da história da arte, marcadas ora pela irreverência, ora pelo conservadorismo, sempre 
aparecem conectadas a polêmicas e/ou questionamentos críticos em torno de sua organização. Nas 
últimas edições das Bienais de São Paulo, 2006 a 2016, a relação entre arte e política tem sido 
amplamente debatida, retomada e rememorada pelo discurso da curadoria. 
 Os artistas, os curadores e as instituições são entendidos como atores de conflitos políticos 
e estéticos que se desenrolam dentro e fora do campo artístico. Diante do pluralismo presente na 
arte hoje, o curador se tornou um agente de extrema visibilidade por sua capacidade de identificar 
tendências ou temáticas emergentes, procurando sempre articular conceitos críticos com a produção 
de artistas, além de adicionar um valor social à obra.
A designação de exposição como dispositivo (AGAMBEN, 2009), definido da relação entre o técnico 
e o simbólico, ou seja: a exposição como escrita da história da arte; como espaço de discussão entre 
curadores, artistas e público; e como estratégia artística: entre a realidade e a criação de ficções.

Palavras-chave: Bienais de São Paulo, Arte Contemporânea, Exposições

Living for Pleasure: o ideário internacional fundamentado pela Schutz

Matheus Bertolini Amorim (UFJF)

 A marca Schutz é uma das que integram o grupo Arezzo&Co e está enquadrada no mercado 
de calçados, bolsas e acessórios. Líder de mercado nesse segmento, a marca expande-se para o cenário 
internacional a cada nova coleção, adotando inclusive uma linguagem publicitária que possibilita o 
crescimento desse ideário em combinação com os produtos e todo visual que defende; desde seus 
vendedores até mesmo, no pós venda. A proposta desse trabalho é analisar esse mix de comunicação 
que circunda entre as mídias digitais e também a criação e desenvolvimento de produtos e conteúdos 
de moda. Além disso, um paralelo que mescla as lojas próprias do Brasil, com o foco na flagship da 
Oscar Freire, e as lojas e ações internacionais aplicadas principalmente nos Estados Unidos. Por fim, 
a metodologia adotada nesse estudo de caso visa criar um background que fomente o conhecimento 
específico da marca e seus produtos, partindo do acesso do plano de negócios, a internacionalização 
de seus produtos e ideias e a influência desse ideário na criação e projeção do público consumidor 
diante do conceito de moda que a marca acaba abrangendo.

Palavras-chave: Comunicação; Consumo; Identidade; Internacionalização.

Moda, corporalidade e identidade no quadro do reality show de transformação 
corporal “Arruma meu Marido”

Fabiano Eloy Atílio Batista (UFV) e Rita De Cássia Pereira Farias (UFV)

 A Corporalidade na sociedade contemporânea afeta, significadamente, a dinâmica social de 
interação entre os sujeitos. A idealização devotada de obrigações fornecidas pelo setor midiático e pelo 
comércio da corpolatria vem promovendo significativas modificações na (re)construção dos corpos. 
Diante da supremacia das imagens idealizadas, aqueles que não se inserem no modelo hegemônico de 
beleza são estigmatizados e sofrem com a exclusão. Para inserir o sujeito nos valores hegemônicos, 
a indústria da beleza e a mídia oferecem uma diversidade de mecanismos, sendo que um deles é o 
quadro “arruma meu marido”, do programa “Hora do Faro”, apresentado por Rodrigo Faro, na Rede 
Record, que tem como pressuposto a “transformação” do participante inscrito.
  Desta maneira, observa-se que alguns signos corpóreos (flacidez, sedentarismo, gordura, 
falta dos dentes, cabelos grandes e “mal cuidados”, dentre outros) simbolizam uma indisciplina ou 
até mesmo um descaso com o corpo (GOLDENBERG, 2011), sendo os indivíduos apontados pelo 
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“fracasso” de sua própria corporalidade. Assim, a aparência torna-se um ‘valor’ imprescindível para o 
reconhecimento do individuo dentro de um contexto social e familiar.

Palavras-chave: Moda; Masculinidade; Beleza; Mídia.

VIntage: roupas e memórias

Talita Botelho de Paula (UFJF)

 Segundo Cauduro; Perurena, “existe agora um interesse renovado por estéticas passadas, 
levando a uma reapropriação e recontextualização do antigo” (2008, p. 108). Percebemos esse 
interesse em diversas formas de construções e expressões artísticas, mas, principalmente, a moda 
revisita e reconstrói o passado seja através de releituras, referência ou através do interesse pelo 
vintege.
O termo vintage vem das safras de vinho colhidas em determinada situação climática que dá ao vinho 
uma qualidade superior. Mais tarde foi utilizado para denominar o vinho do porto e também como 
sinônimo de algo antigo de boa qualidade. O termo foi absorvido pelo universo da moda para designar 
peças de época que carrega importantes valores simbólicos.
Esse simbolismo é pontuado pela ligação da roupa à um determinado recorte temporal e espacial, 
que resgata os valores de identidade e memória daquele contexto. Não é em vão que, no universo da 
costura, os puídos e desgastes nas áreas dos cotovelos, joelhos, entre coxas, bem como bainha, golas 
e punhos são chamados de “memória”.
“A roupa tende pois a estar poderosamente associada com a memória ou, para dizer de forma mais 
forte, a roupa é um tipo de memória” (STALLYBRASS, 2008, p. 14), assim uma peça vintage é um 
tipo de memória que possibilita a revisitação do passado ao dialogar com os valores simbólicos de sua 
origem, bem como, a singularidade do sujeito.

Palavras-chave: moda, memória, vintage

A questão do trabalho na linguagem cinematográfica: análise do filme brasileiro 
“A Queda” de 1976

Janaina Di Lourenço Esteves (UFJF) 

 A pesquisa em andamento visa a análise da representação das questões relativas ao trabalho 
através do longa-metragem de ficção “A queda”, de 1976, dirigido por Ruy Guerra e Nelson Xavier. 
O filme trata acerca da morte de um operário da construção civil, em seu local de trabalho, o que 
traz uma revolta de toda a classe trabalhadora contra a empreiteira que tenta mascarar sua culpa. A 
escolha da obra se baseia tanto no fato de ter em seu enredo principal as relações de trabalho, quanto 
por ser considerada uma continuação de “Os Fuzis” (Ruy Guerra, 1963), filme que compõe a “Trilogia 
de Ouro” do Cinema Novo. Dessa forma, uma das abordagens se constitui no amadurecimento de 
um importante cineasta que compôs o referido movimento cinematográfico, já em esfriamento, tendo 
em vista as rupturas e continuidades estéticas e narrativas em relação ao filme antecessor. Além 
disso, a partir da análise fílmica, buscaremos o discurso que a obra nos fornece acerca do universo do 
trabalho, para podermos traçar, assim, a forma como o filme se comunica com o seu contexto sócio-
histórico: período ditatorial brasileiro, pós “Milagre Econômico” e a três anos das grandes greves dos 

CINEMA E AUDIOVISUAL
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metalúrgicos do ABC Paulista. Dessa forma, através da conciliação de questões referentes à estética, 
à história do cinema e ao contexto histórico, podemos esmiuçar um filme que nos tem tanto a dizer, 
interna e externamente.

Palavras-chave: Cinema Novo, Ditadura, Ruy Guerra, Trabalho

Cinema e a língua escrita da realidade: diálogos contemporâneos com Pier Paolo 
Pasolini

Thaís Milena Adão (UFJF) e Érika Savernini Lopes (UFJF)

 O presente trabalho é uma pesquisa de iniciação científica que tem por objetivo principal 
sistematizar o pensamento do diretor italiano Pier Paolo Pasolini quanto ao cinema, buscando apontar 
a originalidade de sua proposta na conciliação de certa concepção de real com o formalismo, e discutir a 
atualidade de suas proposições na produção contemporânea. Para tal, com base nos escritos de Pasolini 
compilados no livro “Empirismo Herege” (1892), procuramos discutir os conceitos que fundamentam 
a sua concepção de cinema (realidade/real, cinema, filme, plano-sequência, linguagem/língua/gramática 
cinematográfica, configurações do cinema de poesia e de prosa) e analisar as relações existentes entre 
esse pensamento teórico-reflexivo de Pasolini e a produção fílmica de diretores contemporâneos a 
ele, levantando a discussão atual do retorno do real na teoria do cinema contemporâneo e sua relação 
com um estilo e um modo de narrar realista. Procuramos estabelecer a atualidade do pensamento de 
Pasolini quanto ao plano-sequência na análise fílmica de filmes do diretor Béla Tarr, que evidenciam 
essa dupla naturezaobjetiva e subjetiva do pensamento pasoliano. Percebe-se, por fim, um resgate de 
Pasolini nos últimos tempos por parte dos pesquisadores e que suas reflexões acerca de seu tempo 
podem ser utilizadas para compreender a nossa própria realidade e o cinema atual.

Palavras-chave: cinema; plano-sequência; Pasolini; realismo; formalismo.

Influência das cores na construção da narrativa do filme: uma análise sobre a 
narrativa clássica hollywoodiana em Moonrise Kingdom

Ana Rita Silva (UFJF) e Amanda Maria Assis Amorim (UFJF)

 A narrativa clássica hollywoodiana consiste em apresentar personagens bem definidos, que 
tem como objetivo durante o filme, resolver uma situação ou um problema evidente. Baseia-se 
num roteiro que apresenta uma fórmula, e essa mesma consiste em uma trama que é composta de 
quatro estágios: equilíbrio, a perturbação do mesmo, a luta e a eliminação do elemento perturbador, 
retornando ao equilíbrio. Em resumo, a história é definida por uma tranquilidade natural das coisas 
que é violada e deve ser restabelecida. Durante a trama, o personagem principal é bem trabalhado, 
para poder ser bem definido, e, geralmente, é o maior agente das ações durante o filme. Em Moonrise 
Kigndoom, de Wes Anderson, vemos toda a expressão da genialidade do diretor na composição da 
mise-en-scène, articulando todos os elementos formais do filme harmoniosamente, de um modo 
que eleva a experiência do espectador a um nível de grandiosidade inestimável. Seu filme recebe um 
preciso e detalhado trabalho de coloração e simetria que ajuda a construir o sentido da narrativa e 
das cenas, onde nitidamente pode-se perceber o uso da cor como parâmetro definidor da evolução 
da história.

Palavras-chave: Narrativa clássica; Cor; Cinema;
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O espírito de Daniel Blake: A busca por cidadania em um sistema de capitalização 
de direitos

Leone Henrique Rodrigues Santana (PUC-RIO)

 Em um mundo capitalista, observa-se paulatinamente a capitalização de direitos que, 
supostamente, deveriam ser básicos e de acesso universal; esta capitalização se exprime em 
determinadas exigências impostas que, por vezes, sobrepõe o indivíduo e suas capacidades. No 
presente trabalho buscou-se fazer uma análise dos filmes “O Espírito de 45” e “Eu, Daniel Blake”, 
ambos dirigidos por Ken Loach. Onde primeiro, através de relatos, narra paulatinamente a passagem 
de uma sociedade de desesperos e desalentos, em um período que se inicia do entreguerras e continua 
até o fim da Segunda Guerra (1919-1945), para uma sociedade de esperanças baseada em reformas 
trabalhistas e na nacionalização de serviços. Por sua vez, “Eu, Daniel Blake”, narra a trajetória de 
um homem que impossibilitado de trabalhar, devido a um problema no coração, e sua consequente 
dificuldade para viver e continuar a ter acesso a direitos básicos em uma sociedade capitalista. Para o 
desenvolvimento do trabalho proposto, foram analisadas as obras de Ken Loach “O Espírito de 45” e 
“Eu, Daniel Blake”, longa-metragens que ao mesmo tempo que se complementam na discussão aqui 
proposta, são também antagônicas em seus conteúdos. De forma a complementar as análises dos 
filmes, utilizou-se também de uma importante obra que se correlaciona com a discussão proposta, “A 
nova razão do mundo”,  livro dos filósofos franceses Pierre Dardot e Christian Laval.

Palavras-chave: cidadania, capitalismo, direitos

O período ditatorial brasileiro a partir do estudo de memória no filme “Nunca 
fomos tão felizes”

Geraldo Homero do Couto Neto (UFJF)

 O pôster analisa o filme “Nunca Fomos Tão Felizes”, de 1984, dirigido por Murilo Salles. O 
longa conta a história de um jovem que, depois de muito tempo, reencontra seu pai, mas o convívio 
entre eles é dificultoso para o jovem, que busca pela cidade respostas para entender e rememorar seu 
pai. Nessa busca o jovem acaba por entrar em conflito consigo, que busca entender sua própria vida. 
O trabalho exprime como a memória molda as principais características do pensamento humano, 
assim como o rapaz é transformado pela vida do pai, que na ditadura, encontra um passado tortuoso.  
Ao tentar reviver o passado, conseguimos explorar de forma sistemática as vicissitudes de análise da 
memória, desentendidas pelo filho. A memória como questão de disputas e esquecimentos torna-
se uma grande aliada aos estudos historiográficos para o entendimento de momentos marcantes na 
história do país e de pessoas singulares. Percebemos a memória como chave de estudos sobre os 
efeitos da Ditadura na vida das pessoas, que até os dias atuais ainda é encontrada nas memórias dos 
participantes daquele processo histórico como fonte de pesquisa imprescindível. Será analisada a 
memória no filme a partir dos pressupostos traçados pelos principais estudiosos no assunto (Pollack, 
Halbwachs, Le Goff, Nora, Burke e Huyssen.) para chegarmos ao entendimento da utilização desta 
análise para complementar os estudos feitos sobre os processos do período em que o filme se localiza 
e do período que ele quer rememorar.

Palavras-chave: Cinema; Memória, História, Ditadura; Disputa
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O uso da estética neoclássica na imagem televisiva como recurso narrativo: 
uma análise da terceira temporada de House of Cards

Diogo de Melo Gomes Silva (UFJF)

 O presente projeto de pesquisa propõe analisar a produção televisiva seriada House of Cards 
produzida pela empresa serviço de Netflix, em sua terceira temporada. Buscando assim estender e 
aprofundar o debate sobre a imagem televisiva. Para esta análise foi delimitada a terceira temporada 
da série em questão, devido ao grande número de características e signos visuais incidentes nesta 
temporada. Esta pesquisa leva em consideração as possíveis interpretações dos motivos que levaram ao 
diretor David Fincher, em optar por uma estética muito próxima do estilo Neoclássico da arquitetura, 
estilo este predominante nas construções públicas dos EUA. Para esta compreensão é necessário 
entender o estilo, suas características e significados. Uma vez entendido isso, qual o significado 
quando o estilo passa para a estética televisiva e se torna um potencial imagético? Quais as possíveis 
interpretações que a imagem pode trazer? Estas e outras perguntas são levantas buscando a maior 
compreensão do poder imagético da televisão e a sua profusão na narrativa seriada. House of Cards 
é produzida e distribuída pela empresa Netflix, que desde sua criação (2013) rompe com a estrutura 
cinematográfica mundial sendo ela própria, produtora, distribuidora e exibidora, neste projeto de 
pesquisa, buscaremos analisar o impacto que essa ruptura traz para o mercado de produção de 
conteúdo e os expectadores. Neste contexto se faz necessário estabelecer uma contextualização 
histórica da independência norte-americana e sua busca pelos ideais greco-romanos que se refletem 
nas construções públicas neoclássicas, e estas, têm como premissa o resgate dos ideias de justiça, 
honra e patriotismo. Tais fontes permitirão o delineamento do contexto histórico, a análise das 
principais questões temáticas abordadas nesta série e a percepção da arquitetura como recurso 
narrativo. Como subsídios teóricos e metodológicos serão empregadas as concepções cunhadas por 
Henry Jenkins, David Herman, Umberto Eco e Leonardo Benevolo.

Palavras-chave: Narrativa Seriada, Neoclassicismo, Neoclássico, Televisão, House of Cards

 

A importância do Design cenográfico para a Expografia

Laiz Coelho (CES/JF) e Thiago Berzoini (CES/JF)

 O estudo pretende demonstrar a transdiciplinariedade entre a concepção do designer para 
a cenografia de exposições e as artes visuais contemporâneas. Importará demonstrar a programação 
visual cenográfica de exposições como um mecanismo de elaboração de linguagens do espaço destinado 
as exposições das artes visuais capaz de proporcionar uma experiência sensorial entre o observador e 
o teor das obras apresentadas. A cenografia de exposições será compreendida como uma ferramenta 
instruída a moldar o espaço destinado às curadorias de Arte permitindo que a comunicação com o 
público ocorra não somente através de uma linguagem verbalizada, mas que a expografia e o espaço 
destinado a ela seja também um condutor do propósito de uma mostra de obras artísticas. Nesse 
sentido, intenciona-se verificar a relação entre a proposta de um espaço destinado a exposição 
de obras de Arte que compreenda um design apto aos anseios da expressividade das artes visuais 
contemporâneas, a valorização das obras expostas através da ressignificação expográfica atual.

Palavras-chave: cenografia de exposições, design, estímulo sensorial, expografia, linguagem visual.

INTERARTES E MÚSICA
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A infância e a educação étnico racial na linguagem museal

Andreza Mara da Fonseca (PUC-MG)

 Refletir sobre a tríade infância, museus e capital cultural, como objetos de aproximação, é o 
propósito deste trabalho. Partindo da importância do meio cultural, suas experiências educativas para 
a formação e afirmação das crianças como sujeitos importantes, agentes sócio, cultural e históricos, a 
partir de vivências educativas em museus. Nesse aspecto, a construção deste texto intenta esforços a 
fim de alimentar as possibilidades propiciadas pelas condições sociais de acesso à prática cultural desde 
a infância, que podem oportunizar ampliação das vivências culturais, desmistificando as vertentes que 
insistem em afirmar a cultura como privilégio natural.
 O olhar para a infância contextualizada no tempo e espaço, em um contexto social que precisa 
ser escutada e levada a sério, se apresenta um componente essencial para afirmar sua presença no 
mundo. Este texto pretende apresentar elementos sobre a tríade apresentada acima, conceituando 
cada um dos objetos elencados e discutindo suas aproximações, desdobrando-se em quatro partes. Na 
primeira, a infância está focalizada sob as perspectivas da teoria sociológica clássica e da sociologia da 
infância. Na segunda, os museus constituem objetos de estudo. Na terceira, está a apresentação de 
alguns conceitos, principalmente o de capital cultural, da teoria de Pierre Bourdieu. Na quarta, as 
aproximações e conflitos contendo a reflexão sobre os objetos descritos nas três partes anteriores 
do texto, como considerações finais.

Palavras-chave:  Infância, Educação Museal, Capital Cultural
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