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APRESENTAÇÃO: GT DE CINEMA E AUDIOVISUALIDADES 
 

É no espaço do audiovisual que as narrativas potencializam a expressividade e a 

necessidade humana de contar, relatar, dramatizar e questionar. É na cultura audiovisual 

que as narrativas ganham corpo, vivacidade e uma existência ainda mais nítida. Isso se 

deve, em grande parte, à presença daquilo que mais nos define como seres narrativos: a 

capacidade de criar imagens que tenham um sentido único por meio das cores, da 

fotografia, dos ângulos, dos movimentos, das texturas, das músicas, da cultura da 

oralidade e de produções sonoras presentes em filmes, documentários, telenovelas, 

minisséries e tantas outras obras audiovisuais. 

Neste GT recebemos artigos científicos – de cunho teórico e teórico-prático – 

que tratam de temas relacionados ao cinema em seus mais variados gêneros, análises 

fílmicas, historiagrafia, teoria dos cineastas e também assuntos relativos à ficção seriada 

na TV e em outros serviços de streaming, web-séries, narrativas transmídias e outras 

formas da cultura audiovisual ligadas ao campo da comunicação, linguagens e discursos 

estéticos. Assim, compõem este GT trabalhos vinculados às questões como adaptações, 

processos produtivos e narrativos; matrizes culturais e representações sociais, 

identitárias e políticas; estética cinematográfica; estética da imagem televisiva; 

metodologias de análises fílmicas; formatos e estilística da teledramaturgia; 

gramaticalidades audiovisuais; cinema(s) independente(s); movimentos sociais, 

minorias, gênero, raça, classe e audiovisual; regimes estéticos de interação; estudos das 

lógicas de produção, exibição, distribuição, consumo e recepção, entre outros exemplos. 

Coordenação do GT:  

Anderson Lopes (Doutorando em Ciências da Comunicação – PPGCOM/ECA USP) 

Valquíria Michela John (Doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul – Docente PPGCOM/UFPR) 
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Adaptações da Terra-Média: Da Animação ao Live-Action Animado 

 
Renan Claudino VILLALON. 

 

Mestre em Comunicação (Audiovisual) pela Universidade Anhembi Morumbi. Bacharel em 

Comunicação Social – habilitação em Radialismo (Rádio e TV) pela Universidade São Judas 

Tadeu. Integrante do Grupo de Pesquisa: Inovações e Rupturas na Ficção Televisiva 
Brasileira, pela UAM. 

 

 

[Resumo] O presente estudo trata do reconhecimento da transição do cinema pós-1975, 

de acordo com a análise da forma como foram realizadas as adaptações audiovisuais das 

obras   de J.R.R. Tolkien, intituladas: O Hobbit (1937) e O Senhor dos Anéis (1954-55). 

Tem como justificativa a observação de um processo cultural crescente sobre a 

construção das narrativas cinematográficas, algo que faz com que os filmes 

hollywoodianos cada vez mais estejam ligados ao conceito do blockbuster high concept. 

O objetivo buscado aqui é verificar a forma como a cultura pop, associada à tecnologia, 

influencia a forma como as adaptações são produzidas de acordo com o mercado de 

consumo. Para tal estudo, foram pesquisados conceitos acerca da cultura pop e do 

cinema hollywoodiano contemporâneo, das tecnologias digitais no cinema, de teorias 

sobre adaptação e das técnicas de animação cinematográficas. Sua hipótese é a 

observação do fim da separação entre o cinema live-action e o animado na construção 

do visual fílmico, isso através de narrativas em filmes high concept mescladas às dos 

videogames, que tornam essa ideia como uma base para construção do cinema atual e 

futuro. 

 

Palavras-chave: Cinema; Cultura Pop; Adaptação; O Hobbit; O Senhor dos Anéis. 
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A Década Perdida – Um (Re)descobrimento Das Diretoras Brasileiras 

Dos Anos 80 

 
Hanna Henck DIAS ESPERANÇA 

 
Graduanda no curso de Bacharelado em Cinema e Vídeo, UNESPAR – Campus Curitiba II. 

Bolsista do Projeto de Extensão Hatari! Revista de Cinema (PIBEX). E-mail: 

hanna.esperanca06@gmail.com 

 

[Resumo] Semelhante ao seu contexto histórico e econômico, a cinematografia 

brasileira dos anos 1980 também ficaria taxada como “década perdida”. Apesar da 

abertura política e do aumento da produção de filmes até 1985, anos prósperos da 

Embrafilme, a historiografia do cinema irá ignorar quase que completamente essa 

década e, ainda, contribuir para uma certa criação de estereótipos negativos. Dado esse 

contexto, podemos dizer que a situação é ainda mais grave quando olhamos para os 

filmes realizados por mulheres no mesmo período. Filmes que não só foram apagados 

por se inserirem em um contexto desfavorável, mas também pela tradição que a 

historiografia do cinema tem em apagar mulheres. Com bibliografia escassa e difícil 

acesso a informações, o presente trabalho tem o objetivo de, através da análise e da 

pesquisa, dar visibilidade a essas diretoras brasileiras que realizaram longas-metragens 

na década   de 80. Serão analisados dois filmes com direções distintas, de estreia e que 

focam na temática feminina, sendo: Amor Maldito (1984) de Adélia Sampaio e Que 

Bom Te Ver Viva (1989) de Lúcia Murat. Para tanto, será feito um breve panorama 

histórico desde a criação da Embrafilme em plena ditadura militar até a sua extinção em 

1990, focando nos pontos que irão influenciar de alguma forma os filmes 

estudados/citados tanto em termos de realização quanto de temática e narrativa. 

 

Palavras-chave: cinema brasileiro; anos 80; diretoras brasileiras; cinema feminino; 

história do cinema brasileiro. 
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A Estética dos Sons do Documentário sem Diálogos São Silvestre 

 
Karen BORTOLINI 

 
Karen Bortolini é Doutoranda em Comunicação e Linguagens - Linha de Cinema e 

Audiovisual, na Universidade Tuiuti do Paraná. Mestre em Comunicação e Linguagens - Linha 
de Cinema e Audiovisual, na Universidade Tuiuti do Paraná. Pesquisadora do Grupo de 

Pesquisa Desdobramentos Simbólicos do Espaço Urbano em Narrativas Audiovisuais, do 

PPGCOM/UTP (Grudes). MBA em Gestão da Comunicação Empresarial, na Universidade 

Tuiuti do Paraná, com certificado de melhor Trabalho de Conclusão de Curso nesta pós-
graduação. Graduada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Tuiuti do 

Paraná (2006), com prêmio de melhor Trabalho de Conclusão de Curso peal escrita de livro 

reportagem. Foi professora das disciplinas de Metodologia Científica 1 e 2 na Faculdade Facet 
e ministrou o Módulo de Produção e Revisão do Texto Jornalístico para a pós-graduação em 

Produção e Revisão Textual na FAE. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em 

Jornalismo Especializado (Comunitário, Empresarial, Científico). Experiência com 10 anos em 
Assessoria de Imprensa, redação para veículos impressos (jornal e revista) e web; e revisão. 

Roteiro, reportagens, apresentação e edição para Telejornalismo. 

 

 

 

[Resumo] Este artigo corresponde à análise dos sons no documentário brasileiro São 

Silvestre. Dirigido por Lina Chamie (2013), o filme trata da corrida de rua de longa 

distância mais tradicional do país, na capital paulista. O que despertou interesse ao 

analisar os elementos sonoros é o fato de que o longa-metragem São Silvestre não conta 

com falas, promovendo seu significado por meio da montagem das imagens-câmeras, 

sejam as captadas pelo protagonista quanto aquelas feitas por outro sujeito. A narrativa, 

no entanto, é guiada pelos sons, sejam ruídos, palavras ou músicas do universo fílmico 

ou inseridas pela trilha sonora. O estudo conta com conceitos sobre as técnicas aplicadas 

e as opções estilísticas feitas pela diretora, além de tratar das questões referentes à 

forma fílmica. 

 

Palavras-chave: Estética; Estilo; Som; Forma. 
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A Mídia como Espaço de Representação Bruxas e Estereótipos no 

Filme Paranorman 

 
Leonardo José COSTA  

 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 

 

[Resumo] A Laika é uma produtora canadense responsável por três longas animados 

que abordam temas de cunho social como preconceito, divisão de classes, etc. Em 2012, 

a empresa lançou Paranorman, filme que traz um garoto vítima de bullying tentando 

salvar sua cidade da maldição de uma bruxa, morta durante o período de caça às bruxas 

estadunidense. Objeto de estudo deste trabalho, realizou-se em Paranorman uma análise 

fílmica com base em autores que tratem do cinema e, consequentemente, da mídia, 

como espaço de representação. Com essa análise, observou-se para contemplação dos 

objetivos específicos a relevância da presença do conteúdo histórico envolvendo o 

período de caça às bruxas no filme; a presença de estereótipos sociais e sua 

representação por meio dos personagens; e a relevância midiática de abordar o 

preconceito nos dias atuais com base em um acontecimento histórico tão antigo. Ao 

analisar elementos fílmicos como personagens, ambientação, diálogos e enredo, 

percebeu-se que o filme permite a discussão sobre o quanto o ser humano mudou ao 

longo da história quando se trata de aceitar o “diferente”, ao relembrar os famosos 

julgamentos das “bruxas de Salém” de 1692. Analisar um filme que trata de estereótipos 

e preconceitos evidenciou que esses produtos de mídia são importantes espaços de 

representação e também instrumentos de conscientização social ao trazerem à tona a 

realidade vivida por minorias que sofrem diariamente como vítimas de algum tipo de 

preconceito. 

 

Palavras-chave: Preconceito; Bruxas; Cinema de animação; Representação. 
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A MONTAGEM NO FILME HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE 

PARTE II 
 

ANNA CLAUDIA SOARES 

 
 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade 

Tuiuti do Paraná. Pesquisadora no Grupo de Pesquisa Cine&Arte (PPGCom UTP). Bolsista 

CNPq. E-mail: contatoannaclaudiasoares@gmail.com 

 

[Resumo] Compreendendo a montagem como o momento de estruturação da narrativa, 

como uma reescrita das imagens, numa organização dos elementos cinematográficos, o 

presente estudo tem como principal objetivo identificar os tipos de montagens utilizados 

na cena dezenove do filme Harry Potter e as relíquias da morte parte II. A metodologia 

utilizada será a análise fílmica buscando identificar os processos de significações e 

poéticas resultantes por intermédio das estratégias de montagem. Na cena dezenove do 

filme Harry Potter e as Relíquias da Morte parte II: o personagem Harry Potter 

consegue ver as lembranças que o personagem Severus Snape separou para ele assistir. 

Nessa cena, foi identificado a montagem rítmica e a montagem tonal. Na montagem 

tonal os fragmentos devem possuir um ritmo interno de narrativa que disponibiliza ao 

cineasta a oportunidade de construir a sua linguagem. Trata-se de um complemento à 

definição dos comprimentos dos fragmentos, dando a estes um novo sentido, desta vez 

internamente nas cenas. Como, por exemplo, explicando o porquê do personagem Snape 

assassinar o personagem Dumbledore no sexto filme da saga (Harry Potter e o Enigma 

do Príncipe). Já na montagem tonal considera-se o resultado emocional do fragmento. 

Por exemplo, o personagem Snape tido como vilão por todos os filmes na saga se torna 

o mocinho, e a raiva que os espectadores sentiam dele é transformada em pena. A 

montagem tonal apresenta uma percepção de movimentação mais profunda do que a 

montagem rítmica. 

 

Palavras-chave: Cinema; Montagem; Harry Potter e as Relíquias da Morte parte II. 
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A Mulher Popular nas Telenovelas de João Emanuel Carneiro 
 

Rosana MAURO 

 
Doutoranda em Ciências da Comunicação na ECA, USP. Mestre pela mesma instituição. 

Pesquisadora do GELiDis – Grupo de Estudos Linguagens e Discursos nos Meios de 
Comunicação. 

 

[Resumo] Este trabalho faz parte de um projeto de doutorado que busca refletir sobre as 

especificidades da telenovela na construção midiática do que se entende por mulher 

popular brasileira em duas telenovelas de João Emanuel Carneiro (Avenida Brasil e A 

Regra do Jogo), por meio da análise discursiva, narrativa e da estética televisual de 

personagens femininas consideradas de classes sociais populares. Este artigo faz um 

recorte da pesquisa, com foco na construção de uma tipologia para essas representações, 

baseada nas teorias sobre personagens e na realidade sócio histórica brasileira no que 

diz respeito a classe social e gênero, considerando a relação dialógica entre ficção e 

realidade e a importância da representação teleficcional para a reprodução e elaboração 

de imaginários sociais. 

 

Palavras-chave: Telenovela; Gênero Feminino; Classe Popular. 
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Análise da carga negativa da sombra na mise-en-scène do cinema 

expressionista  
 

Juan Francisco CELÍN ROBALINO 

 
Mestre em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais (2007); Roteirista pela Escola 

Internacional de Cinema y Televisão de Cuba (2003), Especialista em Projetos 

Cinematográficos pela Valencian International University (Espanha, 2010). Atualmente é 

doutorando em artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Brasil. Este artigo faz parte da tese A sombra no cinema, desenvolvida no curso de pós-

graduação em Artes da EBA/UFMG. Orientador: Prof. Doutor Luiz Nazario. E-mail: 

jcelinrobalino@gmail.com 

 

[Resumo] Este artigo analisa a carga negativa da sombra por meio de um breve estudo 

de mitos, imagens e filmes. Compara a sombra, como elemento estilístico, com o 

arquétipo junguiano do mesmo nome, o qual compreende nosso lado “negativo” e 

reprimido. Descobre vínculos entre a projeção da sombra, as artes plásticas e a 

fotografia. Estuda o efeito que a sombra e o reflexo especular produzem no seu 

portador. Analisa o dispositivo de iluminação que distorce e amplia o tamanho das 

sombras em diferentes materiais imagéticos até chegar à mise-en-scène do cinema 

expressionista. Estuda as sombras projetadas pelos monstros expressionistas, as quais 

tornam-se representações demoníacas, de ecos remotos, que prenunciam o surgimento 

da Alemanha nazista. 

 

Palavras-chave: Sombra; Artes Plásticas; Cinema Expressionista; Mise-en-scène; 

Arquétipo Sombra 
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 [Resumo] O cinema, ao se integrar a diferentes dispositivos e outras mídias, têm 

sofrido transformações em seu modelo hegemônico, criando deslocamentos 

representacionais e de linguagem, sob este contexto, uma série de novos recursos 

estéticos e narrativos passam a ampliar o seu espectro. Este artigo dedica-se a uma 

reflexão sobre a linguagem cinematográfica utilizada nos videogames, acerca das 

cutscenes (pequenos filmes que detêm a interatividade e empregam o espetáculo 

cinematográfico como forma de recompensa ou atribuição de significados narrativos aos 

games) do game Metal Gear Solid V The Phantom Pain (2015), produzido pela Kojima 

Productions. O objetivo é refletirmos sobre os mecanismos do cinema que são utilizados 

para impulsionar as narrativas e expandir o repertório constituinte de significados do 

jogador. Uma vez que o jogador passa a espectador, onde a ação simbólica que está 

inscrita em todos os eventos representacionais cria uma ilusão retoricamente 

estruturada, a liberdade de ação passa a constituir significado dentro de um universo 

mítico e ficcional. 
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[Resumo] Este trabalho propõem investigar novas formas de narrativa a partir das 

lógicas de produção do dispositivo cinema e das apropriações de elementos fílmicos 

observados nos meios digitais, a partir de suportes técnicos como o gif. O trabalho tem 

como objetivo verificar como novos suportes de imagem em movimento como o gif 

utilizam as lógicas de produção de montagem e narrativa do dispositivo 

cinematográfico, através da análise da apropriação do personagem Vincent Vega do 

filme Pulp Fiction observado no gif denominado Confused Tavolta. A pesquisa baseia-

se nas disposições sobre o cinema de Christian Metz e nas perspectivas sobre as lógicas 

de produção do cinema como a forma de montagem e narrativa em autores como Sergei 

Eisenstein, Gilles Deleuze e Ismail Xavier e nos modos de apropriações que a era digital 

possibilitou aos usuários dos meios e suas afetações através do conceito da midiatização 

com base em autores como Ana Paula da Rosa, Antonio Fausto Neto, José Luiz Braga e 

Serge Proulx e suas perspectivas sobre a circulação e apropriação de materiais nos 

meios digitais. Será utilizado como metodologia para a pesquisa a observação 

exploratória de gifs nos meios digitais, assim como a coleta de dados e a análise 

transversal das teorias do cinema e da midiatização. Verifica-se dessa forma, que as 

apropriações do cinema, sejam pela sua lógica de produção, seja pelos seus elementos 

fílmicos - imagens e personagens – o adaptam em novos meios de comunicação, a partir 

da disponibilidade de seus materiais nos meios digitais. 
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[Resumo] As produções originais da Netflix ganham força a cada ano, principalmente 

pelo sucesso do serviço de streaming no Brasil. Até maio de 2016, o serviço contava 

com 106 produções próprias, sendo 37 de ficção seriada. Este artigo analisou a 

representação feminina nas produções originais do canal, permitindo uma reflexão sobre 

a importância da mulher em uma série de ficção. Foram analisadas todas as produções 

originais da Netflix com conteúdo disponível no canal, sendo séries renovadas ou 

canceladas. As análises permitiram compreender que existe uma significativa 

visibilidade feminina no conteúdo original do canal, embora ainda haja maior 

valorização aos personagens masculinos. Apesar deste panorama, é evidente que as 

mulheres possuem uma forte representatividade nas séries originais da Netflix, 

conforme analisado no seriado House of Cards; a atriz Robin Wright, que interpreta a 

personagem Claire Underwood, é peça fundamental para a narrativa tanto quanto o 

protagonista Francis, interpretado pelo ator Kevin Spacey. 
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[Resumo] Este artigo é um estudo sobre o filme Vida (1993) do cineasta armênio 

Artavazd Pelechian. Explorando a teoria escrita pelo cineasta, a Montagem Distancial 

(2015), e como ela se articula no filme, busca-se evidenciar o signo da vida 

representado e como ela tange a obra do diretor em outros filmes, caracterizando um 

cinema documentário pautado no ensaio e seu estrito questionamento do valor 

ontológico da imagem. Vida é o parto pelo sentimento da mãe, da utopia, do tempo, do 

nascimento como registro da alma, que dinamiza a distância proposta pelo diretor em 

filmar por planos fechados para alcançar a questão do ser, principalmente nos 

momentos finais com as imagens do bebê sendo sucedidas pelas da criança. Além do 

texto citado, serão usados autores do campo do cinema documentário, da teoria da arte e 

da semiótica da cultura. 
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[Resumo] Este artigo apresenta a vida e a obra do diretor francês Jacques Rivette, 

pertencente à Nouvelle Vague e crítico recorrente da Cahiers du Cinéma nos anos 50. 

Detém-se, sobretudo, em seus escritos sobre o fazer e o pensar cinematográfico, 

presentes em suas avaliações e comentários sobre os filmes em circulação na época, 

diretores em ascensão e aqueles já consagrados, sendo sempre dono de uma opinião 

forte e até mesmo contrária aos de seus companheiros da revista. O objetivo aqui é 

baseado nas diversas publicações da Cahiers, em entrevistas e em seus filmes, traçar a 

evolução de seu cinema e de sua teoria entre 1953, com sua iniciação na revista, 

passando por 1961 com o lançamento de seu primeiro longa, e chegando a 2009, com 

sua última obra. É analisado, ainda, as diversas fases de sua vida, como os anos em que 

passou sendo editor da Cahiers du Cinéma, seu ativismo político, as controvérsias de 

suas obras, e de qual forma elas afetaram suas percepções do cinema e suas produções. 

Junto a isso, o conceito de ‘auteur’ é abordado com o intuito de apresentar a nova noção 

de realização do cinema francês e dos seguidores desses chamados ‘jovens turcos’, os 

escritores da Cahiers. 
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[Resumo] O presente artigo trata da experiência estética apreendida no documentário de 

moda Unravel, que traz à tona uma temática não comum para produções de moda – as 

quais costumam abordar a moda por sua face de beleza, estilo e glamour, documentando 

a história de grandes grifes e/ou designers −, revelando o destino de toneladas de roupas 

descartadas pelos Estados Unidos todos os anos e enviadas a cidade de Panipat, na 

Índia, onde mulheres imersas em uma cultura restrita em relação aos seus direitos, 

idealizam as mulheres americanas por meio das roupas que até elas chegam, para que 

sejam desmanchadas e transformadas em cobertores e, desta forma, retornarem aos 

países de  onde vieram. 
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[Resumo] O artigo tematizao conceito de pathosformel, de Aby Warburg,na leitura do 

filme Ato, atalho e vento(2014), de Marcelo Masagão. Assim como no conhecido Nós 

que aqui estamos, por vós esperamos (1999), Masagão realiza, nessa nova proposta, 

uma colagem com 147 filmes. Uma característica marcante na montagem de Ato, atalho 

e ventoé a aproximação de certos trechos por semelhanças, seja na temática, na forma, 

ou ainda nos gestos. Assim, temos espécies de sequências que recobrem a repetição de 

formas carregadas de significados, tais como o ato de “ser fotografado”ou 

“fugir”.Seguindo a visão warburgiana, poderíamos notar nessas sequências montadas 

elementos antropológicos de nossa modernidadeatravés das fórmulas depathosque os 

filmes representame sugerem pelo encadeamento de imagens.Pretendemos,assim, notar 

as relações entre gesto, cinema e pathosformelpara analisar com rigor teórico o filme de 

Masagão. Além do repertório teórico de Warburg, serão convocados comentadores que 

repensam a teoria warburgiana na chave cinematográfica, como Giorgio 

Agamben,Philippe Alain-Michaude Georges Didi-Huberman. 
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[Resumo] A aproximação que se deu entre o cinema e as histórias em quadrinhos e o 

cinema nas últimas décadas introduziu ao meio audiovisual um volume substancial de 

adaptações de graphic novels e releituras de aventuras de super-heróis. As duas 

linguagens artísticas em questão, HQs e audiovisual, possuem grande alcance e são 

aspectos de grande peso das culturas visuais contemporâneas, produzindo iconografias 

marcantes para o cenário da cultura pop, de modo que parece ser natural que se 

desenvolva um relacionamento simbiótico entre filme e história em quadrinhos, no qual 

a popularidade pré-existente advinda de um campo invade o outro. Um dos propósitos 

deste texto é apoiar o postulado de que essa ligação, cada vez mais frequentemente 

tecida, não apenas traz narrativas das páginas para as telas, como também começa a se 

desdobrar na formação de um gênero específico, marcado por seu próprio código visual: 

o comic book movie ou “filme de quadrinhos”. A partir da defesa desta posição, minha 

proposta é observar reiterações temáticas e técnicas que possam ser encontradas neste 

gênero, caracterizando efetivamente sua visualidade, e apontar caminhos para futuras 

análises de produções cinematográficas que se encontrem circunscritas nessa relação e 

adotam esse código visual. 
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[Resumo] Foi nos anos 20 na Alemanha que surgiu uma extensa movimentação em 

torno do estudo do uso da câmera cinematográfica como um recurso ficcional que a 

distanciasse da visão então predominante, de que cinema havia nascido para registro 

documental do Real. Arnheim, num livro de 32 traduzido no Brasil em 2012, 

desenvolve por intermédio de seis características em que uma imagem de cinema se 

diferencia da imagem do mundo (quando olhamos o Real), uma espécie de padrão para 

análise do trabalho de fotografia cinematográfica, apontando para a tese central de seus 

estudos posteriores no campo da linguagem visual, a de que é na lacuna entre objeto 

representado e representação que atua um dos ramos fecundos da criatividade artística. 

Por meio de uma vista panorâmica nos trechos de filmes apresentados como exemplo 

por Arnheim ao longo de sua obra, o artigo apresenta de forma didática o pensamento 

do autor, para destacar o fato de que não é só na fábula do roteiro que se coloca o 

problema da produção ficcional mas também na utilização do recurso técnico visual, 

visando ocupar de forma eficiente numa perspectiva criativa justamente esta lacuna 

entre olhar do mundo e representação do mundo. Para subsidiar esta reflexão, 

aproximamos o formativismo de Arhneim ao pensamento da Filosofia da Natureza em 

Heráclito, obra que tanta influência teve sobre a filosofia do século XIX, e que permite 

ao tema uma atualização original que percebe na guinada dialética de síntese entre 

forma e conteúdo prevista pelo filósofo na análise de real (cósmos), necessidade(pyýsis) 

e representação (lógos), a mesma movimentação dialética que deu base aos estudos de 

Arnheim, dando mais um passo no sentido de demonstrar a influência da dialética no 

pensamento teórico sobre a produção audiovisual dos anos 20 na Alemanha. 
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[Resumo] A relação de Tarkovski com a poesia tornou-se uma constante em enunciados 

acerca deste realizador, estabelecendo-se como que um lugar-comum da crítica. Não 

apenas os títulos de dois dos documentários mais importantes acerca do diretor (Un 

poeta nel cine: Adreij Tarkovskij, de Donatella Baglivo, 1984; e Andrei Tarkovski: 

poésie et vérité, de Edgardo Cozarinsky, 1999) partem desta relação, mas ainda 

declarações do próprio Tarkovski, (em entrevistas, nos seus Diários e em Esculpir o 

Tempo) aproximam reiteradamente os seus processos criativos e a expectativa de 

recepção de seus filmes aos paradigmas da poesia. Mas o que seria exatamente esta 

poesia com a qual a obra de Tarkovski dialoga, pela qual a postura deste realizador se 

pauta, e pela qual seus filmes buscam encontrar o olhar do espectador? O objetivo deste 

trabalho é refletir sobre estas questões, a partir do pensamento do próprio diretor em 

seus escritos e em declarações feitas em entrevistas, buscando subsídios para 

compreender, a partir daí, a natureza dessa poesia à qual a obra de Tarkovski pode se 

associar. 
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[Resumo] Partindo das considerações de Roland Barthes acerca da ideia de “língua”, 

este artigo objetiva mapear uma virada moral na obra de Lars Von Trier, procurando 

refletir sobre como, em seus filmes, relações entre cinema e escritura são capazes de 

tensionar questões morais demasiadamente complexas e tão caras às discussões de 

Barthes. Por isso, num movimento barthesiano de trapaça, apoiar-nos-emos nos seus 

conceitos de “escritura” e “morte do autor” com o intuito de analisar como as estratégias 

estéticas de Lars Von Trier, juntamente com a força política das protagonistas femininas 

de Ninfomaníaca V. I (2013), Ninfomaníaca V. II (2013), Melancolia (2011) e Ondas do 

Destino (1996), conseguem revelar uma inédita guinada desnormatizante em seu 

cinema. Logo, serão base de nossa fundamentação teórica os livros Aula (Barthes, 2004) 

e O rumor da língua (Barthes, 1988). 
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[Resumo] “Todas as cartas: Correspondências fílmicas” dá título a uma série de cartas 

filmadas produzidas durante 2005 e 2011 que foram trocadas por importantes 

realizadores do cinema contemporâneo, constituindo-se como uma geografia 

audiovisual de intimidades: José Luis Guerín (Barcelona) e Jonas Mekas (Nova York), 

Isaki Lacuesta (Girona) e Naomi Kawase (Nara), Albert Serra (Banyoles) e Lisandro 

Alonso (Buenos Aires), Víctor Erice (Madri) e Abbas Kiarostami (Teerã), Jaime 

Rosales (Madrid) e Wang Bing (Shaanxi), Fernando Eimbcke (Cidade do México) e So 

Yong Kim (Pusan/Nova York). O formato epistolar abre um espaço particular para 

reflexão não apenas do fazer cinematográfico de cada autor, mas do próprio desejo de se 

criar um espaço de partilha, tanto entre os realizadores, quanto como encenação a um 

público. Ao mesmo tempo, as correspondências fílmicas expõem uma temporalidade 

antiga: a do intervalo ou da espera, como elemento constitutivo da comunicação, ou 

seja, um tempo de latência, no qual habita a inquietude de uma falta ou de uma 

negatividade fundamental. A partir de um diálogo textual com essas correspondências 

fílmicas, este trabalho pretende abordar uma poética epistolar capaz de problematizar 

uma questão cara à teoria da comunicação, a partir da transformação do emissor em um 

“respondente”. 

  

Palavras-chave: Correspondências fílmicas; Cartas; Teorias dos Media; Filosofia da 
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[Resumo] Este artigo tem o objetivo de fazer uma análise tradutória. O objeto analisado 

encontra-se na série televisiva Contos do Edgar, que é uma obra traduzida/adaptada de 

contos do escritor Edgar Allan Poe. Aqui se analisou a tradução/adaptação do 

personagem corvo do poema de mesmo nome para a figura de um pombo. Utilizou-se 

para embasamento no estudo a complexidade com E. Morin e C. Salles, por exemplo, e 

teorias tradutórias como as utilizadas por O. de Andrade e A. Pinheiro, dentre outros. 

Dividiu-se o artigo em três partes, um falando sobre a criação do personagem corvo por 

Poe, outro falando sobre sua tradução em um pombo feita por Pedro Morelli e um 

tópico observando o personagem pombo em duas cenas da série em que ele aparece. 

Chegando a conclusão de que Morelli fez um ótimo trabalho tradutório. Não se teve 

aqui a pretensão de esgotar o assunto, pois seria impossível, mas pelo menos fazer uma 

reflexão sobre o assunto da tradução/adaptação utilizando personagens ricos de artefatos 

literários e audiovisuais como o corvo e o pombo. 
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[Resumo] Dogville (2003) é um filme que apresenta uma ruptura com o cinema 

hegemônico, visto que seu cenário minimalista transmite a ideia de um "teatro filmado". 

Ainda, sua história crítica e polêmica pouco nos oferece uma "moral da história", 

deixando, ao final, uma lição ambígua e de difícil conclusão. Nesse contexto, um 

personagem nos causa grande estranheza inicial - o narrador. Interpretado pela voz do 

ator britânico John Hurt, essa figura onisciente faz mais do que contar os fatos - ele 

ironiza, debocha e julga, embora sutilmente, os habitantes do vilarejo, indicando sua 

opinião frente às ações dos personagens, e consequentemente, um posicionamento 

moral. A questão que norteou esse artigo, é, portanto, quais os deslizamentos de sentido 

do discurso do narrador em Dogville, dado seu posicionamento moral na narrativa? 

Com isso, nossos objetivos foram interpretar o seu discurso, para entender os sentidos 

que podem ser atribuídos a ele e identificar o posicionamento moral do narrador na 

história. Para tanto, utilizamos a abordagem teórico-metodológica da análise do 

discurso, de linha francesa, visando os deslizamentos de sentido, e para tratar de moral 

recorremos à abordagem crítica do filósofo Nietzsche. Tivemos, assim, que o narrador 

pode ocupar as mais diversas posições no filme, de acordo com seu discurso - é um 

habitante da cidade, o diretor, ou até o próprio Deus de Dogville, que entrega as aflições 

e defeitos de seus personagens, e ao final intriga muito mais do que explica. 

 

Palavras-chave: Narrador; Dogville; Voz Over; Análise Do Discurso; Moral. 
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[Resumo] Esta proposta pretende abordar algumas questões acerca da perambulação no 

cinema. Entendemos a perambulação como deslocamento imotivado, resultante da 

atrofia ou mesmo do total desaparecimento do objetivo do deslocamento. A 

perambulação teria dois aspectos complementares: (1) perambulação por movimentos 

no espaço e (2) divagação intensiva (discursiva ou mental). Tendo em vista 

notadamente o segundo aspecto, interessa-nos confrontar dois filmes brasileiros – 

Branco sai, preto fica (2015), de Adirley Queirós, e Um copo de cólera (1999), de 

Aluízio Abranches (a partir da novela de Raduan Nassar) – que, a despeito das 

diferenças, comungam entre si um forte sentido perambulatório intensivo nos quais os 

discursos, diálogos, sensações e afetos complementam-se, substituem-se uns aos outros 

e/ou entram em conflito entre si a partir de microdeslocamentos ou de situações de 

ausência de deslocamento. Referimo-nos primordialmente (mas não exclusivamente) à 

perambulação em Walter Benjamin (sobre Charles Baudelaire e a flanêurie) e ao 

Tratado de Nomadologia, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, adequando-os ao que os 

filmes efetivamente apresentam. O objetivo principal é o de estabelecer conexões entre 

imagens (o que inclui as “imagens sonoras” de diálogos, discursos etc.) que nos 

permitam identificar uma perambulação propriamente intensiva, portanto, temporal. 

Pois nos parece que os movimentos espaciais, ao perderem importância ou se tornarem 

apenas nominais (como na corrida de Um copo de cólera), abrem caminho para uma 

dimensão temporal específica da fala cinematográfica (a divagação) naquilo que 

Deleuze chamava de imagem-tempo. 

 

Palavras-chave: Perambulação; Discurso Divagante ; Imagem-Tempo ; Branco sai, 

preto fica ; Um copo de cólera. 
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[Resumo] Este texto analisa alguns filmes do diretor Fritz Lang, buscando compreender 

a influência do expressionismo nos filmes alemães do diretor, assim como a influência 

do movimento, também, sobre o cinema noir (subgênero de filmes policiais). O texto 

também se propõe a contextualizar o movimento expressionista na Alemanha em seus 

aspectos gerais e no cinema, entender como a transição do cinema expressionista para o 

cinema Noir ocorreu na obra de Lang, assim como identificar a influência das estéticas 

expressionista e Noir em outras áreas. Isso é feito através de revisões bibliográficas e 

análise dos seguintes filmes: Dr. Mabuse, o jogador (1922), Metropolis (1927), M, o 

vampiro de Dusseldorf (1931), Os corruptos (1953), Desejo humano (1954) e No 

silêncio de uma cidade (1956). 
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[Resumo] “Sobejar” (2017), de Helena Volani, que carrega o valor semântico do 

excesso e da sobra, é um documentário autobiográfico poético, produzido no segundo 

semestre de 2016, baseado em um texto que relata uma crise de angústia (surto ou 

ataque do pânico) da diretora. O processo almejava questionar a loucura, a normalidade, 

os investimentos de medicalização sobre o corpo e as relações com o mundo. Neste 

sentido, a arte cinematográfica, materializada no filme busca passar ao espectador não 

uma narrativa, mas um sentimento/uma sensação. Este trabalho busca analisar as 

escolhas que traduzem o que apenas podia ser sentido para uma linguagem 

cinematográfica. Pretende-se investigar a fotografia, a montagem e a concepção sonora 

do documentário, entendendo que esses três conceitos são os pontos mais importantes, 

neste filme, para a criação de uma experiência cinematográfica sensorial. 
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[Resumo] O que nos interessa neste trabalho é o ponto de convergência entre as 

possibilidades de acercamento (que em si mesmo já implica o distanciamento) de 

elementos do repertório de imagens em movimento disponíveis que chamaremos de 

imageria, segundo os postulados de Rancière (2012). O que nos interpela é um possível 

tangenciamento da presença de formas sociais na imagerias e da problematização da 

questão da produção desta imageria. Para tanto usaremos o filme Pizza, birra, faso 

(Argentina, 1998), dirigido por Bruno Stagnaro e Adrian Caetano, como um exemplo 

dentro deste conjunto que se relaciona diretamente com processos sincrônicos e 

anacrônicos da cinematografia argentina. Tomaremos a geração 1960 como parte 

integrante desta imageria, mas não como foco do trabalho. Pretendemos nos aproximar 

das formas de devolução das imagens (Didi-Huberman, 2015) dentro do panorama de 

produção ficcional argentina. 
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[Resumo] O tema central deste trabalho é a produção cinematográfica voltada à música 

pop2 tendo como objeto de análise a relação inicial entre a banda de rock a-ha e a 

MTV3, responsável pela veiculação de vídeos musicais como seu conteúdo principal 

durante a fase inicial de sua existência. Através de depoimentos dos músicos, análises 

de publicações em livros e do levantamento de dados referentes ao mercado 

fonográfico, o objetivo deste artigo é entender os motivos que fizeram os videoclipes 

realizados pelo diretor Steve Barron para as três principais faixas de Hunting high and 

low, o álbum de estreia do grupo, lançado no ano de 1985, transformá-lo no primeiro 

nome de sucesso mundial oriundo da Noruega, país situado no norte europeu e 

anteriormente sem qualquer experiência mundial neste nicho de mercado. Para o trecho 

das considerações finais foi reservada uma análise crítica sobre como o trabalho com a 

imagem tornou-se tão importante quanto a própria sonoridade para o estabelecimento da 

carreira de um artista musical a partir dos anos 1980. 

 

Palavras-chave: Música pop; MTV; Videoclipes; Hunting high and low; a-ha. 

 

 

 

                                                
1 O título deste artigo faz um trocadilho com a adaptação para o português da expressão em inglês 

“hunting high and low”, que pode ser livremente traduzida como “procurando por todos os lugares”. 

Também procurou-se conservar a grafia do nome como aquela reproduzida oficialmente pela própria 
banda, sempre com todas as letras em minúsculas. A expressão “a-ha” é utilizada foneticamente da 

mesma forma em todo o mundo e significa “quando algo ou alguém é visto, encontrado ou compreendido 

de repente ou de surpresa”. 
2 O nome de música pop é dado a todo gênero da música popular originado a partir dos anos 1950 nos 

Estados Unidos e que possua abrangência mundial e seja voltado ao consumo em massa. 
3 Sigla dada à emissora de televisão estadunidense MTV, lançada no dia 1 de agosto de 1981 e nos anos 

seguintes começou a inaugurar uma série de filiais em diversos países nos outros continentes do planeta. 
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[Resumo] Este artigo estuda as transformações das práticas publicitárias encorajadas 

por um novo cenário midiático, regido pela convergência, no qual a conexão em rede 

extrapola o acesso aos dispositivos tecnológicos para se consolidar como uma forma de 

organização sociocultural pós-moderna. A internet possibilitou a construção de espaços 

virtuais dialógicos, além de modificar os modos de produzir e consumir produtos 

audiovisuais. Diante deste panorama, em que já não há garantias de encontrar o 

telespectador no break comercial, as agências de propaganda descobriram formas de 

adaptar as narrativas audiovisuais, unindo entretenimento e publicidade em um só 

vídeo, o storytelling. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é compreender como a 

verossimilhança gera identidade e engajamento com o webespectador. O objeto de 

estudo é a websérie Marias – Elas não vão com as outras, uma narrativa audiovisual 

seriada crossmedia, distribuída pelas plataformas digitais YouTube e Facebook, que 

apresenta temas do universo feminino como o assédio, discutido no episódio 8 da 2ª 

temporada e analisado neste artigo. Após a desconstrução deste episódio para a análise 

da narrativa, com base nas teorias de Barthes (1976), Todorov (1976), Brait (1998), 

Gancho (2000), Aeraphe (2013) e Palácios e Terenzzo (2016), foram investigadas as 

interações nas redes sociais da Intimus que neste episódio alcançou 1.300 comentários. 

O estudo sinalizou que a verossimilhança, gerada especialmente pelas personagens, 

estimulou o engajamento do público nas redes sociais e a interação com a marca no 

ambiente virtual possibilitou que as webespectadoras se projetassem no universo 

narrativo criado pela Intimus. 
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[Resumo] O objetivo do artigo é apresentar as estratégias diferentes que aparecem nos 

filmes no estilo Found Footage, entre eles o “Holocausto Canibal” (1980), considerado 

o primeiro do gênero, do diretor italiano Ruggero Deodato, e “A Bruxa de Blair” 

(1999), dos diretores Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, procurando comparar com os 

mais contemporâneos “Atividade Paranormal” (2007), de Oren Peli, “[Rec]” (2007), de 

Paco Piaza e Jaume Balagueró, “Quarentena” (2008), de John Erick Dowdle, e 

“Cloverfield” (2008), de Matt Reeves. Found Footage significa “filmagem encontrada”, 

ou seja, trata-se de material audiovisual descoberta depois, logicamente, de ter ocorrido 

o evento que gerou as imagens, o que tornaria um material, antes de tudo, documental. 

Contudo, tais filmes são, na realidade, falsos documentários, embora procure apresentar 

o material como sendo verídico e para isso usa de diversas estratégias que vão da 

publicidade no pré-lançamento ao tipo de filmagem utilizada. Assim, para convencer o 

espectador, muitos dos atores não são conhecidos do grande público, bem como as 

imagens não devem parecer profissional. O orçamento deste tipo de filme é 

relativamente baixo, mas o lucro supera os de produção altíssima, o que torna esse 

formato uma boa alternativa para cineastas novos ou produtoras independentes. Por se 

tratar de um estilo que gera um efeito perturbador para quem assiste, os falsos 

documentários se transformam em filmes de horror e se tornam campeões de bilheteria, 

sendo muitos deles aguardados pelo público, ganhando sequências e estimulando outros 

cineastas a produzir novas produtos audiovisuais e estratégias. 

 

Palavras-chave: Found Footage; Falso Documentário; Cinema de Horror; Estratégia 

de Representação. 
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[Resumo] Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise da construção do ponto 

de vista em relação ao protagonismo feminino na produção seriada The Handmaid's 

Tale, do serviço de streaming Hulu. Em 1975, Laura Mulvey propunha o termo male 

gaze em seu artigo Visual Pleasure and Narrative Cinema. Mais de 40 anos depois, Jill 

Solloway, em 2016, traz o termo female gaze. Ainda recente, este conceito pode parecer 

ter um conceito bastante vago. Porém, a maior dificuldade em explicar o female gaze 

está na escassez de produtos audiovisuais que possam servir de exemplo. Partindo dos 

10 episódios da primeira temporada da série, este artigo busca conectar o conceito de 

female gaze com o uso da narrativa em primeira pessoa, bem como explicitar o 

contraste entre a narrativa distópica e a linguagem que coloca a mulher em primeiro 

plano. A análise ainda busca identificar os elementos de linguagem utilizados para que 

tal resultado seja alcançado. 

 

Palavras-chave: Protagonismo Feminino; Male Gaze; Female Gaze; The Handamaid's 

Tale. 
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[Resumo] Este artigo pretende fazer uma abordagem teórica sobre duas obras de 

Ingmar Bergman no que diz respeito à caracterização do sagrado e do profano: O sétimo 

selo (1957) e Através de um espelho (1961). É importante salientar que a principal 

diferença entre o sagrado e o profano é a enfatização da transcendência do sagrado, 

considerando que seu destaque em relação e oposição ao profano é exatamente porque o 

transcende. Entretanto, a oposição entre o que é sagrado ou profano não consiste apenas 

em uma justaposição de antagonismos. Tais oposições serão analisadas neste trabalho, 

pelo prisma da alegoria. Pensaremos, aqui, como se constrói a dicotomia 

sagrado/profano nos filmes ditos simbolistas de Bergman, ou ainda, na narrativa 

cinematográfica simbólica/alegórica. Entender como o sagrado se constrói, 

alegoricamente, no cinema de Bergman, é entender como as imagens e os símbolos por 

ele utilizados, sobretudo, os símbolos religiosos, mostram algo que vai além do olhar do 

espectador ou de um mero entendimento que se faz presente na narrativa fílmica. Como 

referencial teórico para essa discussão, serão utilizadas, entre outras, as teorias do 

cinema sob o ponto de vista de Ismail Xavier e Marcel Martin, e o conceito de alegoria 

descrito por Umberto Eco e Flavio Kothe. 
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[Resumo] Uma análise sobre o universo criado pelo diretor sueco Roy Andersson 

dentro de suas obras que compõe a “trilogia sobre o ser humano”. Iniciada em 2000, 

com Canções do Segundo Andar, seguida por Você, os Vivos e Um Pombo Pousou num 

Galho Refletindo sobre a Existência. Com uma estética muito característica, ele traz 

seres humanos extremamente pálidos em uma textura que faz cada plano parecer uma 

pintura. Seguindo a linha do gênero tragicomédia, a sociedade por eles habitável é 

extremamente vulnerável a situações tanto previsíveis quanto imprevisíveis do dia a dia, 

sempre construídas em cima de tons de ironia. Andersson concebe seus personagens 

para serem analisados como quadros em um museu, onde cada detalhe se faz necessário 

para a construção da cena. O ambiente que os cerca, suas roupas, suas companhias, tudo 

isso está contando história dentro de seus planos abertos e estáticos. 

 

Palavras-chave: Roy Andersson; Canções do Segundo Andar; Você os Vivos; Um 

Pombo Pousou num Galho Refletindo sobre a Existência. 
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[Resumo] Este trabalho estuda a estratégia de construção do Universo Cinematográfico 

da Marvel como sendo um modelo de narrativa transmídia, para isso utiliza como o base 

os estudos do teórico Henry Jenkis sobre a cultura da convergência, destacando o que o 

mesmo chama de três pilares dessa cultura: a convergência tecnológica dos meios, a 

cultura participativa e a inteligência coletiva. Para classificar este Universo iniciado em 

2006 como transmídia, utiliza-se como método os princípios apontados pelo produtor 

Jeff Gomez como sendo necessários para se afirmar que uma narrativa é transmídia, 

esses princípios são endossados pelos estudos de Scolari. Com produtos distribuídos 

pelo cinema, televisão, internet e HQ’s, o modelo da Marvel vem obtendo sucesso e 

inspirando outras companhias a construírem universos coesos e conectados, 

respondendo aos anseios de um público que quer sempre mais se aprofundar nas 

histórias contadas e em seus universos. 

 

Palavras-chave: Convergência; Transmídia; Marvel; Modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 
 

Reflexões sobre as diásporas queer a partir do documentário “Les 

travestis pleurent aussi”, de Sebastiano d’Ayala Valva 
 

Hadriel Geovani da Silva THEODORO 

 
Mestre em Comunicação e Práticas de Consumo pela Escola Superior de Propaganda e 

Marketing de São Paulo (Bolsista CAPES - PROSUP Integral) e doutorando na mesma 
instituição. E-mail: hgtheodoro@gmail.com. 

 

 

[Resumo] Mia e Romina são travestis, prostitutas e imigrantes não regularizadas 

residindo em Paris. Suas vidas à margem da sociedade são o foco do panorama 

documental de Sebastiano d’Ayala Valva em “Les travestis pleurent aussi” (As travestis 

também choram). A partir dessa produção midiática, o objetivo é problematizar o que se 

pode denominar de “diásporas queer”. Com aportes teóricos do campo da comunicação, 

dos Estudos Culturais e da Teoria Queer, procura-se refletir acerca da cultura, 

identidades, representações, níveis de precariedade e agenciamentos englobados nas 

experiências transnacionais de Mia e Romina. Articulando como procedimento 

metodológico uma teorização sobre os pontos supracitados à análise audiovisual do 

referido documentário, o enfoque analítico se volta às sociabilidades dessas imigrantes e 

suas imbricações com os processos de comunicação. Ele está pautado em três eixos 

(Motivação migratória; Laços econômico-afetivos; Precariedades) e aponta à busca de 

um contexto sociocultural mais receptivo aos sujeitos com uma identidade de gênero 

e/ou orientação sexual não-hegemônica enquanto motivo central às diásporas queer; à 

manutenção de vínculos afetivos e financeiros fortemente mediados por tecnologias da 

informação e da comunicação (TICs); e à manutenção de precariedades nas vivencias de 

migrantes LGBT. 
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[Resumo] O trabalho propõe uma reflexão acerca do processo de criação 

cinematográfica documental do cineasta brasileiro, Evaldo Mocarzel. O objetivo é 

evidenciar, por meio da perspectiva/abordagem de investigação preconizada pela Teoria 

dos Cineastas, o pensamento autoral mocarzeliano traduzido em seus ‘documentários 

que dançam’ e se revestem de uma miríade de camadas icônicas e palimpsésticas. Como 

metodologia analítica confronto/cotejo os objetos da investigação que recaem sobre as 

Cartas de Montagem escritas para a equipe de produção fílmica, sobretudo a Carta 

endereçada à montadora Guta Pacheco, em sua versão final, datada de 27/09/2012, os 

testemunhos teóricos do cineasta expostos em entrevistas com a autora e também os 

ensaios críticos, de sua autoria, publicados em mídias diversas. O corpus fílmico da 

análise é o documentário São Paulo Companhia de Dança - Ensaio Sobre o Movimento 

(2012). Parto do princípio de que o cinema pode ser considerado um ato de teoria e, 

nesta aproximação dialógica, tanto o cineasta e suas fontes primárias de reflexões 

estéticas e teóricas, quanto seu filme, tornam-se veículos de um pensar-fazer cinema 

autoral.  
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[Resumo] O presente trabalho dedica-se a analisar sete frames do décimo quarto 

episódio da terceira temporada da série estadunidense Sex And The City, originalmente 

veiculada pelo canal de televisão por assinatura HBO entre 1998 e 2004 e exibida no 

Brasil, no mesmo período, pela Rede Record. Os frames selecionados referem-se à 

cenas que discutem a polêmica relacionada à compra de réplicas de produtos de luxo e 

retratam as reações das personagens sobre o tema em questão. O conceito de 

‘verossimilhança’ proposto por Todorov; de ‘mímese e verossimilhança’ propostos por 

Aristóteles e revisados por Lígia Militz da Costa; e de ‘bom e conveniente’ também 

cunhados por Aristóteles serão tensionados com intuito de compreender tecnicamente, 

através da análise de frames, a temática abordada. 
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[Resumo] Este artigo propõe uma análise do filme As Sufragistas, lançado no Brasil em 

2015, e tem como base questões referentes aos estudos de gênero, com foco especial na 

representação feminina e a produção de sentidos dentro da narrativa fílmica. O enredo 

da trama, que remete a luta das sufragistas inglesas no início do século XX, permite a 

análise das relações entre homens e mulheres em um contexto de opressão, hegemonia 

masculina, luta pelos direitos femininos e a busca pela equidade de gênero. Tendo em 

vista a majoritariedade da presença feminina na produção do longa-metragem – entre 

roteiristas, diretoras, produtoras e atrizes -, que não deixam de orientar o 

posicionamento do enredo, procura-se verificar, utilizando como método a análise 

fílmica, de que maneira a protagonista da narrativa é representada em relação aos 

homens, quais elementos simbólicos que representam a sua trajetória demonstram o 

enfrentamento à opressão e a hegemonia masculina e de que maneira as ações dessa 

personagem são ressignificadas buscando atribuir valor positivo às atitudes que eram 

condenadas socialmente no período histórico em que o filme se passa. 
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[Resumo] Em “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” Walter Benjamin 

questiona a indústria cultural (chamada assim pelos frankfurtianos) afirmando que a arte 

trocou seu valor de culto pelo de exposição, potencializado pelas novas tecnologias 

surgidas na época. Para o autor alemão, a consequência da superexposição da arte a faz 

perder totalmente a sua aura. No Brasil, o músico (roqueiro) Serguei, em atividade 

desde os anos 1960 e com uma trajetória curiosa (participou dos grandes festivais de 

rock, como Woodstock, e teve um flerte com a roqueira Janis Joplin) mantém até os 

dias atuais seu estilo irreverente ao mesmo tempo que original. Numa de suas 

performances, num vídeo (disponível no YouTube) na edição do Rock in Rio em 1991, 

o artista pediu e o público (cerca de 50 mil pessoas) se sentou para assistir sua 

apresentação, algo que nunca acontecera antes nas edições daquele evento. O objetivo 

deste artigo então é fazer reflexões sobre a aura de Benjamin na apresentação de Serguei 

no festival de rock, à luz do conceito de Imaginário e suas tecnologias (em Maffesoli e 

Silva), já que segundo os autores, no imaginário, a aura é remixada, remasterizada, feita 

e refeita (a aura em mutação), e não perde seu valor de culto. Os resultados mostram 

que Serguei mantém a aura (remixada) das grandes apresentações de rock na medida em 

que toca músicas, veste o figurino e promove performances típicas dos primeiros anos 

do surgimento do estilo musical que se dedicou na sua carreira e que isso é sedimentado 

graças ao imaginário de público e artista. 
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[Resumo] O roteiro vem se mostrando uma importante ferramenta de experimentação 

no contexto de produção do cinema brasileiro contemporâneo. Uma diversidade de 

modos de construção do roteiro tem marcado a produção nacional já há algum tempo. O 

cineasta Karim Ainouz, em um encontro de roteiristas promovido pelo CANNE em 

Pernambuco, intitulado Narrativa audiovisual contemporânea (2015), iniciou sua fala 

afirmando que, para ele, um filme tem na verdade três roteiros: um pensado com letras 

antes das filmagens, um que se escreve na realidade do set e outro que se escreve sem 

letras no gesto da montagem. O pensamento presente nessa afirmação expõe a base da 

nossa pesquisa: o roteiro como construção. Para isso, colocamos em diálogo os 

processos de alguns roteiristas-diretores, como um modo de acompanhar o percurso do 

roteiro ao longo do próprio processo de criação dos filmes, sua relação com a equipe e 

com o projeto poético de cada cineasta. Entre os cineastas discutidos aqui, em uma 

perspectiva complementar, estão Petra Costa, Karim Ainouz, Hilton Lacerda, Anna 

Muylaert, Eliane Caffé e Cao Guimarães. Para embasar a reflexão, escolhemos as 

abordagens da complexidade, da cultura e da semiose peirceana via a crítica de 

processos de Cecília A. Salles. 
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[Resumo] Como Trabalho de Conclusão de Curso de cinema realizo um curta-

metragem e analiso meu processo artístico, adentrando profundamente em meu produto, 

no que ele representa. Dispus minhas etapas em tópicos, analisando as decisões de cada 

passo da realização fílmica; desde o primeiro tratamento de roteiro até o filme 

finalizado. Entre o processo do curta metragem e o texto analítico havia uma ponte de 

comunicação; esta realizadora. Havia então estes dois mundos, divididos em si - a 

realizadora e crítica, e o produto junto à análise dele. Filosofar sobre o filme e a 

construção dele levaram a questionamentos particulares da realizadora, que alteram os 

resultados do filme em si, ao mesmo tempo em que o filme altera a percepção da 

realizadora sobre sua própria realidade. 

A influência externa é participante ativa no processo criativo. Nada passa em branco, 

cada experiência é adicionada e transmutada em alguma nova ideia ou realização sobre 

o produto. Este memorial busca, de maneira sucinta, analisar esse processo; como as 

influências externas levaram as decisões finais? Como funcionou o processo criativo 

deste filme desde a escrita do roteiro até a captação e finalização do filme? Qual foi o 

meu envolvimento e a minha evolução durante o processo? Através da seleção de 

anotações que fiz em cadernos durante o processo de criação do curta-metragem “S”, 

busco explicitar meus passos e decisões e quais foram suas influências. 
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[Resumo] O presente trabalho busca refletir sobre a dimensão ensaística no 

documentário A paixão de JL (Carlos Nader, 2015). A intenção é discutir como a obra – 

e sua enunciação – elaboram uma visão próxima do filme-ensaio ao abordar vida e 

trabalho de José Leonilson. Esse retrato subjetivo e sensível, que utiliza materiais de 

arquivo do próprio artista plástico, transcende o documental e busca, em seu 

direcionamento argumentativo, tratar o percurso do artista como uma analogia religiosa, 

a trajetória da paixão, do sacrifício, mas também da catarse, da resignação e do 

autoconhecimento. Utilizando os conceitos do ensaístico no cinema compostos por 

Corrigan (2015) e Blümlinger (2013) – esta última ao tratar da inevitabilidade do ensaio 

em filmes de remploi –, procuramos analisar a expansão dos limites e fronteiras do 

documental, do ficcional e do próprio filme-ensaio na construção de um campo maior 

para a obra, um entremeio narrativo, com a junção de territórios múltiplos do cinema. 

Por fim, abordamos a subjetividade presente no longa (Rascaroli, 2009) e a tendência à 

alegoria, centrada na figura da paixão (Xavier, 2015). 
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[Resumo] O presente artigo propõe uma Leitura Analítica do documentário Laerte-se. 

Trata-se da primeira realização brasileira para a plataforma de Streaming Netflix - 

concretizada por uma produtora que não ocupa posição central na geração de conteúdo 

audiovisual no país. O enredo é a biografia da cartunista e chargista Laerte Coutinho 

que narra a transformação, as negociações e as representações em relação a sua 

identidade. A partir daí, observa-se neste documentário uma tripla oportunidade de 

transgressão - no que diz respeito ao conteúdo, à história em si e à estreia nacional na 

produção para distribuição em fluxo. Entendendo a importância do audiovisual como 

influenciador na construção de imaginários e de representações sociais, tem-se como 

principal objetivo dessa pesquisa estudar, em Laerte-se, essa possível quebra de 

paradigmas. Para tanto, utiliza-se a Leitura Analítica (SEVERINO, 2007), procurando, a 

partir de quatro procedimentos específicos, elencar o local de fala, estabelecer o 

contexto, debater o conteúdo, propor um tensionamento entre a imagem, a linguagem e 

o marco teórico escolhido. Este é norteado por Stuart Hall (2015) e Homi Bhabha 

(2013) no que diz respeito aos Estudos Culturais e às discussões sobre representação e 

identidade. Judith Butler (2017) entra como a referência nos Estudos de Gênero. E, em 

se tratando da relação entre Brasil e as tecnologias de Streaming, a visão acolhida é a de 

João Martins Ladeira (2016). Os fundamentos teóricos adotados buscam contemplar 

pesquisadores clássicos e pós-coloniais, contrapondo o central e a periferia - como 

ocorre com as questões de gênero e com a tecnologia multifacetada e subjetiva, o 

Streaming. 
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[Resumo] O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do filme 

Basquiat, traços de uma vida, de Julian Schanabel, 1998, evidenciando algumas cenas 

específicas. O longa metragem que narra de forma romantizada a vida de um dos 

primeiros artistas negros da década de 1980, caracteriza-se por uma BIOPIC (Biografy 

Picture), e possui cenas de cunho metafórico. O intuito desta pesquisa é promover uma 

análise de identificação de algumas destas cenas levando em consideração que elas 

possuem dentro do filme a capacidade de gerar um reforço da narrativa apontando 

elementos essenciais para o enredo da história. Doris Berger, um dos referencias 

adotados para o trabalho, no seu livro Projected Art History: Biopics, Celebrity 

Culture, and the Popularizing of American Art, 2014, vem a tratar das metáforas 

contidas no longa-metragem. Partindo da concepção da existência de cenas pontuais, as 

quais possuem uma significação para além da imagem visual, nos pautamos nos estudos 

de Tony Berber Sardinha em seu livro Metáfora, 2007. Acreditando que a compreensão 

de um filme trata-se essencialmente em sua análise metafórica utilizamos Jacques 

Aumont o qual em seu livro A Estética do Filme, 2002, tratará justamente deste 

pensamento. O artigo tenta realizar apontamentos que ressaltem a importância de tal 

análise e de que forma as metáforas visuais podem enriquecer a fruição 

cinematográfica. Ao trabalharmos com as metáforas e suas identificações podemos 

observar as diversas contribuições transcendentes que elas nos fornecem para um olhar 

crítico sobre a linguagem cinematográfica. 
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[Resumo] Este trabalho objetiva analisar o episódio Men Against Fire da série 

televisiva Black Mirror (Charlie Brooker, 2016) a partir de sua construção estética e 

estilística, dialogando-o com o romance 1984 de George Orwell (1949). O estudo surge 

da necessidade de compreender as narrativas, visualidades e composições estéticas 

gerais de Black Mirror que contribuem para um retrato crítico do mundo 

contemporâneo. Men Against Fire é o penúltimo episódio da terceira temporada e 

aborda questões de um mundo pós-apocalíptico dominado por uma organização militar. 

Seu desenvolvimento apresenta diversas semelhanças com o romance escrito por Orwell 

em 1949, como o controle do governo, a reiteração de um mundo baseado no medo e a 

destruição de valores individuais. Partindo de uma investigação da narrativa, da retórica 

e da imagem da série, pretende-se suscitar um debate em torno da representação em 

Black Mirror, contemplando as discussões e previsões já levantadas em 1984. 
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[Resumo] Este artigo tem o objetivo de discutir a representação televisual da cidade do 

Recife (PE), na transição entre o final do século XIX para o início XX, no contexto da 

minissérie “Amorteamo”, exibida em 2015, na Rede Globo. A metodologia baseia-se na 

Análise de Imagens em Movimento e no tensionamento teórico-prático entre as 

concepções bakhtinianas acerca dos processos de produção de sentido e os enunciados 

concretos refletidos e refratados pelas vozes sociais que o compõem. O estudo das 

representações desta urbe perpassa um duplo eixo: a urbe que é refletida/refratada na 

diegese da narrativa (sendo a cidade um personagem em si e também um personagem 

relacional que atua na criação, desenvolvimento e resolução de conflitos entre os 

personagens) e a possível Recife pertencente ao imaginário que é refletida/refratada e 

localizada nas lógicas de produção já que elementos preponderantes da construção da 

obra são originários do estado pernambucano (como a direção, a criação, a composição 

da trilha sonora e os cantores, a preparação do elenco, parte dos atores e atrizes, os 

caracterizadores e também as influências relativas às obras de Gilberto Freyre , como 

“Assombrações do Recife Velho”, presentes na narrativa). 
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