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APRESENTAÇÃO

Hoje no estado do Maranhão, com atividades bastante concentradas 

em São Luís, a fotografia e o cinema ganham cada vez mais espaço, tan-

to nas instituições de ensino, quanto nas produções e obras do arranjo de 

fotografia e cinema locais. Ensaios, exposições, festivais, mostras, museus, 

instituições de memória, movimentam todo um mercado que gera renda, 

empregos (diretos e indiretos) e valor artístico-cultural promovido a partir 

da fotografia e do cinema aqui no Maranhão.

Com o pioneirismo da Escola Lume de Cinema, seguido posterior-

mente pelo curso de Cinema do Instituto Estadual de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão - IEMA, se consolida a atividade aqui no Mara-

nhão, sobretudo conjuminada às políticas públicas, como, por exemplo, a 

abertura de editais específicos para o audiovisual. No início de 2018, o Ins-

tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA abre 

o curso técnico subsequente de Processos Fotográficos, com vistas a ofertar 

turmas de ensino técnico, como espaço de formação profissional e tecnoló-

gica na área Fotografia. O empreendimento alcança sucesso e se desenvol-

ve gradativamente e com as dificuldades do atual cenário, com a formatura 

da primeira turma em agosto de 2019.

Aliadas aos cursos específicos das áreas da fotografia e do cinema, 

temos as áreas correlatas, que utilizam essas linguagens de forma ampla: 

artes visuais, comunicação social, design, arquitetura, história, ciências so-

ciais, filosofia, pedagogia, etc.

A realização do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores 

da Fotografia e Cinema objetivou entender as abordagens teórico-meto-

dológicas do ensino contemporâneo em fotografia e cinema, assim como 

novos e já conhecidos conceitos, noções e categorias que norteiam o pen-
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samento e a prática de professores e artistas da fotografia e do cinema. 

Pensá-los enquanto modo de mobilização social, a partir da ideia de a(r)

tivismos, enquanto escrita de si e processos de subjetivação, assim como 

de como leitura de mundo, revelam como essas abordagens transversais 

podem ser contempladas nos currículos das universidades, cursos técnicos 

e livres, e não se converterem em meros discursos retóricos.

Ramusyo Brasil

FOTOGRAFIA ANALÓGICA: UMA FERRAMENTA 
NO ESPAÇO DO SAGRADO

Adson Luis Barros de Carvalho1

RESUMO

O presente trabalho trata–se de um relato etnofotográfico de uma 

experiência fotográfica de um registro analógico com reflexão no tempo do 

fazer fotográfico. Proponho uma reflexão sobre o fazer atual da imagem 

fotográfica, com um fazer que pode ser considerado vintage: a fotografia 

analógica. O uso da fotografia analógica, é uma prática que faz um deslo-

camento no tempo, exige domínio técnico e reflexão sobre o tema antes de 

apertar o botão. Dentro do espaço da festa do Divino Espírito Santo da Casa 

de Nagô, o deslocamento temporal se tornou maior. A festa faz transporta-

-se no tempo e no espaço. O exercício da fotografia analógica reforça essa 

quebra de temporalidade. Deter o conhecimento de todo o procedimento 

de um fazer, quebra a lógica capitalista que trabalha com partes e não com 

um todo. Portanto, desenvolver todo um processo necessita-se de tempo 

para pensar e desenvolver um trabalho, uma técnica.

Palavras-chave: Fotografia Analógica; Fotografia Digital; aparelho; ritual; 
tempo.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, Santo. Confissões; De magistro. Coleção “Os Pensadores” 2. ed. 

Tradução de J. Oliveira Santos, S. J.. e A. Ambrosio de Pina, S. J. São Paulo : 

Abril Cultural, 1999.

BENJAMIN, Walter. Pequena História da fotografia. In ____: Estética e sociologia da 

arte. Tradução João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. p. 49-70.

1 Licenciado em Artes Visuais (IFMA), bacharelando em Ciências Sociais (UFMA), 
adson7avisual@hotmail.com.
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BOURDIEU, Pierre. A Distinção: Crítica social do julgamento. São Paulo, SP: 

EdUSP; Porto Alegre, RS: Zouk, 2007.

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia 

da fotografia. São Paulo: Annablume, 2011.

KUBRUSLY, Cláudio. O que é fotografia. São Paulo: Nova Cultutal/Brasilien-

se, 1986.

A FORMAÇÃO DO FOTOJORNALISTA: O PAPEL 
DO BACHARELADO EM JORNALISMO1

Agda Aquino2

RESUMO

Quando o primeiro curso superior de jornalismo foi fundado no Brasil, 

em 1947, a fotografia já fazia parte do fazer jornalístico. As prensas rodavam 

fotos de capa dos jornais diários, as revistas, como O Cruzeiro, faziam fotorre-

portagens de várias páginas e, nas redações, a figura do repórter fotográfico 

era marcante. Na sua implantação, a graduação em jornalismo foi vinculada 

às faculdades de filosofia e as primeiras estruturas curriculares entendiam 

esse profissional como uma espécie de intelectual do texto, delegando para 

outros a produção imagética. Ainda nos anos 1950, os cursos de jornalismo 

passaram a implantar os conteúdos sobre fotografia em seus fluxogramas, se 

fixando a partir dos anos 1960, com a expansão dessas graduações. O conteú-

do fotográfico existe até hoje em praticamente a totalidade dos mais de 400 

bacharelados em jornalismo do país, como afirma Buitoni (2011).

A questão deste trabalho é: os cursos superiores de jornalismo for-

mam fotojornalistas? Apesar de compreender o fotojornalismo como um 

gênero jornalístico, não há consenso sobre o perfil do egresso e a relação 

com o fazer fotográfico. As diretrizes curriculares em vigor, produzidas em 

2009 e publicadas pelo MEC em 2013, não citam a fotografia em seus eixos 

temáticos e deixaram uma porta aberta para relativizações e entendimen-

tos diversos. O reflexo material dessa ausência está posto em projetos peda-

gógicos, grades curriculares e manuais de TCCs que, mesmo na era da ico-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático 1- Metodologias e Métodos do Ensino 
da Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Jornalista, Especialista em Redação Jornalística, Mestre em Estudos da Mídia, doutoranda 
em Educação. Professora de fotografia dos Departamentos de Comunicação Social da 
UFPB e da UEPB. E-mail: profagdaaquino@gmail.com.

mailto:profagdaaquino@gmail.com
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nofagia (BAITELLO JÚNIOR, 2014), ainda colocam a formação do jornalista 

distanciada da fotografia3.

Palavras-chave: Fotojornalismo, Ensino Superior, Graduação.

REFERÊNCIAS

BAITELLO JÚNIOR, Norval. A era da iconofagia: reflexões sobre imagem, 

comunicação, mídia e cultura. São Paulo: Paulus, 2014.

BRASIL, Câmara dos Deputados. Ministério da Educação. Parecer CNE/

CES no 39/2013. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Gra-

duação em Jornalismo. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.

php?option=com_docman&view=download&alias=13063-pces039-13-pd-

f&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em agosto de 2018.

BUITONI, Dulcília Schroeder. Fotografia e jornalismo: a informação pela 

imagem. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MEDITSCH, Eduardo. Pedagogia e pesquisa para o jornalismo que está 

por vir: a função social da universidade e os obstáculos para a sua realiza-

ção. Florianópolis: Insular. 2012.

SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo: Uma introdução à história, às técnicas e à 

linguagem da fotografia na imprensa. 2002. Disponível em: <http://www.bocc.

ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-fotojornalismo.pdf>. Acesso em fevereiro de 2019.

UNESCO. Model Curricula for Journalism Education for Developed Cou-

ntries & Emerging Democracies. Paris: Unesco, 2007.

3 Este trabalho faz parte da pesquisa de doutorado em andamento temporariamente 
intitulada de “O discurso do ensino de fotografia nos cursos de jornalismo do Brasil”, 
desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação da UFPB, orientada pelo 
Professor Doutor Erenildo João Carlos.

A VÊNUS NEGRA: REPRESENTAÇÃO DA 
MULHER NEGRA NO FILME E NA HISTÓRIA1

Ana Flávia Pimentel Reis2

As reflexões aqui promovidas emergem a partir das discussões de-

senvolvidas na disciplina de Eixo Interdisciplinar Cinema Africano e da 

Diáspora do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos 

e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O ob-

jetivo desta pesquisa realizada por meio do filme A Vênus Negra (2010), 

produzido por Abdellatif Kechiche, resume-se em verificar a questão da 

representação da mulher negra no filme, e por conseguinte, a construção 

do discurso racista que legitima a exposição do corpo negro de maneira 

hipersexualizada. A presente discussão apresenta-se sob o viés audiovisual 

e bibliográfico, valendo-se, para além do filme, de ensaios tais como Peles 

negras, máscaras brancas (2008) e Os condenados da terra (1968) de Frantz 

Fanon. A Vênus Negra traz de forma realista as relações sociais estabeleci-

das entre pretos e brancos no século XIX, principalmente quando refere-se 

à figura da mulher negra. O filme retrata a história de Sarah ou Saartjie 

Baartmann, uma africana que foi levada à Europa por um homem branco, 

seu então patrão, sob promessas de ser uma artista famosa e ganhar muito 

dinheiro. Todavia, o seu “trabalho” artístico era ser exposta como atração 

no circo, onde apresentava-se como a mulher selvagem, de roupas finas 

que mostravam suas curvas robustas e consideradas “exóticas”, nomeada 

de “Vênus hotentote”. Servia como forma de diversão para satisfazer o ego 

e os desejos da sociedade europeia, inclusive no que se refere aos estudos 

científicos da época, do qual foi vítima mesmo após a sua morte, tendo seus 

restos mortais expostos no Museu do Homem, em Paris. Nessa perspectiva, 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático  Fotografia, Cinema, Estética e Experiência, 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Espanhol da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) E-mail: flavinha.sann80@gmail.com.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13063-pces039-13-pdf&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13063-pces039-13-pdf&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13063-pces039-13-pdf&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192
http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-fotojornalismo.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-fotojornalismo.pdf
mailto:flavinha.sann80@gmail.com
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esta pesquisa aborda como principais categorias de análise: a representa-

ção da mulher negra no filme sob o viés da animalização; a hipersexuali-

zação do corpo da mulher negra através da exotização e ainda os casos de 

violência física e simbólica.

Palavras-chave: Negra. Corpo. Violências.

REFERÊNCIAS

FANON, F. Os condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 

S.A, 1968.

FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.

KECHICHE, Abdellatif; A Vênus Negra. [Filme-DVD] Produção de Charles 

Gillibert, Marin Karmitz, Nathanaël Karmitz. Direção Abdellatif Kechiche. 

Paris. 2010. 166 minutos.

WEDDERBURN, Carlos Moore. O racismo através da história: da antigui-

dade à modernidade, 2007.

<https://escrevivencia.wordpress.com/2013/01/11/a-venus-negra-a-mulata-

-exportacao-e-o-corpo-da-mulher-negra-na-sociedade-do-espetaculo/>

CINEMA E LITERATURA: APRENDIZADO 
ATRAVÉS DA PRODUÇÃO FÍLMICA1

Ana Patrícia Silva de Freitas Choairy
2

Nataniel Mendes da Silva3

RESUMO

As tecnologias digitais e a relativa popularização de equipamentos-

como notebooks, tablets e smartphones engendram novos comportamentos, 

novas ecologias sociais ou, conforme (SANTAELLA, 2003, p.25) “reajusta-

mentos e refuncionalizações”. A educação como parte desse processo deve 

se apropriar das ferramentas de que a sociedade dispõe de modo a poten-

cializar os processos de ensino e aprendizagem (NÓVOA, 2008). Uma das 

inúmeras possibilidades é a utilização de smartphones para a produção de 

curtas-metragens como forma de produção de conteúdo em torno de textos 

literários. Para Koch e Elias (2006), os sentidos construídos a partir da leitu-

ra de um texto são fruto da interação entre autor/texto/leitor. Assim como 

a literatura, o cinema possui uma linguagem própria, em que são expres-

sas narrativas, formas, estilos e estéticas diferenciadas. Uma escrita feita 

em imagens, com uma gramática específica, capaz de contar histórias e ge-

rar empatia e emoção em seus espectadores (MARTIN, 2003; RODRIGUES, 

2007). Interessa-nos conhecer a materialização desses processos, a partir 

da linguagem cinematográfica. Nesse sentido, o presente trabalho apresen-

ta os resultados de uma experiência desenvolvida nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Fotografia e Cinema com alunos do 2º ano do ensino médio 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Mestre em Turismo e Hotelaria pela UNIVALI-SC, professora de Cinema do Instituto 
Federal do Maranhão, e-mail: anafreitas@ifma.edu.br.

3 Mestre em Cultura e Sociedade pela UFMA, professor de Língua Portuguesa do Instituto 
Federal do Maranhão, e-mail nataniel@ifma.edu.br.
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Integrado do campus São Luís Centro Histórico, desde 2016 que culminou 

com a produção de 12 curtas.

Fez-se a leitura crítica de poemas de Fernando Pessoa e das obras O 

Cortiço, de Aluísio Azevedo e Amor e Amizade: textos para a juventude, de 

Clarice Lispector e oficinas de roteiro e linguagem cinematográfica, para 

possibilitar aos estudantes adaptarem a narrativa literária para a cinema-

tográfica. Com base nos roteiros desenvolvidos, inspirados nas obras, os 

participantes produziram curtas, ressignificando as obras durante todo o 

processo. Foi possível observar nos filmes a (co) autoria dos estudantes, que 

imprimiram, a partir da fusão dos processos de leitura, adaptação e execu-

ção do roteiro, um olhar singular às obras lidas.

Palavras-chave: Cinema, Literatura, Educação.
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PROJETO IFMAGIA: CONHECIMENTO E 
VIVÊNCIAS CULTURAIS ATRAVÉS DO CINEMA1

Ana Patrícia Silva de Freitas Choairy2

Lícia Cristina da Hora3

Zeila Sousa de Albuquerque4

RESUMO

A sociedade é permeada por incertezas e transformações de toda or-

dem. Desse modo, Silva (2007) acredita que o professor não pode ser visto 

como quem sabe, mas como quem ousa. Ousadia entendida como uma pro-

posta didática para a construção da cidadania dentro e fora do ambiente 

escolar, voltando sua atenção para valores, atitudes e saberes que permi-

tam a inclusão social e a leitura crítica do mundo, já que a linguagem cons-

trói, não rotula a realidade (TURNER, 1997) e conhecer é tarefa dos sujeitos, 

pois só como sujeitos, que o ser humano pode conhecer.(FREIRE, 1980). As-

sim, incentivar ações culturais na infância possibilita interação social,onde 

conhecimentos e reflexões são compartilhados.

Para Nóvoa (2008) e Napolitano (2009) o cinema tem função didáti-

ca que deve ser incorporada ao processo ensino-aprendizagem. O Projeto 

Cinema Educativo IFMAGIA do Campus Centro Histórico do IFMA surgiu, 

em 2016, para oportunizar as crianças de 4 a 12 anos de escolas públicas, 

atividades culturais e educativas que possibilitem uma leitura crítica do 

mundo, a aquisição de conhecimentos, vivências culturais e discussão dete-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Mestre em Turismo e Hotelaria pela UNIVALI-SC, professora de Cinema do Instituto 
Federal do Maranhão, e-mail: anafreitas@ifma.edu.br.

3 Mestre em Educação pela UFF, professora de Educação do Instituto Federal do Maranhão, 
e-mail: liciadahora@ifma.edu.br.

4 Mestre em Educação pela UFMA, professora de Educação do Instituto Federal do 
Maranhão, e-mail: prof.zeila@ifma.edu.br.
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mas que construam a cidadania e valorizem o respeito ao outro, através da 

experiência docinema.

O Projeto multidisciplinar, envolve professoras de Arte, Cinema, Edu-

cação, História, Teatro e estudantes dos Cursos Médio Integrado de Eventos, 

ArtesVisuais e Licenciatura em Artes Visuais e discutiu os temas Cultura Afri-

cana (2016), através do filme de animação “Kirikou e a Feiticeira”; Diversida-

de (2017) com a animação “Zootopia” e Respeito às diferenças (2018), com a 

animação “Froozen: uma Aventura Congelante” e o filme “Extraordinário”. 

Realizou oficinas culturais, onde as crianças expressaram a compreensão 

que tiveram sobre os filmes, em evento alusivo ao Dia das Crianças e de inte-

gração dos participantes do Projeto. A discussão de temasda realidade social 

das crianças e a vivência cultural foram resultados do IFMAGIA.

Palavras-chave: Projeto, Cinema, Educação.
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UM CORPO QUE PARA1

Annádia Leite Brito2

RESUMO

Proibido pular. é um curta-metragem dirigido por Lucas Coelho du-

rante sua formação em cursos livres. Em 2011, Coelho era aluno no Curso 

de Realização em Audiovisual da Vila das Artes, em Fortaleza, e encabeçou 

o projeto O dia em que levei Eisenstein para passear na praia, retomando, 

em 2012, essas imagens para, no curso Documentário – Ensaio como forma, 

concretizar probido pular. – enviado para sua entrada na Escuela Interna-

cional de Cine y Televisión em Cuba.

No filme, são vistos jovens locais na Ponte dos Ingleses, na Praia de 

Iracema, em Fortaleza. A princípio, Coelho expõe o significado da palavra 

‘qualificação’ no dicionário e, em voz over, reflete sobre a “requalificação” 

do entorno pelo Governo do Ceará com a construção de um aquário desti-

nado aos turistas.

Bellour (2008, p.257) aponta para a imobilidade como uma estratégia 

de sublinhar momentos pregnantes em certos filmes. Essa forma, segundo 

o autor ainda pouco estudada, é utilizada por Coelho no momento de um 

pulo. O corpo do menino, parado no ápice do movimento, se soma à voz na 

transformação poética daquilo que teria um sentido inicialmente denotati-

vo: os verbetes do dicionário e as imagens documentais da tarde na ponte. É 

na suspensão pela montagem que a obra cresce em sua construção estética 

e em seu posicionamento político, naquilo que Bellour (2008, p.251) chama 

de fotográfico por seu “estar entre” o movimento e a parada. O pulo dos me-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático 4 – Pesquisas Contemporâneas em 
Fotografia e Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura - UFRJ, 
annadialeite@gmail.com.
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ninos a partir da ponte é visto como um ato de resistência. É a afirmação de 

pertença em um lugar que, segundo o poder público, deve servir ao turismo.

Palavras-chave: formação, imobilidade, fotográfico.
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FOTOGRAFIAS BRINCANTES, PALAVRAS 
VIAJANTES: DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE A 
ANTROPOLOGIA, A FOTOGRAFIA E A SAÚDE 

MENTAL

Barbara Copque1

Marcelo Valle2

RESUMO

A presente comunicação busca uma aproximação entre a antropo-

logia visual e a educação em saúde, através do uso da fotografia em ofi-

cinas realizadas no Espaço Travessia/Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, 

do Instituto Nise da Silveira, Rio de Janeiro. Voltadas para atividades com 

clientes da rede de saúde mental, funcionários e a comunidade, as oficinas, 

chamadas “Fotografias Brincantes, Palavras Viajantes”, realizadas em par-

ceria com o fotógrafo Marcelo Valle, propõem a utilização da artesania foto-

gráfica - processos históricos, artesanais e alternativos - como ferramentas 

criativas e motivadoras no auxílio do tratamento e integração social das 

pessoas com sofrimento psíquico. A fotografia e seus dispositivos convidam 

à criação de narrativas - e seu compartilhamento - e à ampliação das possi-

bilidades de conexão com o mundo que os cercam.

Palavras-chave: antropologia visual, antropologia da saúde, fotografia, 

educação em saúde, saúde mental.
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AFROVISUALIDADES: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 
ENTRE A FOTOGRAFIA, A EDUCAÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO NEGRA

Barbara Copque1

RESUMO

A presente comunicação busca compreender as relações possíveis que 

podemos estabelecer entre a fotografia, a arte contemporânea, educação e 

formação docente. Em 2018, um pequeno estúdio foi montado na Faculdade 

Educação da Baixada Fluminense e nele, dialogando com artistas visuais e 

fotógrafos negros, alunos e crianças refugiadas do congo - alunas das es-

colas do entorno - apresentaram corpos performativos de suas identidades 

sociais, problematizando as posições hegemônicas e seus lugares históricos.

Palavras-chave: fotografia, educação e relações etnicas.
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O CINEMA E O DUPLO: ANÁLISE MIMÉTICA DO 
FILME MARINA1

Bárbara dos Santos Oliveira2

Crislene Susane Fernandes Moreira3

Alexandre Bruno Gouveia Costa4

RESUMO

O objetivo deste artigo é fazer uma análise do documentário curta-
-metragem maranhense “Marina” (2017), de Taciano Brito, usando como 
base a tríplice mímesis de Paul Ricoeur. Este trabalho é o resultado final 
da pesquisa desenvolvida na disciplina Produção TV e Cinema do curso de 
graduação da Universidade Ceuma e está alinhada ao GT: Fotografia, Cine-
ma, Estética e Experiência

A obra audiovisual traz como tema conceitos sobre gênero, empo-
deramento e resiliência da mulher negra, e para a construção da análise, 
além da de vida da personagem, a relação do autor com a obra e também as 
questões de trabalho forçado serão constituintes das etapas em desenvolvi-
mento em consonância à metodologia.

Além de compreender uma obra audiovisual dentro dos padrões do 
Estudos Culturais, a base da metodologia da tríplice mímesis5, é provenien-
te dos estudos do filósofo francês Paul Ricoeur6, que para entender o cená-
1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático  Fotografia, Cinema, Estética e Experiência, 

do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.
2 Graduanda em Comunicação Social Habilitado em Publicidade e Propaganda, 

Universidade Ceuma, babidossantosoliveira@gmail.com.
3 Graduanda em Comunicação Social Habilitado em Publicidade e Propaganda, 

Universidade Ceuma, crisfernandessm@gmail.com.
4 Professor do curso de Comunicação Social: Jornalismo e Publicidade da Universidade 

Ceuma, Mestre em Cultura e Sociedade pela UFMA; alexandre.brunogouveia@gmail.com.
5 Tríplice mímesis são as operações miméticas propostas na narrativa de Paul Ricoeur, 

provenientes de estudos no ramo da literatura, que no presente artigo está adaptada 
para a cinematografia.

6 Paul Ricoeur foi um dos maiores filósofos e pensadores franceses no período da Segunda 
Guerra Mundial. Entre as décadas de 50 e 60 desenvolveu importantes obras como “A 
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rio e analisar o conteúdo da obra fílmica em diferentes aspectos, abran-
ge desde o contexto de identificação do autor (mímesis I) que permeou as 
negociações para construção do longa, passando pela estrutura do filme, 
como cenário, narrativa, planos e personagem (mímesis II), até a recepção 
do espectador durante a exibição do filme (mímesis III).

Generalizando para além de Aristóteles, diria que mimese III mar-

ca a intersecção entre o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou 

do leitor. A intersecção, pois, do mundo configurado pelo poema e 

do mundo no qual a ação efetiva exibe-se e exibe sua temporalida-

de específica. (RICOUER, 1994, p. 110).

Desta forma, o filme analisado, o curta-metragem “Marina”, se conec-

ta com o seu público propondo uma reflexão a respeito do trabalho escravo 

que infelizmente permeia até então na sociedade, onde a desigualdade, a 

discriminação e o racismo ainda tem espaço.

Palavras-chave: cinema; mímesis; Marina.
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filosofia da vontade”, “O conflito das interpretações” e “A metáfora viva”. Já na década 
de 80, desenvolveu estudos sobre a narrativa escrevendo três volumes do “Tempo e 
Narrativa”, conceituando a tríplice mimese em seus três estágios.

NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA: 
RESGATE DE UM ÁLBUM DE AFETOS.

Beatriz Almeida Batista

RESUMO

Querer contar uma história é escolher trazê-la para si. Quando são 

histórias de família você está presente relatando as suas memórias afetivas 

em uma tentativa de existir. Ressignificando o olhar do outro e criando o 

que você é hoje. Pensando então nesse ato de lembrar me vem a imagem do 

meu bisavô que escolheu guardar as suas fotografias dentro de uma caixa 

sem mostrar a ninguém. Um dia, eu ainda criança, ele me mostrou uma fo-

topintura atiçando a curiosidade de uma pequena espiã em formação que 

hoje estuda fotografia. Agora com seus 82 anos, esse personagem que sem-

pre foi de poucas palavras vem passando por um processo que a cada dia 

apaga uma pequena luz na sua memória. Este projeto veio para perceber o 

Alzheimer que o atinge não como excludente, mas como transformador e 

criador de novas narrativas. É perceber como ele vê hoje, na sua condição, 

as memórias gravadas e descritas no texto fotográfico analisando como ele 

percebe a si mesmo nessas imagens. Não limitando-se apenas as fotogra-

fias, procuro também a vivência, os relatos de familiares, amigos e até ini-

migos sobre quem era esse homem que hoje não lembra nem mesmo meu 

nome. A partir desse acervo está tomando forma a escrita de um livro de 

memória acompanhado de exposições fotográficas. O tempo corre rápido, 

as lembranças vão escorrendo entre os dedos mas a disposição para trazer 

todos esses momentos para a superfície é o que me apetece neste projeto 

que estabeleceu-se no meu coração.

Palavras-chave: Fotografia, memória, narrativas, Alzheimer.
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A FOTOGRAFIA COMO DISPOSITIVO 
TRANSVERSAL DE PROCESSOS 

COLABORATIVOS E ARTÍSTICOS: PROGRAMA 
FOTOATIVA EM RESIDÊNCIA EM PERSPECTIVA1

Camila do Nascimento Fialho2

José de Almeida Viana Junior3

RESUMO

O presente trabalho propõe um relato de experiência reflexivo so-

bre pesquisas contemporâneas em fotografia, sendo esta compreendida 

enquanto dispositivo transversal de processos artísticos, um lugar de par-

tilha entre linguagens, plataforma de atravessamentos e de encontros com 

o outro. Para tanto, toma o contexto de criação no âmbito de residências 

realizadas na Fotoativa, associação cultural sediada em Belém, a partir do 

projeto Fotoativa em Residência, desenvolvido desde 2015, com recorte de 

três experiências ocorridas entre 2017/2018, a saber, Rogério Nagaoka (SP), 

com trabalho desenvolvido em duas semanas; Rafael Segatto (ES), com es-

tada de três meses; e Li Vasc (PB), com pesquisa realizada em imersão tam-

bém de duas semanas.

O relato traz a experiência da residência desde a perspectiva de quem 

idealiza, coordena e acompanha o projeto na casa. Parte da vivência prática 

e conversas com os três artistas residentes, para pensar como se dão os im-

bricamentos entre linguagens e processos criativos no contexto de imersão 

criativa da residência. Quais seus impactos imediatos sobre a criação/pro-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Pesquisas Contemporâneas em Fotografia e 
Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema. 

2 Mestre em Letras pela UFRGS, Presidenta da Associação Fotoativa, co-coordenadora do 
Núcleo de Pesquisa e Documentação da Fotoativa, camila.fialho@gmail.com.

3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA, professor substituto 
do curso de Cinema – Faculdade de Artes Visuais da UFPA, co-coordenados Núcleo de 
Formação e Experimentação da Fotoativa. josealmeidavianajunior@gmail.com.
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dução dos artistas? Como a articulação entre os processos criativos ocorre 

durante a experiência imersiva pensada enquanto plataforma de troca?

Compreendendo a fotografia enquanto meio de encontro, propõe re-

fletir sobre os modos como se dá a relação com o outro na experiência da 

criação de cada um dos artistas. A primeira experiência aborda o retrato, 

acordado, como ponto de partida para criação com plantas recolhidas des-

te lugar, utilizando a técnica da antotipia. A segunda entende na relação 

com o outro um dispositivo para criação de situações possíveis para feitura 

de aparatos fotográficos e de imagens, como aprendizados e encontros de 

vida. A terceira, em uma certa desmaterialização da imagem desse outro, 

mergulha em sessões de escuta atenta de suas memórias sonhadas (ou seus 

pesadelos), como ponto de partida para reelaboração destas imagens a par-

tir de novas situações com outras colaborações.

Palavras-chave: fotografia; processos colaborativos; residência artística.

COMUNIÇÃO ORAL - O AUDIOVISUAL EM SALA 
DE AULA: POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS 

EM CRIAÇÃO DE VÍDEOS

Carlos Sousa Lim1

Suamid Ferreira Milen2

Sílvia Lílian Lima Chagas3

RESUMO

O presente artigo surgiu a partir de uma experiência realizada pe-

los autores desse trabalho, acadêmicos do curso de Licenciatura em Artes 

Visuais do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), 

campus Centro Histórico, com base em uma experiência realizada na disci-

plina de Linguagem e narrativa cinematográfica, ministrada pela professo-

ra Ana Patrícia, que resultou na criação de um curta-metragem baseado na 

obra de Clarice Lispector em sala de aula com estudantes da educação bá-

sica. Nesse sentido, foi realizada uma revisão de literatura sobre ensino de 

arte, audiovisual e educação, além de pesquisas sobre TICs, cinema e meto-

dologias. Desse modo, serão apresentados nesse trabalho os resultados des-

sa produção em sala de aula e considerações sobre as potencialidades do 

audiovisual para o processo de ensino e aprendizagem na educação básica. 

Além, cinge reflexões acerca do papel da escola como ambiente na socieda-

de que forma a cidadania, e de como a mesma deve atualizar seus métodos 

de ensino, tornando o ensino de arte mais significativo, pois é nesta dis-

ciplina que aprendemos sobre as culturas de diferentes grupos, contribui 

1 Artista e Pesquisador. Licenciando em Artes Visuais, pelo Instituto federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA – CCH), carlos.sousa.lima.2013@gmail.com.

2 Artista e Pesquisadora. Licenciando em Artes Visuais, pelo Instituto federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA – CCH), suamidmilen@gmail.com.

3 Licenciada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela UFMA/ 2003, 
Mestranda em Artes Visuais pelo PROFARTES UFMA/UDESC, Especialista em Educação 
Especial pela UFMA/ 2005 e em Educação de Jovens, Adultos e Idosos pela UEMA Campus 
ITZ/ 2014. Professora EBTT do Campus IFMA Monte Castelo, lilian_arte@ifma.edu.br. 
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para construção de uma identidade, de um interesse e um valor estético. 

Para que tudo isso aconteça em sintonia, o professor deve está ciente das 

mudanças na sociedade e integrar em suas aulas estas novas ferramentas 

de produção e de aprendizagem. Pode-se destacar a abordagem triangular 

que consiste em três etapas para se construir conhecimentos em Arte, uma 

metodologia criada pela arte educadora Ana Mae Barbosa que articula a 

leitura de mundo com a contextualização, o fazer artístico e a apreciação.

Palavras-chaves: Audiovisual; Ensino de Arte; Cinema; Metodologia.
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ALÉM DO CAMPUS: AMPLIANDO AS 
EXPERIÊNCIAS DE ENSINO DE FOTOGRAFIA NA 

UNIVERSIDADE1

Carolina Ruiz de Macedo2

RESUMO

O Expedições Fotográficas: perspectivas imagéticas do Território do 

Sisal é um projeto de ensino-extensão cadastrado no Núcleo de Pesquisa 

e Extensão da Universidade do Estado da Bahia que objetiva a reflexão e 

produção fotográfica através de discussões e explorações imagéticas nos 

20 municípios que compõem o Território. Exercícios de discussão teórica 

sobre fotografia, prática em campo e encontros apreciativos e analíticos do 

material produzido em cada expedição são desenvolvidos pelos integrantes 

e, em seguida, realizadas exposições, a fim de estabelecer um diálogo entre 

a Universidade e Comunidade através da linguagem fotográfica. A produ-

ção realizada compõe um banco de imagens original, oferecendo um olhar 

endógeno sobre o semiárido baiano, construído a partir da relação dos in-

tegrantes com a fotografia e suas experiências com o lugar.

A grande participação de alunos de Comunicação Social/Rádio & TV 

no projeto tem possibilitado o diálogo com disciplinas da área de imagem 

do curso nas dimensões teórica, através do grupo de estudos, e prática, o 

que compreende a manipulação dos equipamentos e vivências com a foto-

grafia, o que acaba por fortalecer o ensino. A articulação deste com a pes-

quisa e a extensão tem contribuído sobremaneira para um aumento no nú-

mero de trabalhos teóricos no campo da produção fotográfica no campus, 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático 1 - Metodologias e Métodos do Ensino 
da Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Professora da Área de Imagem do Departamento de Educação da Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB) – Campus XIV, graduada em Comunicação Social – Rádio & TV 
(UESC) e mestre em Cultura e Sociedade (UFBA). cmacedo@uneb.br.

http://dx.doi.org/10.1590/S1678-53202010000200004
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em sua maioria realizados por integrantes do Expedições, evidenciando a 

importância do estímulo de interesse e aprofundamento despertados pelas 

atividades do projeto. Este tem um caráter interdisciplinar, realizando diá-

logo com as áreas de História e Letras, com a participação e colaboração de 

professores e estudantes destes cursos.

Ademais, desde o início das suas atividades, em 2013, o projeto tem se 

configurado como uma possibilidade de inserção da Universidade na comuni-

dade regional, permitindo a participação do público externo em suas atividades, 

assim como levando a produção do grupo para espaços fora da Universidade.

Palavras-chave: Fotografia. Extensão. Território.
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A CURADORIA COMO METODOLOGIA ATIVA1

Catarina Doolan Fernandes2

Vinícius Fernandes Gonçalves3

RESUMO

Durante a execução da disciplina “Práticas profissionais 1”, vincula-

do ao Núcleo Recanto do Cinema, em 2018.1, os estudantes do primeiro ano 

do ensino médio do Instituto Federal de Brasília-IFB, campus Recanto das 

Emas, aprenderam através da execução de projetos, ao dialogarem com os 

conteúdos de várias disciplinas técnicas e propedêuticas. A partir de uma 

metodologia ativa, o processo de curadoria, exibição e debate dos filmes im-

pactou positivamente porque colocou em debate temas atuais pertinentes, 

gerando reflexão crítica e experiência profissional.

Nesse sentido, em diagnóstico levantado com 39 alunos, ao final da 

disciplina, e apresentado em Colegiado no dia 12 de julho de 2018, 84,6% 

acreditam que esta disciplina citada anteriormente somou em seu processo 

de aprendizagem; 66,7% não acreditavam ser capaz de realizar o evento e 

se surpreenderam com a descoberta de habilidades; 94,8% alegam ter mu-

dado a forma como assistem a filmes.

Portanto, a partir desta experiência recente, a prática de curadoria, 

elaboração e produção de mostras, nos diversos temas a escolha dos pró-

prios estudantes mostrou-se eficiente e em consonância com os princípios 

norteadores do IFB, em especial “a vinculação entre a educação escolar, o 

mundo do trabalho e as práticas sociais” (INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍ-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático  Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Catarina Doolan Fernandes: Mestre em Comunicação Social, Instituto Federal de 
Brasília, 3006746@etfbsb.edu.br.

3 Vinícius Fernandes Gonçalves: Mestrando em Artes, Instituto Federal de Brasília, 
3008143@etfbsb.edu.br.
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LIA – IFB, p.19. 2017) e o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógi-

cas” (IFB, p.21. 2017), pois 1) percebeu-se a possibilidade de integração com 

outras sete disciplinas entre propedêuticas e técnicas; 2) cada mostra foi 

realizada, chamando a atenção para temas pertinentes, tais como: suicí-

dio, racismo, direitos humanos, violência de gênero, sustentabilidade, entre 

outros; 3) o amadurecimento dos próprios estudantes quanto ao trabalho 

em equipe; planejamento, cronograma e organização; pesquisa; repertório 

audiovisual e leitura crítica de filmes; valorização e respeito à diversidade; 

fortalecimento da autoestima e 4) formação de opinião pública, a partir do 

debate entre comunidade interna e externa.

Palavras-chave: aprendizagem, metodologia, cinema.
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A “GINGA” NA 7ª ARTE: QUEM NUNCA VIU 
VENHA VER...1

Cristian Emanoel Ericeira Lopes2

RESUMO

O presente trabalho busca traçar relações entre a sétima arte com a 

arte chamada capoeira observando suas aparições nas produções audio-

visuais, por exemplo em curta metragens, filmes, documentários e séries, 

como fonte principal o site de compartilhamento de vídeos YouTube, por 

meio de arquivos históricos presentes entre meados do séc. XX até os mais 

recentes do séc. XXI. Analisando os filmes com uma perspectiva documen-

tal, observando como o histórico das narrativas propagados por meio de 

discursos orais, leis e senso comum, interferem diretamente na forma que 

os personagens representam a imagem dos capoeiras e sua arte, refletin-

do diretamente na forma  como os capoeiras são repassadas por meio da 

sétima arte,  analisando como os filmes ficaram em nossa memória e ima-

ginário através de produções que tiveram uma boa aceitação do público 

(massa) pelo mundo afora,como essas aparições ficaram na memória.

Partindo da relação entre o Estado e a capoeira. Como o cinema se 

apropria dessa arte, a partir de certo período? Relacionando vários fatores, 

a exemplo: a resistência histórica dessa arte, marcialidade, e intelectuali-

dade de seus praticantes etc... de outra forma o Estado deu contribuições 

para propagar a capoeira nas mídias, partindo para filmes de produções 

internacionais. Nesta pesquisa procuro dar atenção à análise de filmes 

Hollywoodianos que de alguma forma apresentem algum tipo de imagem 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático  (Fotografia, Cinema, Estética e Experiência), 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 UFMA - Universidade Federal do Maranhão, Graduando no curso de licenciatura 
interdisciplinar em estudos africanos e afros brasileiros, aluno no centro cultural 
mandingueiros do amanhã, ericeiralpz@gmail.com.
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que nos remete a uma estética similar à capoeira, seja por meios de seus 

discursos, e ou movimentos/movimentações.

Palavras-chave: Representação; Capoeira; Arte.
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PROJEÇÕES EM ESPAÇOS PÚBLICOS - 
CINEMA EXPANDIDO E ATIVISMO1

Cristina Barretto de Menezes lopes2

RESUMO

Foram inúmeras as experiências que desafiaram o modelo predomi-

nante de produções moldadas a partir da ideia de uma forma-cinema ou 

efeito-cinema, consolidado como modo de produção e distribuição indus-

trial norte-americana desde o início do século XIX.  Outras formas de fazer 

cinema - mais restritas ao campo das artes e do universo underground - indi-

caram potencialidades para a imagem em movimento através de rupturas, 

ora relacionadas ao espaço (projeções em galerias, museus ou na rua), ao 

suporte (filme sem projeção, projeção sem filme) ou ainda discursivas (ci-

nema não-narrativo, videoarte). O termo Cinema Expandido, título do livro 

lançado por Gene Youngblood em 1970, tem sido utilizado desde então por 

pesquisadores e artistas para se referir a essa diversidade de experiências 

estéticas que exploram desde imagens analógicas até eletrônicas e digitais. 

Dentro desse contexto, esta pesquisa traz um recorte mais específico, foca-

do em experiências que envolvem projeções em espaços públicos, através 

de projetos de quatro artistas: 1. Krzysztof Wodiczko, polonês naturalizado 

norte-americano que desenvolveu projetos apontando para questões dire-

tamente ligadas à xenofobia, ao preconceito e à normalização da violência; 

2. Roberta Carvalho,  brasileira, artista visual, que realizou uma série de 

intervenções urbanas no centro histórico de Belém e em comunidades ri-

beirinhas do Pará, projetando imagens em copas de árvores; 3. Elisa Laraia, 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Fotografia, Cinema Expandido e Arte 
Contemporânea, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e 
do Cinema.

2 Doutora pelo Instituto de Artes da Unicamp e  professora no curso de Produção 
Audiovisual do Centro Universitário  UniMetrocamp - Wyden - Campinas. E-mail: 
kitmenezes@gmail.com.

italiana, que traz a questão da violência de gênero em Private Conversa-

tions - obra composta por grandes projeções em espaços públicos e 4. John 

Hulsey, que trabalha a intersecção de múltiplos territórios como cinema e 

vídeo, performance colaborativa e ativismo, trazendo discussões urgentes 

diretamente relacionadas ao contexto norte americano. Os quatro artistas 

tem em comum o fato de de trazerem ao espaço público, através de ima-

gens temporárias e moldáveis, projetadas em superfícies disformes, temas 

urgentes e necessários, experimentando novas forma, espaços e tamanhos.

Palavras-chave: cinema expandido; cinema locativo; projeções em espaços 

públicos.
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PINHOLEDAY À DERIVA: EXPERIÊNCIA COM 
FOTOGRAFIA ARTESANAL NO MERCADO DO 

PORTO DO SAL, BELÉM/PA1

Dairilani Paixão de Souza2

Josianne de Almeida Dias3

RESUMO

Esse artigo relata a experiência de arte educação com a prática fo-

tográfica na Jornada Pinholeday 2018, com crianças, jovens e adultos que 

vivem próximo ao Mercado do Porto do Sal, imersos em uma paisagem de 

prédios históricos, grandes estâncias que abastecem o mercado da pesca, 

metalúrgica e carpintaria, casas de palafita e comércios familiares a beira 

do rio. A jornada Pinhole Day representa um momento de contemplação e 

reflexão num mundo em que as pessoas têm cada vez menos tempo para 

tal e onde as tecnologias se multiplicam e se tornam obsoletas em ritmo tão 

acelerado. Celebrar o dia mundial da fotografia de furo de agulha em Belém 

nos espaços Associação Fotoativa e Biblioteca do Porto do Sal gera uma par-

tilha entre redes de cultura e afeto na cidade. O texto aborda a metodologia 

de ensino da experiência visual como disparador do aprendizado através 

da fotografia artesanal no espaço da educação não formal e as relações de 

dinamicidade da criação em redes com as autoras Maria Glória Gohn e Ce-

cília Salles. O método da ação educativa se desenvolve nas relações de afeto 

da rede de voluntários, facilitadores que constroem junto à comunidade 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático  Metodologias e Métodos do ensino da 
fotografia e do cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Dairilani Paixão é arte educadora, discente do curso de Licenciatura em Artes visuais, 
8º semestre, Universidade Federal do Pará, integrante do Coletivo Aparelho, dairi.
paixao@gmail.com.

3 Josianne Dias é artista e terapeuta ocupacional. Docente da Universidade do Estado 
do Pará desde 1993. Mestre em Motricidade Humana, integrante do coletivo aparelho, 
josiannedias@hotmail.com.
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em potência de criação. À deriva, câmeras pinhole nas mãos, caminhar em 

grupo, observação do tempo e espaço; as decisões tomadas no momento do 

registro refletem as contradições do olhar-máquina e olhar subjetivo do 

próprio ser que se dispõe a rever o mundo com a idéia de pertencimento. A 

partir da experiência com o pinholeday o texto narra a importância desse 

movimento que envolve fotografia, educação e resistência no Mercado do 

Porto do Sal, zona portuária onde há 4 anos são desenvolvidas atividades 

coletivas promovendo arte na perspectiva da diversidade cultural e cidada-

nia na Cidade de Belém, Amazônia Paraense.

Palavras-chave: Fotografia artesanal, arte educação.
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EVERYDAY BRASIL: PENSANDO 
REPRESENTAÇÕES FOTOGRÁFICAS DO 

TERRITÓRIO EM REDE1

Daniela Fonseca Moura2

RESUMO

Este trabalho tem como proposta refletir sobre o agenciamento da 

fotografia documental contemporânea na construção de possíveis repre-

sentações do território no contexto das redes. Parte-se da produção de mu-

lheres fotógrafas do Norte e Nordeste publicadas no perfil da rede social 

Instagram “Everyday Brasil”, projeto destinado à documentação da diver-

sidade dos cotidianos e lugares do país, para pensar a fotografia inserida 

no contexto de reconfiguração do território ao qual se refere Milton Santos 

(2006) e os processos de globalização do imaginário social – sob a égide 

da igualdade do cotidiano em todos os territórios – e de construção de um 

imaginário global – tecido na prática quotidiana de forma descentrada em 

acordo com as singularidades a partir da visão do mundo como globalidade 

– a que se refere Lucrécia Ferrara (1998).

A fotografia é responsável por ampliar o olhar do espaço local, criar 

o inventário do mundo visível, entretanto também de construir uma forma 

de vê-lo, intrínseca aos paradigmas da modernidade (ROUILLÉ, 2009) e as 

relações de poder. Assim, a construção do imaginário acerca da identidade 

nacional teve e tem a imagem como um instrumento central nas políticas 

de controle e censura (COELHO, 2012) como também de resistência, na visi-

bilização de narrativas engajadas politicamente acerca do território e suas 

populações. Nesse processo, o Everyday Brasil se mostra interessante por 

visibilizar representações que contribuem para a construção de um ima-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Pesquisas Contemporâneas em Fotografia e 
Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Mestranda em Comunicação na Faculdade Cásper Líbero (SP). Email: fmouradaniela@gmail.com.
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ginário que acolhe a diversidade como também por serem produzidas por 

um pluralidade significativa de fotógrafas e fotógrafos de várias regiões e 

experiências que se contrapõe a realidade da prática fotográfica documen-

tal dos meios tradicionais de comunicação.

Palavras-chave: Território, Fotografia, Mulheres Fotógrafas.
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ALICES, O CINEMA E O TEMPO: BREVE ANÁLISE 
DAS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS DO 

CONTO “AS AVENTURAS DE ALICE NO PAÍS 
DAS MARAVILHAS”1

Dauriana Cristina dos Santos Pereira2

Pablo Luís França Castro3

RESUMO

Este trabalho inicia a partir de um levantamento de filmes desen-

volvidos a partir do conto “Alice no país das maravilhas” de Lewis Carrol, 

levando em conta a influência dos avanços tecnológicos da filosofia social e 

política de cada época com objetivo de analisar as adaptações de cada pro-

dução em consonância com seus contextos históricos. Diante disto, algumas 

das adaptações cinematográficas do clássico foram escolhidas como objeto 

de estudo pela sua variedade de versões, incluindo as mais próximas do 

clássico original, o que possibilita uma investigação das mudanças cinema-

tográficas ocorridas ao longo do tempo.

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram realizadas pes-

quisas bibliográficas, a partir de publicações e estudos acerca dos livros e de 

suas adaptações para o cinema. Desta forma, reunimos elementos artísticos, 

sociais e cinematográficos que possam demonstrar a forma como os clássi-

cos se adaptam de acordo com o tempo, espaço e suas mudanças de estilo, 

buscando relacionar elementos presentes nas versões que serão trabalhadas 

neste artigo por serem reflexos das transformações no meio cinematográfico.

O projeto aborda o clássico infantil através de sua história e de sua 

importância na literatura e no cinema através de suas diferentes leituras, 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Fotografia, cinema Memória e Arquivo do 
I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Graduanda em Artes Visuais – UFMA – São Luís / MA – daurianadsantos@gmail.com.
3 Graduando em Relações Públicas – UFMA – São Luís / MA – pablofranca09@gmail.com.
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levando em consideração os limites tecnológicos do tempo e espaço na sua 

elaboração. Trazendo uma abordagem que se inicia com a história do cine-

ma, pontuando os movimentos cinematográficos presentes nas adaptações 

e chegando ao momento de análise e reflexões sobre as adaptações.

Palavras-chave: Adaptação, Alice, Cinema.
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OS SENTIMENTOS ELABORADOS PELA 
FOTOGRAFIA: TRADUÇÕES E REFLEXÕES1

David Sousa2

RESUMO

A arte de fotografar (escrever, ‘grafar’, com a luz, ‘foto’) surgiu no sé-

culo XIX e se difundiu no Brasil logo em seguida. A fotografia se tornou tão 

necessária na vida moderna que até mesmo a construção da personalidade 

depende de fotos. A fotografia mitifica; e por não revelar tudo, de imediato, 

desperta o interesse nas pessoas. O ser humano é um ser sociável, quer se 

comunicar, quer produzir, mesmo intuitivamente. A fotografia poderia es-

timular “sentimentos” nas pessoas? Sim.

Citando como exemplos, as palestras3 “Fotografando com o celular” e 

“A valorização da cidade através da fotografia”, ministradas em escolas da 

rede pública municipal para alunos do 8º Ano; em ambas foi inserido o uso 

de registros fotográficos de pontos, coisas e pessoas da cidade de Caxias, 

Maranhão, como forma de difundir seu potencial histórico. Ao final dessas 

experiências, a fotografia mostrou-se reflexiva ao passo que despertou e 

criou nas pessoas o desejo de fotografar o próprio cotidiano, reenvolver 

afeição àquele registrado. Em suma, a elaboração de sentimentos com o 

uso da fotografia é possível, pois ela ao traduzir momentos provoca refle-

xões a cerca do que foi fotografado.

Palavras-chave: sentimentos, fotografia, reflexões.
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VER E OUVIR NA MINA: ENSAIO SOBRE 
O SEGREDO E A PRODUÇÃO DE DOIS 

DOCUMENTÁRIOS NO TERREIRO FÉ EM DEUS, 
DE MÃE ELZITA1

Denis Carlos Rodrigues Bogéa2

RESUMO

Este artigo parte da experiência pessoal na realização de dois docu-

mentários no Terreiro Fé em deus, de Mãe Elzita. “Quem Toma Conta Dá 

Conta”, realizado entre 2003 a 2011 parte do Boi de Encantado daquela Casa 

e, expandindo-se, toca vários outros pontos da dinâmica do próprio Terrei-

ro. “Iemanjá Pela Última Vez” realizado em 2013, acompanha o último ano 

de Karol como Iemanjá na festa de Nossa Senhora da Conceição.

Ambos fazem uso na própria linguagem audiovisual da premissa 

do Segredo, estabelecido dentro deste e de outros Terreiros e adquirido ali 

como saber repassado por Mãe Elzita. Essa premissa do Segredo, inserida 

na produção audiovisual observa-se de forma prática pela não inserção/

silêncio de imagens e sons em determinados momentos das obras. Os docu-

mentários colocam em prática, através desse recurso de não inserção/silên-

cio de imagens e sons em momentos específicos, o preceito de que somente 

os iniciados na Mina têm acesso a ela de uma forma mais profunda.

Pretendo subsidiar de forma prática e teórica determinadas questões 

que devem ser inerentes às produções de caráter documental realizadas 

dentro dos Terreiros, uma vez que tais questões que são caras à própria or-

ganização da Mina colidem com a prática da realização de documentários. 

A investigação e o levantamento de questões que poderiam prescindir de 

1 Trabalho apresentado ao Grupo Temático  Fotografia, Cinema, Estética e Experiência, 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Especialista em Cinema e Linguagem Audiovisual (UCAM), Graduado em Artes (UFMA) 
e História (UEMA). deniscrb@gmail.com.



54 55

uma possível elucidação, encontram na premissa do segredo o que poderia 

ser tratado como um empecilho no ato de fazer o filme. Através dos docu-

mentários, demonstro como questões relacionadas a essa intrínseca orga-

nização são executadas de forma a coadunar essas existências.

Nesse sentido, temos como resultado uma estética própria onde aquilo 

que pode ser visto e ouvido apenas por iniciados na Mina é resguardado na 

utilização do silêncio das imagens e sons, quanto também uma assinatura 

própria é revelada concomitantemente na utilização dos mesmos recursos.

Palavras-chave: Documentário, Segredo, Mina.
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UMA REGIÃO, MÚLTIPLAS IMAGENS: 
EXPERIÊNCIAS DE ENSINO DE 

FOTOJORNALISMO NO CARIRI1

Elane Abreu de Oliveira2

RESUMO

O ensino de fotojornalismo no interior do estado do Ceará, região do 

Cariri, assume importância vital para o envolvimento de estudantes em ati-

vidades de campo, na rua, fundamentais para formação de repórteres que 

desvendem histórias, personagens e ambientes peculiares. Contar histórias 

através de imagens e que fujam de pautas jornalísticas já conhecidas é o de-

safio proposto para estudantes, são oriundos de diversas cidades do Cariri e 

proximidades. O objetivo deste trabalho é compartilhar abordagens meto-

dológicas do ensino de fotojornalismo, praticadas na universidade durante 

2017 e 2018, considerando a produção de trabalhos em campo. A proposta 

é, através da partilha das experiências do Cariri, que possui um único cur-

so de graduação em Jornalismo, contribuir para a discussão sobre modos 

de construir narrativas fotográficas, ou seja, narrativas predominantemen-

te imagéticas, ainda que o texto surja pontualmente como elo semântico 

(BARTHES, 1990; BUITONI, 2011; PIRES, 2014). Alguns ensaios e fotorrepor-

tagens construídos pelos estudantes trazem histórias que os tocam, bem 

como demonstram entrosamento com realidades sociais e indivíduos não 

previstos em outros momentos de suas trajetórias. Exemplos de narrativas 

que expressam esse envolvimento são: Alicerces da fé (Juazeiro do Norte), 

Passado e presente, memórias e o tempo (Santana do Cariri), Transito entre 

dois lados (Crato), Mulher que não promete, que faz! (Potengi), As ruas de 

1 Trabalho presentado ao Grupo de Temático, trânsito entre dois lados (Crato) tido enquanto 
atividade cidadidades de rua, Metodologias e Métodos do Ensino da Fotografia e do Cinema, 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ e professora do curso de Jornalismo da 
UFCA. Email: elane.abreu@ufca.edu.br.
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Potengi marcadas pela história de um povo (Potengi) e A arte de Dona Dinha 

(Nova Olinda). Essas experiências são substantivas para que o fotojornalis-

mo faça sentido enquanto disciplina formativa e atividade cidadã.

Palavras-chave: fotojornalismo; ensino; Cariri.
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LAB FOTO CCSP1

Felipe Garofalo Cavalcanti

RESUMO

Em dezembro de 2017, iniciou-se a elaboração do projeto de reati-

vação do LAB FOTO do Centro Cultural São Paulo (CCSP). O LAB FOTO é 

o laboratório de fotografia analógica de um dos principais equipamentos 

culturais da capital paulista. Em sua concepção inicial, na década de 1980, 

o LAB FOTO produziu documentação de eventos, a reprodução de obras 

de arte e a produção de material para a equipe de comunicação do CCSP. 

No mesmo período, o “Núcleo de fotografia”, realizou pesquisas, palestras, 

debates e exposições. Contudo, o laboratório foi gradativamente esvaziado, 

seja pelo avanço da fotografia digital ou pela falta de suporte às suas ativi-

dades, sendo desativado no início dos anos 2000.

O relato de experiência pretende contextualizar as circunstâncias 

que envolveram sua produção e compartilhar as etapas de formulação e 

implementação do projeto. O projeto LAB FOTO surge em um cenário em 

que as faculdades de São Paulo estão fechando seus laboratórios fotográfi-

cos e apresentando a fotografia na sua plataforma digital. A formulação e 

implementação do projeto durou aproximadamente um ano, partindo da 

avaliação do estado da arte, sistematização dos objetivos e desafios, revi-

goramento do espaço e de seus equipamentos para recepção do público. 

A programação tomou corpo e houve efetiva ocupação, por usuários in-

teressados nas atividades e também por coletivos que usam a fotografia 

analógica como suporte para processos de pesquisa e arte educação. Assim, 

o projeto consistiu na transformação de um serviço interno desativado em 

um espaço de Ação Cultural.

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático 5. Fotografia, Cinema, Estética e Experiência, 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.
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Como Ação Cultural, o LAB FOTO reassume sua vocação pública e de 

local de encontro, um espaço de ensino, pesquisa e experimentação. Res-

tabeleceu-se a cultura da Fotografia no CCSP em um contexto de função 

social e acesso democrático do equipamento, superando o uso burocrático 

de serviços culturais.

Palavras-chave: Política Pública, Política Cultural, Ação Cultural.
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INVENTÁRIO AFETIVO DO CINEMA PARAENSE, 
BELENENSE E AMAZÔNICO1

Felipe de Aguiar Mendonça2

RESUMO

A pesquisa se propõe a pensar o cinema da Belém metropolitana, 

amazônico. Pensa-se qual cinema se faz nessa região, quais suas caracte-

rísticas, motivações, como essas se traduzem visualmente e tematicamente 

e se a partir disso é possível compreender a existência de um cinema com 

características e modos de fazer únicos, nesse caso: um cinema amazônico, 

diferente de qualquer outro.

Ao pesquisar histórica e esteticamente o cinema feito no Pará (tam-

bém o feito na Amazônia) depara-se com relevante escassez bibliográfica 

relacionada especificamente a esse, sejam científicas, relatos de experiên-

cia, ensaios. Para além desses, jornais, revistas e críticos pouco acrescen-

tam a essa corpus, tendo foco em produções consideradas “mais importan-

tes” ou que porventura tenha se destacado na mídia ou redes sociais. Desse 

modo, tem-se na região, por vezes, um cinema sem forma, rostos e voz.

Ainda que seja impossível tratar de todos os filmes, vídeos e preten-

sões audiovisuais que estariam inclusas no “cinema paraense”, a pesqui-

sa propõe-se a iniciar esse fazer. Desse modo, através de entrevistas com 

realizadores paraenses que tenham produzido “cinema” nos últimos anos 

– valoriza-se a diversidade, busca-se o diretor de longa ou curta-metragem, 

vídeo arte e afins; sem e com apoio institucional -, visa-se a construção de 

um “inventário” do cinema feito na região metropolitana de Belém do Pará. 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático: Pesquisas Contemporâneas em Fotografia e 
Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Graduando em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Pará. Email: 
felipedea.mendonca@gmail.com.
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Esse em forma de ensaio, que faça o diálogo das entrevistas entre si e dessas 

com estudos sobre a cultura da região, cinema ou arte.

Por fim, busca-se o início dessa reflexão, que outros pesquisadores 

somem, investiguem ou produzam a cerca desse cinema. A “viagem proble-

matizante de ‘flâneur’, que possa produzir observação digressiva e retenti-

va, imanente e problematizante” (LOUREIRO, 2015, p. 34), que Paes Lourei-

ro pontuou ser necessária ao estudar a Amazônia. O navegar pelos rios de 

que são feitos esse cinema, no norte, amazônico e paraense.

Palavras-chave: Amazônia, Cinema contemporâneo, Cartografia afetiva.

REFERÊNCIAS

LOUREIRO, João J. P. Cultura Amazônica: Uma poética do imaginário. 

Manaus: editora Valer, 2015.

PINHO, Relivaldo. Antropologia e filosofia: Experiência e estética na li-

teratura e no cinema da Amazônia. Belém: ed.ufpa, 2015.

VERIANO, Pedro. Cinema no Tucupi. Belém: Secult, 1999.

O PAPEL DA FOTOGRAFIA NA MANUTENÇÃO 
DA MEMÓRIA DAS RUÍNAS ARQUITETÔNICAS

Fernanda Ferro Leitão

RESUMO

A arquitetura conta a história do ser humano. Assim, as ruínas fazem 

parte desse contexto, e trazem ainda muitos outros diferentes significados 

em um campo multidisciplinar, sempre atreladas a memória social de um 

povo ou comunidade. Além disso, o longo da história, essas edificações 

trouxeram importantes contribuições, registrando o marco de civilizações 

antigas e influenciando movimentos artísticos e arquitetônicos com a per-

petuação de estilos e técnicas.

Na medida que se identifica a ruína como uma ferramenta de regis-

tro, são necessárias formas de “manter viva” a figura arquitetônica. No séc. 

XVIII, destacavam-se ilustrações como por exemplo as gravuras italianas de 

Giovanni Piranesi, mas no século seguinte logo a fotografia tomou espaço 

e ampliou as possibilidades do homem de guardar informações por meio 

de imagens. Assim, esse meio tem um importante papel na manutenção da 

memória, além da conservação deste.

A fotografia abre uma nova perspectiva documental, e apesar da 

restrição provocada pelo enquadramento, foco, etc., sua significa-

ção aumenta na medida em que diminuem os elementos de signi-

ficação presentes no quadro. (Marcondes,2002. p. 123)

Essa preservação da imagem arquitetônica foi também importante nos 

processos de restauração. Camillo Boito já postulava sobre o papel da fotogra-

fia no restauro filológico, com uma metodologia que se preocupava em docu-

mentar o estado da própria edificação, além das ações executadas no restauro.

Ambas formas de arquivo, ruínas e fotografia, são muito próximas 

em seus conceitos de “morte/vida, incompletude, e a presença/ausência do 
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objeto em questão” (OLIVEIRA, 2009. p. 69). Assim, esse artigo propõe es-

tudar esses “vazios” simbólicos, por meio de um levantamento de fontes 

bibliográficas e fotográficas, trazendo alguns exemplos por pesquisa de 

campo. Também uma revisão bibliográfica de autores como Choay (2006) e 

Boito (2003), destacando a preservação das ruínas e a compreensão de uma 

arquitetura como documentação histórica, assegurada por vários meios, 

entre eles a fotografia.

Palavras-chave: Ruínas. Fotografia. Arquitetura.
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O ENEM E O ENSINO DE HISTÓRIA: O USO DA 
FOTOGRAFIA NA SALA DE AULA1

Francineia Pimenta e Silva2

Ana Paula dos Santos Reinaldo Verde3

RESUMO
O uso da fotografia na sala de aula é um artigo que objetiva analisar 

as implicações do Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM na disciplina 
História à medida que insere novos instrumentos de leitura na composição 
de suas questões, caso das fotografias, objeto de nossa investigação. Inicial-
mente, analisa-se o ENEM, enquanto política de avaliação cuja organização 
define diretrizes para o Ensino Médio no Brasil, e estimula a efetivação de 
novas metodologias de ensino que garantam ao estudante a apropriação de 
competência e habilidades na resolução das questões do exame, a exem-
plo daquelas que exigem leitura de fotografias. Para ter uma visão geral 
acerca do Ensino Médio pontuamos algumas mudanças efetivadas ao longo 
do tempo nesse nível de ensino. Conduzimos uma análise sobre o ensino 
de História e suas perspectivas mais abrangentes principalmente quando 
se trata da análise de fotografias, tendo como foco uma prova de Ciências 
Humanas e suas Tecnologias do ENEM de 2018. Apoiamo-nos em fontes do-
cumentais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os PCN´s. Dentre 
as contribuições bibliográficas citamos Maria Auxiliadora Schimidt (2004), 
Circe Bittencourt (2002), Demo (1993) e Carbonell (2002) por acenarem 
para as novas estratégias de ensino, na qual se contempla o uso da fotogra-
fia como instrumento para a leitura e compreensão de fatos, conceitos e 
realidades históricas. A investigação é de natureza qualitativa explicativa.

Palavras-chave: ENEM, Fotografia, Ensino de História.
1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Metodologia e Métodos do Ensino da 

Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Francineia Pimenta e Silva, Mestra, SEDUC-MA, francineiapimenta@gmail.com.
3 Ana Paula dos Santos Reinaldo Verde, Doutoranda, UECE, napaulareinaldo@gmail.com.
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DESACIMENTAR1

Geissy dos Reis Ferreira de Oliveira2

Raisa Tenório3

RESUMO

Mesmo que fossemos duas apenas, e uma câmera, em 2017, num pré-

dio abandonado ainda no processo de construção, a sociedade machista, 

racista, meritocrática, capitalista e colonizada em que vivemos fazia-se pre-

sente. O ensaio fotográfico ou fotoetnografia – produzido no diálogo antro-

pologia e fotografia –, “Desacimentar”, construído por camadas, é um ma-

nifesto de desconcretização a mecanismos de produção e manutenção de 

desigualdades experienciados assim por Raisa: paredes e muros de institui-

ções diversas que corroboram na distinção entre eu e o outro, e entre eu, 

eles e a natureza. Este Desacimentar literal de divisórias urbanas de concre-

to, argumento proposto por Raisa, é uma das camadas do ensaio fotográfico 

abordado neste texto. Este objetivo de produção das imagens a partir de um 

argumento político só é possível a partir da camada primeira desta série de 

fotografias, o compartilhamento de sua realização com Raisa Tenório, a mu-

lher fotografada e propositora do “desacimento”. Outra camada desta série 

de imagens é a busca em perceber empiricamente a (tentativa de) corpori-

ficação de modos de ser por meio do acesso a identidades sociais (pesquisa 

que à época realizava pela via da antropologia da saúde), o que abordo no 

texto. No contexto de congelamento da imagem, ressaltado seu apelo polí-

tico, escolhas de enquadramento e composição, e da performance de Raisa 

para a câmera, caminham pela via das identidades políticas, das que nos 

cabem, mulheres, negras, latino americanas, e de classe baixa. Ao propor 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático (Fotografia, cinema, estética e experiência), 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Graduanda em Ciências Sociais, Universidade Federal da Paraíba, geissykreis@gmail.com.
3 Ensino médio concluído, raisaatenorio@gmail.com.
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a ideia de Desacimentar, Raisa nos faz olhar para importantes questões: 

quem não está aqui na universidade, ou na escola, ou num trabalho for-

mal, ou residindo numa casa? Ao mesmo tempo em que, tendo respondido 

a estas questões, pensamos nos lugares prováveis onde estão as pessoas não 

ocupantes destes lugares, ou mesmo não ocupante de um só ou alguns deles.

Palavras-chave: Antropologia; Fotografia; Compartilhamento da imagem.
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UM OLHAR CRÍTICO ATRAVÉS DAS LENTES: 
FOTOGRAFIA & OS TEMAS DO ENEM1

Glauber Vilson Lins Martins2

Fernando Cesar Carvalho Soares Júnior3

Nívia Cristina Lins Martins Batista4

Natalie Josely Pereira de Carvalho5

RESUMO

A palavra fotografia, em um contexto mais técnico, vem do grego: foto 

que significa “luz”, e grafia, que significa “escrever”, “gravar”, ou seja, o re-

gistro de imagens produzidas pela ação da luz sobre papel sensível. Esse 

material fotossensível pode ser, como nos primórdios da fotografia, “uma 

placa iodada, única, rara e cara como uma jóia” (ANDRADE, 2002, p. 34).

A fotografia está presente no cotidiano dos alunos como forma de 

comunicação e captando momentos, ela grava e reproduz manifestações 

culturais e é importante na comunicação, sendo fundamental para preser-

vação da memória histórica. A arte fotográfica aliada à criação tecnológica 

vem expondo aos alunos cada vez mais cedo às múltiplas manifestações 

visuais que geram a necessidade de uma educação para saber ver e perce-

ber, distinguindo sentimentos, sensações, ideias e qualidades contidas nas 

formas e nos ambientes.

Visando imprimir a fotografia no meio escolar tendo como foco apre-

sentar aos alunos uma nova maneira de ampliação de conhecimento, no sen-
1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático (Metodologias e Métodos do Ensino da 

Fotografia e do Cinema), do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Especialista em Psicomotricidade, Centro de Ensino de Tempo Integral Almirante 
Tamandaré - CETIAT, profglaubermartins@hotmail.com.

3 Especialista em Treinamento Desportivo, Centro de Ensino de Tempo Integral Almirante 
Tamandaré - CETIAT, nandorasec@hotmail.com.

4 Especialista em Gestão Escolar, Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, 
nivialins@gmail.com.

5 Aluna do 2º ano do Centro de Ensino de Tempo Integral Almirante Tamandaré - CETIAT, 
carvalho061@outlook.com.
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tido de conhecerem a linguagem da fotografia como meio artístico entre ou-

tros meios, no início do segundo semestre letivo de 2018, do Centro de Ensino 

de Tempo Integral Almirante Tamandaré - CETIAT, foi estruturada a discipli-

na eletiva ‘Um olhar crítico através das lentes: fotografia e temas do ENEM’.

A estruturação do componente curricular teve como objetivo desen-

volver nos discentes do Ensino Médio noções básicas de óptica, de forma 

crítica e investigativa, por meio de metodologias e métodos relacionados à 

fotografia digital, além de ajudar complementar os estudos e os diferentes 

aspectos de desenvolvimento do ser humano em suas dimensões pessoal, 

profissional e social.

A culminância do projeto deu-se a partir da exposição de Varal Foto-

gráfico e das redações temáticas com a participação de toda a comunidade 

escolar e fotógrafos convidados que no encerramento votaram as melhores 

fotografias produzidas durante a eletiva.

Palavras-chave: Fotografia. ENEM. Crítico.
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TESSITURAS DE UM RIO: CRUZAMENTOS NA 
MUDANÇA DA PAISAGEM1

Heldilene Guerreiro Reale2

RESUMO

Este ensaio traz reflexões do processo de criação artística iniciado em 

julho de 2017, apresentando parte da pesquisa do doutorado em percurso. 

Neste contexto, me desloco em um Rio Amazônico que perpassa o trajeto de 

Belém até a cidade de Faro (PA). Como somos formados por vários rios, este 

rio em especial, resulta das memórias afetivas construídas com a paisagem 

presente neste deslocamento vivenciado a mais de 20 anos atrás. No trecho 

revisitado, me visto de uma personagem imigrante, que costura esta vivên-

cia em uma corrente de crochê e em contato com alguns viajantes, coletan-

do memórias por meio de registros fotográficos, sonoros, audiovisuais e 

desenhos. No trajeto, várias questões são evidenciadas: temas relacionados 

aos garimpos na Amazônia, processos de posses de terras e violência nos 

interiores do Estado, problemáticas ocasionadas pelos desníveis de água 

e instalação de hidrelétricas que deslocam o caminho natural dos rios, 

provocando crimes ambientais. A experiência também apresenta o inten-

so desemprego que impulsiona o trabalhador ao encontro de alternativas 

precárias de trabalhos, arriscando suas próprias vidas em certas situações, 

e nesse contexto, a intensa presença do trabalho infantil que percorre o 

trajeto. Nesta proposta, apresento reflexões a partir das fotografias e vi-

deos produzidos nesta experiência, que evidenciam pedintes, vendedores 

infantis e adultos que percorrem este rio, se atrelam as embarcações, mo-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Fotografia, Cinema, Estética e Experiência, 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Doutoranda do Programa de pós-graduação em Artes da UFMG. Mestre em Comunicação 
Linguagem e Cultura (UNAMA). Graduada em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem 
(UNAMA) e Bacharel em Turismo (UFPA). Professora da Universidade da Amazônia. 
helgreale@yahoo.com.br.
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dificam a paisagem da viagem e intensificam a “naturalidade” do trabalho 

infantil. Evidencia-se também, o intenso fluxo de vendedores presente nos 

atrelamentos nas cidades, que em alguns casos, se aproveitam para prati-

car furtos aos tripulantes. Os apontamentos teóricos estão presentes nas 

discussões de autores que abordam conceitos acerca da paisagem, espaço 

e território (SARLO, 2005; MASSEY, 2008), questões sobre trabalho infantil, 

(CAL, 2016) e reflexões acerca da estética contemporânea e da cultura ama-

zônica (DIDI-HUBERMAN, 2010; LOUREIRO, 2001) enquanto formadora de 

uma poética do imaginário.

Palavras-Chave: Rio. Amazônia. Processo de Criação.
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UMA POÉTICA ENTRE CORPOS FEMININOS 
CIRCENSES E NÃO CIRCENSES1

Heloá Rodrigues Assunção2

Bene Martins3

RESUMO

O tema, estudo do corpo, surgiu a partir das vivências da mestranda 

como fotógrafa e professora de circo, cuja motivação principal é a de enten-

der a relação do corpo virtual e real, em mulheres circenses e não circenses 

é demonstrar quais as diferentes percepções que elas têm sobre seu cor-

po, quais as diferenças entre corpos que são mais exibidos, como no caso 

das circenses e corpos femininos das que não são circenses que se expõem 

de outras maneiras na sociedade. Pois, conforme Arnaldo Antunes, “todo 

corpo tem alguém como recheio”, naturalmente, revestido de aparência, a 

qual chama atenção de olhares elogiosos ou acusatórios o que vale ressaltar, 

além da aparência, é o recheio, ou seja, o que a pessoa tem em si como sub-

jetividade e outras qualidades humanas.

Para a escrita deste texto, no primeiro momento, foi feito sintético pa-

norama sobre a evolução do corpo em diversas fases da humanidade; no se-

gundo momento, ocorreram entrevistas e ensaios fotográficos, com quatro 

mulheres, duas circenses e duas não, para que se estabelecesse a diferença 

entre a percepção real e a virtual dos seus corpos, seja nas atividades exerci-

das, seja nas mídias sociais nas quais vinculam suas imagens, além das fotos 

tiradas por mim, para revelar o corpo mais aproximado do real, as inquieta-

ções e aflições que esta mulher sofre por ter o corpo meio fora dos modelos.

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático (Fotografia, Cinema, Estética e Experiência), 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Mestranda em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGATES-UFPA). 
heloa95@hotmail.com.

3 Doutora em Letras (UFMG). Professora da Escola de Teatro e Dança – ETDUFPA e do 
Programa de Pós-graduação em Artes (PPGARTES) UFPA. behne03@yahoo.com.br.
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As narrativas das quatro entrevistas-fotografadas revelam que mu-

lheres, mesmo sendo artistas, circenses, professoras, ainda sim, vivem a 

insegurança de não estar nos padrões impostos pela sociedade e pela mí-

dia. Os pudores em relação ao pensamento externo, a crítica às celulites, às 

olheiras presentes na fala de todas. No entanto, diante da lente fotográfica, 

elas se perceberam e se aceitaram como são realmente.

Palavras-chave: Corpos; Circense; Feminino.
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IRREAL: RELATO DA EXPERIÊNCIA DE 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE ALUNOS DO 2º 
ANO DO CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS DO 

IFMA CAMPUS BARREIRINHAS1

Inácio de Araújo Costa Junior2

Marcos Keylon Mendonça Dutra3

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de pro-

dução do curta-metragem “Irreal”, realizado no ano de 2018 pelos alunos 

do 2º ano do curso Técnico em Alimentos do IFMA Campus Barreirinhas, a 

produção recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival Inter-

nacional de Cinema Estudantil (Cinest), ocorrido em outubro de 2018 na 

cidade de SantaMaria-RS.

O projeto surgiu a partir da proposta do Prof. Inácio de Araújo como 

atividade de culminância de uma oficina de Cinema e Literatura, o profes-

sor, que ministra a disciplina de Língua Portuguesa no Campus, orientou o 

trabalho de produção dos alunos.

O relato busca apresentar todo o processo de produção, desde a ela-

boração do roteiro, escolha de atores, filmagem e pós-produção, bem como 

os desafios enfrentados pelos realizadores durante o processo de produção. 

O trabalho também pretende discutir a importância da utilização do audio-

visual como ferramenta de produção na educação básica.

Palavras-chave: cinema estudantil, curta, cinema, experiência, relato.

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático (Fotografia, cinema, estética e experiência), 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Professor de Língua Portuguesa do 
IFMA - Campus Barreirinhas, inacio.costa@ifma.edu.br.
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(RE)FOTOGRAFIAS E ESGARÇAMENTOS: 
THAÍSA FIGUEIREDO E A ICONOGRAFIA DE 
MULHERES NA FOTOGRAFIA VERNACULAR 

EXPANDIDA1

Isabella Chianca Bessa Ribeiro do Valle2

RESUMO

Lembrar é reconstruir “o passado de dados tomados de empréstimo 

ao presente e preparados por outras reconstruções feitas em épocas an-

teriores e de onde a imagem de outrora já saiu bastante alterada” (HALB-

WACHS, 2006, p. 91). É intervir. Assim, fotografias de família, sendo lem-

branças, se tornam também constante (re)construção de memórias. No 

inacabável fotográfico (SOULAGES, 2010), elas se expandem, nos autorizan-

do a dar múltiplos olhares a nossas histórias.

Muitas mulheres vêm protagonizando reescrituras e releituras, na 

(auto)compreensão e na (re)elaboração das narrativas sobre si. Entre elas, 

Thaísa Figueiredo, sertaneja de Custódia (PE), partindo dos laços com sua 

avó e de fotos de família, mergulhou nas questões postas pela iconografia 

das mulheres presentes nesses retratos. Segundo ela, tal atravessamento 

está vinculado às suas experiências afetivas, mas tensiona a memória cole-

tiva de muitas mulheres.

 Na fotografia vernacular, intencionalidades estratégicas se dis-

solvem e as marcas sociais se imprimem quase que espontaneamente. O 

trabalho fotográfico de Thaísa é arqueológico e performático. Ela, cirurgi-

camente com uma pinça, arranca os homens das imagens, denunciando, 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático “Fotografia, Cinema Expandido e Arte 
contemporânea”, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia 
e do Cinema.

2 Professora Doutora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), bela.valle.ufpb@gmail.com.
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onde era sutileza naturalizada pela superfície, uma camada clara e exposta 

de papéis mais profundos: aqueles de gênero, que, para a artista, compõem 

uma dinâmica opressora, na vida das mulheres e em uma vasta iconogra-

fia doméstica, que agora saltam nesta obra denominada “Feridas” (2015). 

A silhueta masculina se torna uma assombração. Os gestos opressores da 

imagem são atravessados pelo gesto fotográfico performático político-esté-

tico de Thaísa.

São fotos de fotos. Há uma fabricação e um questionamento do dis-

curso de gênero a partir da fotografia expandida. É “arte ao quadrado” 

(SOULAGES, 2010), dupla camada de significação, jogo. A performance está 

no gesto da pinça e no (re)fotografar essas imagens (inter)feridas e uni-las 

enquanto trabalho. São as forças pungentes na imagem enfrentando outras 

tantas, de violência de gênero, que Thaísa Figueiredo esgarça no seu (re)

fotografar.

Palavras-chave: Fotografia Contemporânea. Fotografia de Mulheres. Thaí-

sa Figueiredo.
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AÇÃO URBANA “DO QUE É ESSENCIAL”: 
UM PROFESSOR/ARTISTA/PESQUISADOR EM 

FORMAÇÃO

Isaias Paulo Nunes de Almeida

RESUMO
Este trabalho vem a explanar sobre a ação urbana intitulada “Do que 

é essencial” desenvolvida com pré-adolescentes do projeto PAMEN na rede 
municipal da cidade do Crato-CE, trazendo processos de criação para a 
construção de imagens na fotografia usando o Lambe-lambe como suporte 
para intervenção urbana. Em contrapartida a intenção da pesquisa é dialo-
gar sobre a experiência da prática enquanto Professor/Artista/Pesquisador.

Partindo da pergunta direcionada aos alun@s “O que podemos obser-
var de preocupante em nosso cotidiano?” foi ponto de partida para o desen-
volvimento da proposta. A intenção do experimento é refletir sobre o con-
texto social em que vivemos e como podemos construir práticas educativas 
por meio da arte para contribuir na mudança das realidades. Foram desen-
volvidas três imagens com os temas: meio ambiente, feminicídio e ausên-
cia afetiva; produzidas e encenadas pelos próprios alunos, no qual tiveram 
como referência o artista Estevan Reder com a exposição urbana “Ser passa-
gem” e a mostra urbana “É SÓ AMOR” idealizado por Luiz Antônio Sena Jr.

A ação “Do que é essencial” tem o propósito de abordar questões ne-
cessárias a serem colocadas em evidência. Vejo n@s alun@s uma autono-
mia de discussão bastante presente, a capacidade de compreensão e de se 
colocar nos temas, é uma prova que essas discussões estão presentes no dia 
a dia, apesar de vivenciarmos uma sociedade bastante conservadora e into-
lerante; assim os espaços educacionais são meios necessários ao ensino so-
bre o ato de questionar e sobre a ótica da diversidade. No desenvolvimento 
da ação tem-se como metodologia para o ensino-aprendizagem em arte a 
abordagem triangular da teórica Ana Mae Barbosa.

Palavras-chaves: Ação Urbana, Fotografia, Professor/Artista/Pesquisador.
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O CORPO FEMININO NA FOTOGRAFIA 
FEMINISTA NA OBRA DE FRANCESCA 
WOODMAN1

Izabelle Louise Monteiro Penha2

RESUMO

O estudo visa compreender e analisar a semiótica pierciana da obra 

Sem título, Rhode Island, 1976, de Francesca Woodman, que utiliza da arte 

para fomentar o empoderamento feminino e desconstruir a noção de femi-

nilidade, investigando como a fotógrafa usa o corpo feminino tanto quanto 

autora e objeto artístico da imagem. Dessa forma, os estudos de arte femi-

nista pautados por Teresa de Laurentis e Griselda Pollock e os estudos da 

semiótica de Pierce fundamentam a pesquisa para investigar sobre a re-

presentação e a representatividade na arte feminista, e consequentemente 

compreender a semiótica da fotografia de Woodman, adaptando o marco 

teórico da Teoria Fílmica Feminista para analisar a obra.

Contrapor o sistema machista na/da arte torna-se o problema do ob-

jeto, buscando referências de cunho feminista dentro dessa análise, o arti-

go incorpora o Grupo Temático Pesquisas Contemporâneas em Fotografia e 

Cinema, através da investigação da obra imagética busca-se compreender 

como a fotografia de Francesca Woodman transgride como autora e objeto 

artístico da imagem estudada. Sendo assim, utiliza-se como metodologia a 

análise semiótica, pela investigação do sistema semiótico de contra cultura 

ao prazer visual masculino, com intuito de desestabilizar o sistema de gê-

nero e estimular a arte feita por mulheres.

1 Trabalho apresentado ao Grupo Temático Pesquisas Contemporâneas em Fotografia e 
Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Graduanda em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Ceará (UFC), 
UFC-LICCA, iza.bellephotos@outlook.com.

Por fim, compreendeu-se que a artista estado-unidense Francesca 

Woodman contribui assertivamente para o desenvolvimento do estudo do 

corpo feminino na semiótica pelo viés feminista contemporâneo, permi-

tindo assim, grandes contribuições para a fotografia e para consecutivas 

fotógrafas feministas.

Palavras-chave: arte feminista; Francesca Woodman; corpo feminino.
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CARTÃO POSTAL DE ALCÂNTARA: A VISÃO DE 
BARNABÁS BOSSHART1

João Augusto Ramos e Silva2

RESUMO

Segundo Shibaki (2013), o cartão postal, como meio de comunicação tu-

rística, foi idealizado pelo austríaco-húngaro Emmanuel Hermman em 1869.

Barnabás Bosshart (2019) é um fotógrafo suíço nascido em Herisau/

AR (1947), que viajou fotografando o cotidiano das pessoas em diversos paí-

ses, até fixar-se em 1980 como morador da cidade de Alcântara (Patrimônio 

Histórico Nacional), onde fotografou e publicou parte de suas fotos na for-

ma de cartão postal (CAIRES, 2012).

A gestão do consumo turístico de imagens em cartão postal alcançou 

o auge profissional nos anos de 90, quando então a inovação disruptiva 

transformou o analógico em digital, propagando as fotografias amadoristi-

cas capturadas por smartphones e divulgadas nas redes sociais.

Investigar uma amostra teórica de 65 cartões postais de Bosshart, re-

tratando aspectos turísticos, torna-se objeto deste estudo através de análise 

qualitativa da memória fotográfica de Alcântara (SANTILLÁN, 2010).

O método de análise inicia a busca por strings (postcard, tarjeta postal, 

cartão postal, Alcântara, Barnabás Bosshart), que resultou em uma revisão 

sistemática de 38 referências de artigos em inglês, espanhol (maioria) e por-

tuguês, acrescido de quatro livros do autor, além do seu próprio depoimento.

Os cartões postais, sendo 19 em branco & preto (fotos de 1982/1986, 

publicadas entre 2000 e 2009) e 46 em cores (fotos de 1973/2003, publicadas 

entre 2001 e 2009) representam 60 postais turísticos, de fotografias da igre-
1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Fotografia, Cinema, Memória e Arquivo, 

do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.
2 Professor doutor titular EBTT, IFMA, joao@ifma.edu.br.
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ja de N. Sra. do Rosário dos Pretos, igreja e convento do Carmo (com deta-

lhes), ermida de N. Sra. do Desterro, ruínas da igreja matriz de São Matias, 

capela dos Passos, ruínas da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, ruí-

nas do Palácio do Imperador, Casa da Câmara, Pelourinho, casarão Cavalo 

de Troia, praça da Matriz, ruínas do Palácio Negro, rua do Jacaré, rua Gran-

de, rua da Amargura, ilha do Livramento, sobrados coloniais, fachadas em 

azulejos, além de mais cinco fotos artísticas.

Palavras-chave: cartão postal, Alcântara, Barnabás Bosshart.
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CELULAR NA AULA DE FOTOGRAFIA: DE 
INTRUSO A CONVIDADO1

Jordana Falcão Tavares2

Thaisa Mirella Falcão3

RESUMO

Esse relato surgiu da experiência de empregar celulares dos alunos 

da disciplina de Fotografia Publicitária, Universidade Ceuma, São Luís - MA, 

como ferramenta de registro fotográfico numa deriva em espaço caro aos 

discentes: o Centro Histórico de São Luís. Como idealizadora da atividade, 

apresentarei reflexões sobre a tentativa de repensar práticas docentes e 

espaços de aprendizagem a partir de Sibilia (2012) que ressalta o descom-

passo entre o ensino acadêmico, ainda pautado em premissas modernas, 

e a realidade dos estudantes contemporâneos. Alves (2007) os conceitua 

como nativos digitais, altamente familiarizados com tecnologias, disposi-

tivos móveis e internet. Seus modos de aprender foram afetados por essas 

mudanças (SIBILIA, 2012), visto que têm acesso a potencialmente todos os 

conteúdos curriculares de forma fragmentada, dinâmica e instantânea na 

web por meio, sobretudo, do celular. Daí a ideia de substituir as câmeras 

profissionais por equipamentos acessíveis e conhecidos dos discentes. Ati-

var afetos, de acordo com Martins (2014), é uma estratégia capaz de gerar 

engajamento e um consequente aprendizado significativo.

A fim de mostrar também a perspectiva dos educandos, essa narrati-

va é escrita a quatro mãos com a participação de Thaisa Mirella Falcão que 
1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático  Metodologias e Métodos do Ensino da 

Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Jordana Falcão Tavares é doutora em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal 
de Goiás, professora dos cursos de Comunicação (Publicidade e Jornalismo) da 
Universidade Ceuma, São Luís – MA. E-mail: falecomjordana@gmail.com.

3 Thaisa Mirella Falcão é graduanda em Comunicação – Publicidade e Propaganda da 
Universidade Ceuma. E-mail: thaimirella123@gmail.com.
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trata da análise da atividade em sua vivência como participante do proces-

so, enquanto traça seus próprios caminhos de realização desta. Assim como 

uma ótica sobre as construções resultantes do momento. Apresenta sua vi-

são sobre as escolhas de espaço, ferramenta e dinâmicas para a realiza-

ção da atividade e, logo após, explora o processo de feitura do seu próprio 

material e sua dinamização em uma rede social  Para isso, utiliza Sibilia 

(2016) para debater a experiência do eu como narrador, que organiza suas 

práticas na primeira pessoa do singular para construir sua subjetividade, 

tecendo um desenlace sobre a experiência do aluno contemporâneo frente 

aos modos de produção e recepção do saber em tempos de rede.

Palavras-chave: Ensino de fotografia, câmera de celular, tecnologia em sala.
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UMA AVENTURA NO CELULAR E OUTROS 
PARANGOLÉS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DIALÓGICO1

José de Almeida Viana Junior2

Felipe de Aguiar Mendonça3

Josianne de Almeida Dias4

RESUMO

A partir de vivência coletiva na oficina de audiovisual Porto de Me-

mórias, em conjunto com o coletivo Aparelho, na comunidade do Porto do 

Sal, região portuária de Belém, propõe-se um relato de experiência produ-

zido a três mãos. Uma reflexão dialógica entre dois artistas facilitadores 

e artista coordenadora pedagógica do projeto, a partir da construção do 

curta-metragem “Uma aventura no celular e outros parangolés”. Parte-se 

da experiência em si para traçar reflexões desde o lugar epistemológico de 

cada um dos envolvidos. Uma construção narrativa, teórica e estética, es-

truturada a partir da peculiaridade de cada formação, cuja intenção é gerar 

pensamento entre cinema e educação no contexto comunitário.

Interessa pensar a imprevisibilidade do processo de realização, as-

sim como a potência de engajar que o ato de criar proporciona. Como pro-

cesso, destaca-se a criação de um roteiro, que surge de cartas escritas pelos 

participantes, do contexto afetivo em que a atividade acontece e da percep-

ção sobre a presença constante do celular. Reflete-se sobre as estratégias 

para lidar com a escassez de recursos, de como uma estética da gambiarra 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático: Fotografia, Cinema, Estética e Experiência, 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes, UFPA, 
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pode ser pensada a partir desta experiência. E como este fazer dialoga com 

a comunidade, na emergência de questões que tangem identidade, inven-

ção e pertencimento.

Por fim, considera-se pensar a arte como experiência estética, portan-

to no campo do sensível, do estar e conviver com o Outro numa perspectiva 

de alteridade e de cidadania cultural, onde o fazer artístico configura-se 

como um processo de aprendizado com foco na liberdade e na autonomia. 

Pensá-la, portanto, como potência do viver, onde cada criança pode criar 

suas próprias condições de criação a cada encontro, a partir de conexões 

afetivas, em um devir criança no pensamento, imerso em cotidiano atra-

vessado por situações de vulnerabilidade social e risco, mas que pode se 

construir como potência de vida mediada pela arte.

Palavras-chave: Cinema comunitário, Pertencimento, Porto-do-Sal.
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O CANTO DA FADINHA: O HÍBRIDO ENTRE 
VIDEOCLIPE, CINEMA E WEB NO CLIPE DA 

PERFORMANCE DE FRIMES1

Josélio Oliveira de Amorim2

Daniel Correia do Espírito Santo3

Alexandre Bruno Gouveia Costa4

RESUMO

O objetivo deste artigo é fazer uma análise do videoclipe “Fadinha” 

(2018) da cantora Drag Queen maranhense Frimes. Este trabalho é o resul-

tado final da pesquisa desenvolvida na disciplina Produção TV e Cinema do 

curso de graduação da Universidade Ceuma e está alinhada ao GT: Fotogra-

fia, Cinema, Estética e Experiência.

A análise do videoclipe “Fadinha” perpassa por um dedicado estudo 

da performance artística construída no cenário de videoclipes em plata-

formas digitais e a hibridação com obras cinematográficas através de re-

ferências presentes no videoclipe. Para Goodwin (1992) o clipe é um dos 

constituintes do semblante de um artista, juntamente a fotografias de divul-

gação, fragmentos de shows, anúncios publicitários, imagens na internet, 

entrevistas com publicações e etc. 

A plataforma escolhida para a materialização do trabalho midiático 

da artista enquanto videoclipe foi o Youtube³, a mesma pode ser conside-

rada um percussor da carreira de muitos artistas independentes ou não 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Fotografia, Cinema, Estética e Experiência, 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Estudante de Graduação: Publicidade e Propaganda da Universidade CEUMA; 
amorimjoselio@gmail.com.

3 Estudante de Graduação: Publicidade e Propaganda da Universidade CEUMA; 
daniielcorreia@gmail.com.

4 Professor do curso de Comunicação Social: Jornalismo e Publicidade da Universidade 
Ceuma, Mestre em Cultura e Sociedade pela UFMA; alexandre.brunogouveia@gmail.com.
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independentes da contemporaneidade, por ser um veículo onde as pessoas 

podem postar seus conteúdos e assistir os conteúdos das outras pessoas, 

de forma gratuita. A plataforma também monetiza os vídeos com elevados 

números de visualizações.

O clipe de Fadinha da drag queen Frimes é composto por referências 

ao contexto político-social do Brasil, do cinema e de obras cinematográficas 

que podem ser percebidas durante toda a duração do videoclipe. O diretor 

do clipe, Lucas Sá, de formação cinematográfica, imprime a estétoca do vi-

deoclipe muito mais que uma experimentação fílmica, mas, potencialmente 

um padrão narrativo ao se apropriar de símbolos comumente conhecidos. 

Palavras-chave: cinema; videoclipe; hibridação.

REFERÊNCIAS

BENTES, Ivana. “Vídeo e cinema: rupturas, reações e hibridismo”. In: MA-

CHADO, Arlindo. Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro. São Pau-

lo: Iluminuras/Itaú Cultural, 2007.

CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas - estratégias para entrar e sair 

da modernidade . Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. 

São Paulo: EDUSP, 1997. p.283-350: Culturas híbridas, poderes oblíquos.

FRIMES – FADINHA (2018). Disponível em<https://www.youtube.com/wat-

ch?v=wJM5MO76qQk> Acesso em 29. Jan. 2019

GOODWIN, Andrew. Dancing in The Distraction Factory: music televison 

and popular culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992.

SALLES, Cecilia Almeida. Redes da criação: construção da obra de arte. Vi-

nhedo: Horizonte, 2006.

O ATO FOTOGRÁFICO: O PODER DE 
INTERVENÇÃO DOCUMENTAL DO FOTÓGRAFO, 

ATRAVÉS DA INFLUÊNCIA DE SEUS 
PRESSUPOSTOS SOBRE O REAL1

Larissa Nobre de Sousa2

RESUMO

Desde sua invenção no século XIX, a fotografia teve propósito funcio-

nalista, muitas vezes igualada à pintura no que diz respeito à sua utilidade 

na representação da realidade. Segundo Flusser (1985), o fotógrafo nada 

mais é do que um funcionário, pois o aparelho – a câmera – já está progra-

mada para capturar os registros do mundo real.

Kossoy (2009) diz que toda fotografia é uma interrupção do tempo 

e da vida. O fragmento capturado no registro foi para sempre isolado da 

realidade. Através desse fotograma é realizada uma leitura iconográfica de 

uma realidade que não mais existe, volátil à interpretações, criando assim 

uma nova ou segunda realidade.

As reflexões sobre o ato fotográfico e o papel do fotógrafo começam a 

ganhar novo dimensionamento no século XX. O próprio Flusser, que ante-

riormente possuía um pensamento funcional sobre o processo, agora pon-

dera e cogita a necessidade de uma filosofia na fotografia.

Segundo Kossoy (2009) existe um filtro cultural na produção imagéti-

ca do fotógrafo. Isso quer dizer que em sua criação transparece seu estado 

de espírito e ideologia. Todos os pressupostos do indivíduo influem na sub-

jetividade de sua fotografia. Além disso, existe a subjetividade do receptor, 

que dará nova significância para a imagem.
1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático (Fotografia, Cinema, Memória e Arquivo), 

do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.
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A imagem, antes vista como sinônimo incontestável de veracidade, 

hoje “é uma forma de mediação entre o homem e o mundo as imagens são 

formas de representar o mundo; são signos simbólicos que se referem à 

unicidade de uma situação referencial.” (PEREIRA, 2014).

Dito isso, o artigo fez uma análise, através da abordagem estudo de 

caso, por meio de imagens veiculadas na mídia nacional sobre o Impea-

chment da presidente Dilma em 2016 e entender como a subjetividade do 

fotógrafo influiu na construção iconográfica e simbólica de imagens, que 

além de influenciarem a sociedade, tem papel decisivo na história política 

e documental do país.

Palavras-chave: Fotografia documental, Memória, Realidade.
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ONDE ESTÁ A MEMÓRIA?: O AUDIOVISUAL 
E A CONSTRUÇÃO DOCUMENTAL DE 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA REGIÃO DE 
COELHO NETO (MA)1

Leide Ana Oliveira Caldas2

RESUMO
O presente trabalho foi resultado da experiência de orientação de 

estudantes do Instituto Federal do Maranhão- Campus Coelho Neto em 
2017/18 que teve como objetivo registrar/mapear sob a perspectiva da lin-
guagem artística (audiovisual) cinematográfica documental, Comunidades 
Remanescentes de Quilombolas nas proximidades do perímetro da cidade 
de Coelho Neto- MA. Através da seleção do Programa Institucional de Bol-
sas de Incentivo Artístico-Cultural/2017- 2018 do IFMA, o projeto intitulado 
CINEMA E RESISTÊNCIA: A ARTE CINEMATOGRÁFICA COMO ESPAÇO DE 
VISIBILIDADE DOS REMANESCENTES

QUILOMBOLAS, foi realizado o documentário “Onde está a Memó-
ria?”. O processo de construção desse documento audiovisual como ferra-
menta nas práticas  educacionais de “saberes e fazeres” foi essencial como 
metodologia para os estudantes na relação artístico- cultural entre Cine-
ma e História, assim como o diálogo entre ensino-aprendizagem e entre 
pesquisa e cidadania; memória e identidade. As comunidades que conse-
guimos contactar naquele momento para o desenvolvimento do trabalho 
como equipe foram as Comunidades Quilombolas: Selva, São Pedro e Cruz. 
O retorno social esperando para as respectivas comunidades é a configura-
ção do documentário como mais um documento nos processo reconheci-
mento/legitimidades dessesterritórios.

Palavras-chave: Cinema e História; Memória; Quilombolas.
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MARCEL GAUTHEROT: UMA POSSIBILIDADE 
DE DISCURSO SOBRE O VESTUÁRIO FEMININO 
AFRO MARANHENSE E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

INDUMENTARIA DO ‘TAMBOR DE CRIOULA’ A 
PARTIR DE FOTOGRAFIAS PRODUZIDAS EM 

CURURUPU-MA1

Lucas Vinícius Lima Coimbra2

Gerson Carlos Pereira Lindoso3

RESUMO

Por meio de bases antropológicas e etnográficas, este estudo propõe 

uma análise preliminar sobre algumas das fotografias produzidas por Mar-

cel Gautherot em 1958, no município de Cururupu – MA. A partir da leitura 

de imagem, segundo o processo constitutivo da fotografia desenvolvida por 

Boris Kossoy (p – 37, 2001), aponta-se o ‘espaço’ e ‘tempo’ para possíveis 

explicitações. Dialogando com o cenário intrínseco à essa manifestação cul-

tural e religiosa do Maranhão, afim de compreender e discorrer sobre o 

vestuário percebido como uma possibilidade de categoria histórica que se 

refere à parâmetros específicos nas roupas, adornos, espaços e datas, ricos 

(as) em significados e responsáveis pela elucidação de algumas indagações 

atribuídas à necessidade de abrangência desse universo de características, 

simbologias e significados presentes na fotografia e no vestuário. Objeti-

vamos, pelas visualidades apresentadas por essas fotografias uma possibi-

lidade para construir um estudo sobre o vestuário da mulher afro mara-

nhense e possíveis incursões de seus dinamismos deslocados para a atual 

1 Trabalho apresentado ao Grupo Temático 2 (Fotografia, Cinema, Memória e Arquivo), 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Graduando de Licenciatura em Artes Visuais – IFMA – Campus, Centro Histórico, 
lucas.coimbra1077@gmail.com.

3 Professor: EBTT – Mestre em Antropologia, IFMA – Campus SL – CH, glindoso.prof@
ifma.edu.br.
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indumentária utilizada pelo ‘Tambor de Crioula’; considerando o vestuário 

como específico para construção de uma referência da identidade afro nas 

suas características sociais; utilizando o visual como dispositivo para au-

toafirmação da negra afro-maranhense; formulando um estudo que se faz 

necessário em tempos de busca da representatividade negra, que em gran-

de parte da nossa história afro foi (in)visibilizada em reflexos do regime 

escravocrata brasileiro; por seu cunho histórico e cultural, esta pesquisa 

também traz uma responsabilidade pedagógica determinada pela lei 10. 

639/03. Apontamos a importância da ‘arte de vestir’ do afro brasileiro/mara-

nhense com seus múltiplos sentidos e significados (TURNER, 2005), as suas 

concepções de ‘tradição’ através das vestimentas/indumentárias e as seme-

lhanças/diferenças. Através da revisão bibliográfica, foi possível conhecer 

o dinamismo do vestuário feminino afro maranhense que aparecem nes-

sas fotografias, possibilitando afirmar e discutir sobre sua originalidade e 

importância sociocultural que o vestuário reestabelece na sociedade atual.

Palavras-chave: Vestuário; Fotografia; ‘Tambor de Crioula’.
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RETORNO DE SATURNO: EXPERIÊNCIA DE UM 
FILME-ENSAIO1

Luzianne Pinheiro e Silva2

RESUMO

Durante o ano de 2018 finalizei o primeiro corte do filme Retorno 

de Saturno, realizado como produto do trabalho de conclusão do curso de 

graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará. É 

comum, durante o desenvolvimento de trabalhos de conclusão, que os alu-

nos fiquem receosos e autocríticos com o próprio projeto, o que, por muitas 

vezes, acaba adiando a finalização desses trabalhos. Quando decidi que ia 

realizar meu primeiro curta-metragem como diretora, mudei de projeto 

algumas vezes. Retorno de Saturno é como uma concatenação de todos os 

projetos que fui modificando durante mais de dois anos idealizando o TCC. 

Depois de um tempo sem mexer no projeto, viajei sozinha para uma cidade 

litorânea do Ceará e entrei em um processo de livre escrita para redesco-

brir o que me mobilizava a filmar. Essa escrita virou uma narração em 

voz-off, em que descrevo as ideias anteriores como se filmes fossem. As 

imagens são materiais que filmei com a câmera do celular enquanto anda-

va pela orla da cidade. Utilizando o ensaio como forma fílmica, pude falar 

do gesto de filmar como um salto de coragem, falar das minhas memórias 

e como elas se relacionam com questões sobre a negritude, sobre família, 

casa e festa. Acredito que a importância desse processo não está na finali-

zação de um produto em que nele está sintetizado um conjunto de saberes 

e experiências adquiridas dentro de um processo formativo de graduação, 

mas está exatamente na contestação e hackeio desses saberes, uma vez que 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Fotografia, Cinema, Memória e Arquivo, 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema. 

2 Graduada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Ceará, 
lulyleee@gmail.com.
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a Universidade, enquanto espaço branco, tem ainda como grande desafio 

incorporar pensadores negros na grade teórica e no corpo docente, além 

de garantir o ingresso, a permanência e a produção de conhecimento por 

alunos negros.

Palavras-chave: filme-ensaio, memória, cinema negro.
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CINECLUBE OLHARES: UM DESPERTAR POR 
MEIO DO CINEMA1

Marcos Roberto Alves Oliveira2

RESUMO

A relação comercial, unilateral e restrita que o modelo predominan-

te de cinema estabelece com o público sempre gerou, ao longo do tempo, 

insatisfações que engendraram caminhos alternativos. Desta forma, os Ci-

neclubes se apresentam como o resultado dessas insatisfações e da dispo-

sição para mediar uma relação mais democrática entre o público e a obra 

cinematográfica, caracterizando-se pela livre expressão, circulação e aces-

so, assim como um espaço de intercâmbio cultural, participação e educação 

da sensibilidade.

Tais características, por um lado, tornaram essa modalidade alterna-

tiva de projeção marginalizada e ignorada pela maioria das esferas insti-

tucionais, enfrentando muitos obstáculos frente a regimes autoritários ou 

monopólios industriais. E, por outro, fizeram desses espaços, abertos à ex-

perimentação estética, fomentadores de novas criações audiovisuais que, 

não raro, transformaram-se em importantes centros de produção e cinema-

tecas. E de onde também formaram-se grandes cineastas e outros artistas.

Os Cineclubes se desenvolveram em diferentes situações histórico-

-sociais, culturais e nacionais, adquirindo uma coloração própria em cada 

contexto sem, todavia, deixarem de apresentar certos aspectos que os iden-

tificam em toda a parte. Esses podem ser considerados alternativos na me-

dida em que representam uma matriz fundamental da produção e circu-

lação audiovisual não mediada pelo mercado ou pelo lucro. Desse modo, 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático (Fotografia, Cinema, Estética e Experiência), 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Professor Mestre do Curso de Filosofia da Universidade Estadual do Maranhão Campus 
Paulo VI, São Luís-MA. E-mail: markus.aquiles@gmail.com.
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assumiram formas organizacionais que os distinguem de outros centros 

culturais ou atividades ligadas ao cinema que o senso comum e a apro-

priação indevida reconhecem como Cineclubes. Apresentam, como marcas 

próprias, uma organização com base na mobilização de seus associados, 

normalmente dispostos de forma horizontal, em função de objetivos não 

financeiros, voltando-se para fins culturais, éticos, estéticos e, dependendo 

do contexto, político-partidários ou religiosos. Em suma, são pelo menos 

três preceitos que regem os Cineclubes:

1.A finalidade não-lucrativa;

2.A estrutura organizacional democrática;

3.O compromisso com a cultura.

O trabalho das salas de Cineclubes, ao promover discussões e refle-

xões socioculturais, políticas e estéticas que incidem no debate público, 

propicia aos seus participantes, tanto exibidores quanto espectadores, uma 

visão mais ampla do cinema que permite melhor contextualizá-lo dentro 

da cultura. E é dessa maneira também que os cineclubes, desde sua origem, 

se destacam como agentes propositores de novos paradigmas para a ativi-

dade cinematográfica, bem como de políticas públicas que visam alcançar 

esses novos paradigmas.

No cinema normal não tem debate, você vai lá, assiste ao filme e 

vai pra casa, que é uma experiência ótima também. Mas acho que 

isso é muito interessante no Cineclube, a oportunidade de discutir 

o filme. Acho que enriquece a leitura de todo mundo, mesmo que 

tu não gostes, mas é interessante isso, falar sobre ele. Até porque a 

arte, eu acredito que ela também é feita para ser discutida, não só 

apreciada, mas discutida, ter um externalização mesmo das tuas 

impressões. (CRUZ, 2009, p. 21)

Portanto, os Cineclubes hoje representam um dos nós de uma ampla 

rede de informação que se constrói de baixo para cima, contrapondo-se 

às imposições do pensamento único pela grande mídia. Busca mudanças 

sociais por meio da libertação da produção cultural das amarras das forças 

de mercado, estabelecendo canais de expressões da diversidade e trazendo 

à tona a criatividade escondida nas pessoas.

Palavras-chave: Cinema; Criticidade, Resistência.
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO DA FÁBRICA CAMBOA 
(1939 – 1949): MEMÓRIA OPERÁRIA E MODOS 
DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA 
IMAGEM

Marcus Ramusyo de Almeida Brasil

Carollina Rodrigues Ramos

RESUMO
O presente trabalho objetiva tecer algumas considerações sobre me-

mória e patrimônio industrial, a partir do álbum fotográfico da fábrica Fia-
ção e Tecidos Camboa S.A. (1939 – 1949), que faz parte do acervo do Museu 
Histórico e Artístico do Maranhão – MHAM. O álbum é composto por 46 
fotografias em preto e branco, que revelam o cotidiano de uma fábrica têx-
til na primeira metade do século XX, em São Luís, Maranhão, nordeste do 
Brasil. No final do século XVIII se desenvolveu em São Luís um importante 
parque fabril, de têxteis e arroz.

Essa indústria teve sua decadência na primeira metade do século XX, 
não sem antes passar por vários altos e baixos ao longo do tempo. As foto-
grafias da fábrica Fiação e Tecidos Camboa S.A. evocam a memória operá-
ria maranhense, assim como a realidade da vida na fábrica. O álbum foi 
deixado no Museu Histórico e Artístico do Maranhão – MHAM por um anti-
go funcionário da fábrica, chamado Augusto Aranha Medeiros. O referen-
cial teórico se baseia em Agamben (2012), Le Goff (2013) e Martins (2008). 
A metodologia se localiza em torno dos pressupostos da antropologia da 

imagem. (BARBOSA; CUNHA, 2006)
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CÂMERA! AÇÃO! MOSTRA DE AUDIOVISUAL 
ESCOLAR1

Maria Alice de Sousa Carvalho Rocha2

José da Silva Ribeiro3

RESUMO

Esta comunicação apresentará o projeto de extensão Câmera! Ação! 

Mostra de Audiovisual Escolar, uma das atividades previstas no projeto de 

pós-doutoramento Cinema e escola: diálogos possíveis, desenvolvido no 

Programa de Pós-Graduação em Artes e Cultura Visual da Universidade Fe-

deral de Goiás. Ele teve como objetivo principal  incentivar a prática e a cul-

tura audiovisual no contexto escolar e foi desenvolvido no Centro de Ensino 

e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, no ano 

de 2018. Essa mostra estabeleceu um tema específico: o (in)visível na escola 

para destacar uma das várias funções que o cinema desempenha, isto é, dar  

visibilidade às narrativas cotidianas, como diria o cineasta iraniano Abbas 

Kiarostami (1940-2016). Para muitos, elas são naturais, mas são repletas 

de complexidades e como tal merecem estar em primeiro plano. Aos alu-

nos, o desafio foi produzir imagens em movimento que permitissem aces-

sar a singularidade da experiência escolar.Uma grande oportunidade para 

problematizar o dia a dia na escola, iniciar uma formação na linguagem 

cinematográfica e partilhar experiências com alunos, professores, pesqui-

sadores e profissionais do audiovisual. Por sua natureza interdisciplinar e 

coletiva, o cinema convoca parcerias e, neste projeto, participaram também 

as seguintes instituições: o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte da 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Fotografia. Cinema. Estética e Experiência,  
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Doutorado em Educação, professora da Universidade Federal de Goiás, carvalho.
mariaalice12@hotmail.com.

3 Doutorado em Ciências Sociais, professor visitante da Universidade Federal de Goiás, 
jsribeiro.49@gmail.com.

Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Goiás e a Associação de Pro-

dução e Animação Audiovisual Ao Norte de Viana do Castelo de Portugal.

Palavras-chave: Cinema. Experiência. Ensino.
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FOTOFORMAS 20181

Maria do Socorro de Araújo Alves2

RESUMO

O presente trabalho fala de uma experiência em arte-educação na 

Escola Caminho das Estrelas, a partir de uma nova abordagem da fotogra-

fia, incentivando a pesquisa sobre outras formas de representar imagens 

sobrepostas e representativas a partir de Geraldo de Barros, precursor da 

fotografia experimental, e seus trabalhos artísticos com a exposição Foto-

formas (1951).

A escola Caminho das Estrelas tem sede no Centro de Lançamento de 

Alcântara, com a missão de atender os dependentes de servidores civis e 

militares do CLA, e ainda alunos da comunidade. A escolha dessa temática 

tem a intenção de enfatizar a importância da arte fotográfica na prática e na 

pesquisa junto ao processo ensino-aprendizagem, além de ressaltar o valor 

da arte no ensino fundamental e seu caráter educacional transformador. As-

sim, temos como objetivo incentivar a apreensão estética e a produção artís-

tica por meio da linguagem fotográfica contextualizada no ambiente escolar.

O multiartista Geraldo de Barros fez parte de muitos grupos artísti-

cos e culturais que comungavam do movimento de Arte Concreta no Brasil. 

Entre esses grupos, temoso Ruptura, um dos marcos importantes na con-

solidação da Arte Concreta brasileira, que foi criado em 1952 na cidade de 

São Paulo, e composto por grandes artistas, com aproposta de criar uma 

arte abstrata brasileira, abandonando as representações da realidade, ex-

plorando mais os elementos compositivos nas artes visuais em geral, cap-

tando imagens corriqueiras e transformando-as em uma poesia visual.

1 Trabalho apresentado ao Grupo Temático GT 1, do I Encontro Nacional de Educadores 
e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Professora da disciplina Arte na Escola Caminho das Estrelas – Alcântara (Aeronáutica) 
e da Rede Estadual do Maranhão. helpalves@hotmail.com.

Como principal resultado, apontamos a realização, por um de nossos 

alunos, do painel fotográfico abaixo, inspirado na exposição Fotoformas (1951):

Trabalho de um de nossos alunos, retratando a Escola Caminho das Estrelas.

Aqui, é construída uma narrativa visual da referida escola, reiteran-

do-se a temática proposta. As fotografias ou composições de imagens nasce-

ram das escolhas dos alunos, por representar áreas da escola ou momentos 

nesta compartilhados.

Palavras-chave: Fotografia. Fotoformas. Escola.
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FILME BODAS DE PAPEL: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA E ALGUMAS REFLEXÕES DA 
PRODUÇÃO1

Marla de Ribamar Silva Silveira2

RESUMO

Apresenta o relato de experiência da produção do curta-metragem 

maranhense Bodas de Papel, acompanhado de algumas considerações 

acerca da estética narrativa. O curta é um plano-sequência com 12 minutos 

de duração, roteiro escrito por Breno Nina, sob a direção de Keyciane Mar-

tins e Breno Nina.

O filme foi produzido em 2016 pela primeira turma discente da Es-

cola de Cinema do Maranhão, esta, por sua vez, primeira instituição públi-

ca de formação em Cinema no Estado. Concebido como Trabalho de Con-

clusão do Curso de Formação Inicial Continuada de Cinema (FIC-CINEMA), 

despertou atenção devido a abordagem de sua narrativa, chegando a ser 

selecionado para alguns festivais importantes no cenário nacional, dentre 

os quais, destaca-se o mais antigo do país, o Festival de Brasília do Cinema 

Brasileiro, em sua 49ª edição realizada no ano de 2016,

Nesse sentido, tenta-se construir algumas reflexões a partir da expe-

riência na produção desse filme, além de revisão de literatura, sobretudo 

pelo viés da temática representada no filme.

Palavras-chave: Cinema maranhense. Produção audiovisual. Curta-metragem.
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O DOCUMENTÁRIO CINEMATOGRÁFICO COMO 
UM INSTRUMENTO DE REGISTRO MEMORIAL: 
RITOS DE UM PASSADO IMPERFEITO1

Matheus José Pessoa de Andrade2

RESUMO

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o filme documentário 

enquanto instrumento registrador de memórias. Diante das característi-

cas narrativas das formas de abordagem do passado, o documentário se 

relaciona com as memórias do acontecimento, entendendo-as como um 

meio. Através da câmera, os documentaristas buscam lembranças nos pa-

trimônios culturais e nas coisas do mundo, considerando-os como fontes 

de informação memorial. Para tanto, diante da complexidade memorial 

dos processos advindos das relações sociais, os diretores atuam acionando 

memórias de duas maneiras, o que chamamos aqui de registros memoriais 

de ação direta e de ação indireta. O documentário cinematográfico, assim, 

é um contundente articulador de memórias capaz de resgatar recordações 

escondidas pelas circunstâncias de seus contextos e, com elas, produzir no-

vos sentidos para história, reconfigurando velhas narrativas dominantes 

sobre o passado. Como nos casos específicos dos filmes KFZ-1348 (Gabriel 

Mascaro, 2009), o qual usa de modo predominante a ação direta de registro 

memorial, e O dia que durou 21 anos (Camilo Tavares, 2013), cuja narrativa, 

por sua vez, prioriza a ação indireta. Ao manusear informações memoriais 

de várias ordens, este tipo de filme lida, no presente, com conflitos de ou-

trora, acionando uma gama de coisas propositalmente esquecidas. Nessa 

dimensão, portanto, carrega consigo os ritos de um passado imperfeito.

Palavras-chave: documentário; memória; informação.
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FOTOGRAFIA E EDUCAÇÃO: 
ATRAVESSAMENTOS DE EXPERIÊNCIA E 
CONCEITOS NA MEDIAÇÃO CULTURAL 
DO PRÊMIO DIÁRIO CONTEMPORÂNEO DE 
FOTOGRAFIA1

Mauricio Igor Neves Almeida de Almeida2

RESUMO

O Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia é um importante mo-

bilizador do cenário artístico em Belém ao estimular reflexões e debates a 

partir de trabalhos de artistas em âmbito nacional. O projeto tem a preocu-

pação nos diálogos estabelecidos com os visitantes, assim, possui processo 

de formação e seleção das pessoas que atuam diretamente com o público 

em ações educativas. Nesse contexto, o presente trabalho se trata de um 

relato reflexivo de experiência de um mediador do Prêmio Diário, com 

atuação no Museu da Universidade Federal do Pará, no ano de 2017, no 

qual as vivências são entrecruzadas a partir de referenciais teóricos acerca 

da mediação cultural, como Coutinho e Barbosa (2009), Coutinho (2009) e 

Alencar (2008), que a percebem não como uma maneira apenas explicativa 

de obras e conceitos, mas como meio de se levantar reflexões que abrange 

a gama de experiência dos envolvidos, o que também entra em conformi-

dade com De Moura, pois:

É preciso ressaltar que esta foi uma vivência e exercício que não 

se consiste em dar respostas, mas problematizar. Em cada grupo 

com o qual pude estar em contato, agi de forma um tanto diferen-

te, pois cada grupo tem as suas próprias características. É justa-

1 Trabalho apresentado ao Grupo Temático Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Graduando do 7º semestre do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade 
Federal do Pará, e-mail: mauricioigor.almeida@gmail.com.

mente na diversidade que encontramos respostas diferentes para 

somar experiências. (DE MOURA, 2007, p. 138).

Destarte, a partir deste relato, fazem-se ponderações sobre a for-

mação de mediadores culturais e da dimensão educativa acionada, pois a 

compreensão acerca do mediador se torna ainda mais importante quando 

relacionada ao contexto educacional escolar. Isso porque o ensino de artes 

pode ser expandido para além da sala de aula, pode ser levado a outras 

perspectivas e experiências importantes para uma formação do sensível. 

É nessa conjuntura que se faz presente a relação museu-escola como uma 

alternativa no ensino das artes visuais em espaços não formais de ensino.

Palavras-chave: mediação cultural, museu, Prêmio Diário.
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A CÂMERA DE PANDORA1

Mauro Trindade

RESUMO

O uso da camara obscura como atividade pedagógica oferece resulta-

dos surpreendentes tanto com alunos regulares de vários níveis quanto com 

interessados no tema sem vínculos com instituições de ensino em diferen-

tes ambientes. O próprio entendimento das imagens da camara é afetado 

pelos diversos contextos sociais e sua realização obriga a professores e 

alunos a procurar novas formas de interação. O estudo de seu conceito, 

projeto e confecção ultrapassa os limites entre saberes e é ponto de partida 

para repensar a tradicional divisão entre teoria e prática na educação, ao 

oferecer uma ação – construção/utilização da camara obscura – que obri-

ga a uma reflexão teórica, e ainda ao contrapor à mesma ação literatura 

acadêmica cuja interpretação, resumo e ponderações devem ser entendi-

dos como uma prática de leitura e escrita. As imagens formadas através do 

pinhole obrigam o aluno-observador a repensar suas referências visuais e 

suas experiências como espectador, além de desautomatizar o funciona-

mento do dispositivo fotográfico e ampliar o entendimento da formação da 

imagem, com implicações no campo da arte, da filosofia e da comunicação.

Palavras-chave: Fotografia, educação, arte.
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PARTEJAR: FORMAÇÃO, DIFUSÃO E PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL NO (RE)CONHECIMENTO DAS 
TRADIÇÕES INDÍGENAS E NA RESISTÊNCIA DOS 
SABERES DAS MULHERES POTIGUARAS1

Micaelle Lages Lucena2

Isabella Chianca Bessa Ribeiro do Valle3

RESUMO
Partejar é um macroprojeto integrado (medicina, enfermagem, antro-

pologia e comunicação) de extensão da UFPB que promove a (re)humaniza-
ção do parto através do (re)conhecimento das tradições de parteiras poti-
guaras. Este relato é fruto do eixo desenvolvido através do curso de Cinema 
& Audiovisual. A ação vem facilitando jovens mulheres indígenas na crítica 
e produção audiovisual, como ferramenta de protagonismo, expressão, valo-
rização, compartilhamento e resistência da cultura e sabedoria locais.

Desenvolvemos exibições de filmes nas aldeias, para ampliação de re-
pertório e intimidade com a linguagem; capacitação técnica das jovens, para 
que se tornem realizadoras audiovisuais; e a produção coletiva de um docu-
mentário sobre as parteiras potiguaras. Buscamos promover o cinema para 
além dos muros das universidades e dos centros urbanos legitimados, e veto-
rizá-lo enquanto ferramenta de transformação social e reafirmação cultural.

Fomentar nas aldeias, pela própria comunidade indígena, a produ-
ção de narrativas de si é dar à autorrepresentação um lugar importante 
na pluralidade de olhares e na construção da imagem do povo potiguara. 
Além de promover saberes ancestrais de sua comunidade e de se capacita-
rem tecnicamente, as jovens indígenas vêm se aproximando das gerações 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Metodologia e Métodos de Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Estudante da Graduação do curso de Cinema & Audiovisual da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e Extensionista do Projeto Partejar, lagesmica@gmail.com.

3 Professora Doutora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e Coordenadora do Projeto de Extensão Partejar, bella.valle.ufpb@gmail.com.

de anciãs, reduzindo o desinteresse das mais novas na prática da partería, 
que, segundo as parteiras, corre riscos de não se perpetuar por falta de va-
lorização externa e interna.

O Partejar tem sido desenvolvido através de estudos teórico-práticos e 
de constante vivência e troca com as comunidades indígenas potiguaras. As 
aulas abordam, de maneira imersiva, desde a elaboração de roteiros à mon-
tagem e finalização de produtos audiovisuais, e as projeções fomentam deba-
tes. Dominar a produção e a leitura de imagens, principalmente se tratando 
da construção da autoimagem, assim como aprender a ler e assinar o pró-
prio nome, é resistência e enfrentamento. Educação e cinema tem sido dupla 

potente para (re)conhecimento de memória e saberes no nosso projeto.

Palavras-chave: Formação Audiovisual; Produção Audiovisual; Documen-

tário Indígena.
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ENQUANTO SE PODE FALAR DAS FLORES: 
ACERVOS DO REFLETIR, CONTEXTUALIZAR E 
FAZER ARTE NA ESCOLA1

Monica Rodrigues de Farias2

RESUMO

A necessidade cotidiana em sala de aula3 de realizar uma educação 

visual que não seja meramente conteudista, assim como a aplicabilidade 

dos estudos que seguem uma abordagem do conhecer/fazer/contextualizar 

referenciados pelos estudos de Ana Mae Barbosa, a ênfase na experiência 

de Dewey e a contaminações estéticas de Mirian Celeste, entre outros teó-

ricos da Educação em Arte, geraram ao longo da docência em Arte Visuais 

metodologias propositivas artísticas, a serem realizadas pelos alunos após 

experiências de estudos em História da Arte e Fundamentos de Linguagem 

Visual, contextualizados as suas diversas realidades.

Estes trabalhos se concretizaram em um acervo pessoal simbólico, que 

hoje fazem parte do portfólio profissional. “Enquanto se pode falar das flo-

res”4 fala das iconografias resultantes dos processos poéticos de fazeres artís-

ticos dentro e fora do ambiente escolar, são narrativas criativas disciplinares 

e interdisciplinares do conteúdo programático de Arte do Ensino Médio5.

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático 1. Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Mestra em Artes – PROF-ARTES UFMA/UDESC. Professora de Arte do Ensino Médio/
SEDUC-MA. Representante estadual da Federação de Arte Educadores do Brasil/FAEB. 
E-mail: rodriguesdefarias.monica@gmail.com.

3 Alunos do Ensino Médio do CETI Domingos Vieira Filho, Escola Pública Estadual no 
bairro do Maiobão.

4 Título faz referência a música de Geraldo Vandré, de 1968. Usado propositalmente por 
causa das retaliações ao Ensino de Arte no plano governamental e a desvalorização 
ainda na escola.

5 Orientações curriculares de Arte para o Ensino Médio. Ver referências.

Dentre as experiências com várias técnicas das artes visuais, a foto-

grafia foi ganhando espaço, por conta da acessibilidade ao aparelho celu-

lar, que possui o recurso de câmera fotográfica e filmadora. Com isso, foi-

-se introduzindo nas aulas de Arte esse instrumento como uma ferramenta 

para poder incentivar os alunos que não se sentiam seguros para realizar 

trabalhos de desenho, pintura, escultura, entre outras técnicas. A fotografia 

foi então ganhando espaço nas ações de fazer artístico dos alunos e deram 

origem a acervos6 significativos oriundos de estudos e das histórias diver-

sas do alunado, suas reflexões, os cruzamentos de suas subjetividades com 

contextos socioculturais aos quais vivem.

Palavras-chave: Processos poéticos do aluno; Fotografia; Educação arte vi-

sual contextualizada.
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CINEMA DE ENCONTRO: UM FILME-JUREMA1

Nayra Helena Albuquerque Silva2

RESUMO

O presente artigo afirma a possibilidade de criação de um cinema 

pautado no encontro entre pensamentos e corpos que se afetam mutuamen-

te, o que quer dizer, o problema do cinema situado nos possíveis processos 

de modificação de seus parâmetros técnicos e formas narrativas de acordo 

com a abertura a estímulos criados pelas perspectivas e pensamentos conti-

dos na realidade do tema. De modo que o cinema já não se situe mais no ter-

ritório conhecido da predeterminação lógico racional e das representações 

de sistemas de pensamento hegemônicos e efetive então peças audiovisuais 

cujo espaço-tempo é moldado pelas diferenças dos modos de ser do tema 

cujo cinema se põe em estado de encontro. Tornando o conteúdo do filme 

justamente o processo de afetar e ser afetado pelas singularidades do pen-

samento que molda a realidade encontrada. Este cinema necessita então do 

encontro com perspectivas de temáticas cujo modo de ser, pensar, ver e agir 

de seus personagens sejam distintos dos modos hegemônicos. O filme-jure-

ma é descrito neste trabalho como produto de um processo de encontro en-

tre: o reconhecimento do cinema como prática surgida de um progresso de 

pensamento ocidental, técnico, socioeconômico, reproduzido das máquinas 

fotográficas aos modelos narrativos; e a realidade de memórias e costumes 

afroindígenas que resistem à coerção colonizadora através dos séculos por 

meio da cultura das comunidades de terreiro, especificamente neste traba-

lho, através da mãe de Santo Dona Filomena dirigente do terreiro Oxóssi 

Cabocla Jurema situado em São Luis – Maranhão, mantenedora do costume 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático (Pesquisas Contemporâneas em Fotografia e 
Cinema), do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Nayra Helena Albuquerque Silva, realizadora audiovisual, graduada em Rádio e 
Televisão, Universidade Federal do Maranhão, nayra.albuquerque@gmail.com / @
nayralbuquerque.

indígena da bebida da planta sagrada jurema no contexto de terreiro de 

mina, existência surgida do encontro entre as semelhanças e diferenças das 

culturas afro-brasileiras e indígenas, a cultura afroindígena. Assim, a reali-

zação do filme “Florações Jurema” (2018) baseado no costume afroindígena 

jurema, é tido neste trabalho como uma experiência sensível de afirmação 

política através da instauração do pensamento afroindígena nas gramáticas 

audiovisuais, instaurar é “a operação pela qual uma existência ganha em 

‘formalidade’ ou em solidez” (LAPUJADE, 2017. p.81), ou seja, pela imagem 

capturar os gestos do pensamento afroindígena contido em práticas de ter-

reiro e pelo som alinhado à oralidade capturar os pensamentos e modos de 

ser ainda em resistência, criando, consequentemente, um encontro entre 

o pensamento ocidental na narrativa cinematográfica e o pensamento an-

cestral da terra efetivado na oralidade e na contação. Um cinema que se 

estabelece no entremeio do encontro, na imagem que oscila entre índices 

informativos e variações afetivas cultivadas com o tema, buscando encon-

trar o intensivo do cinema ao propor apresentações de modos de viver como 

existências que importam em detrimento a comunicação em série de repre-

sentações predeterminadas pelo pensamento ocidental colonizador.

Palavras-chave: Cinema, Encontro, Oralidade.
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FOTOJORNALISMO E PÓS-VERDADE1

Paulo César Vialle Munhoz2

RESUMO

As complexas relações entre verdade e fotografia, têm atravessado 

diversos períodos da história e do desenvolvimento da cultura, modificadas 

pelas mais variadas percepções e formas de entender as relações ontológi-

cas que se estabeleceram, desde os primeiros momentos do surgimento da 

fotografia, com a verdade.

Em investigações anteriores, buscou-se desdobrar os aspectos da ma-

nipulação na fotografia jornalística, analisando as normas de edição foto-

gráfica contidas nos manuais de redação e o possível caráter normativo de 

regras de concursos de fotografia jornalística. Grande parte das normas 

identificadas e analisadas se limitava apenas a observações genéricas e am-

bíguas no que diz respeito aos procedimentos relativos à manipulação fo-

tográfica, denotando sérias ameaças ao fotojornalismo cujos valores, como 

verdade e credibilidade, deveriam ser preservados

O objetivo deste artigo, parte de pesquisa pós-doutoral em andamen-

to, é o de investigar os efeitos do fenômeno da pós-verdade, no que diz res-

peito à credibilidade das imagens fotojornalísticas, bem como os reflexos 

negativos trazidos ao campo ético.

Atrás do conceito de pós-verdade se escondem profundas mudanças 

que põem em xeque a própria ideia do jornalismo e, portanto, do fotojorna-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático 4 - Pesquisas Contemporâneas em Fotografia e 
Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Paulo Munhoz é Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade 
Federal da Bahia, pesquisador externo do Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line 
(GJOL) na mesma instituição e Professor Adjunto da Universidade Federal de Santa 
Maria (Frederico Westphalen). E-mail: paulocvmunhoz@gmail.com.

lismo. A verdade das fotografias documentais, ou pelo menos seu contrato 

de veridicção com o leitor, está novamente tensionado.

A proposta metodológica adotada será a da “pesquisa bibliográfi-

ca sistema” a partir de protocolo a ser definido, associada a metodologias 

qualitativas de coleta de dados empíricos e análise comparativa documen-

tal. Partindo-se da ideia de que o termo pós-verdade, em geral, refere-se a 

um contexto midiático, buscar-se-á, como corpus deste trabalho, analisar 

as fotografias consideradas “mentirosas” (falsas notícias) veiculadas como 

verdade, principalmente nas redes sociais, blogs e webjornais, e os efei-

tos produzidos nas relações fotojornalismo/credibilidade, buscando aferir 

a importância destas fotografias no convencimento de determinados fatos 

durante a campanha de Donald Trump, nos EUA, e aqui no Brasil, na cam-

panha para as eleições de 2018.

Palavras-chave: Fotojornalismo; Pós-verdade; Credibilidade.
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12 dez. 2018.
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SEMINÁRIO FOTOGRÁFICO: EXPOR PARA 
APRENDER E ENSINAR1

Rafael Cunha Matos2

RESUMO

Após o uma aula sobre regras de composição fotográfica onde expus 

doze “regras” percebidas na fotografia, propus um seminário de regras de 

composição fotográfica. As orientações dadas aos estudantes foram: eles 

poderiam fotografar com qualquer câmera, inclusive celular; escolheriam 

sete fotos que seriam projetadas para a turma, elas deveriam conter nove 

das doze regras ensinadas na aula; eles poderiam comentar livremente suas 

fotos, mostrando as regras de cada uma, mas falariam em especial da foto 

que mais gostavam e da foto que encontraram mais dificuldade em fazer.

A disciplina em questão se chama Fotografia (cinematográfica) e faz 

parte do curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo do IFB - Campus Re-

canto das Emas, cidade periférica do Distrito Federal. Compreendi que não 

bastava eles entenderem as regras de composição utilizáveis tanto na foto-

grafia still quanto na cinematografia, eles deveriam aplicá-las no seu cotidia-

no e expô-las. Optei pela projeção, ao invés da impressão, pelas dificuldades 

financeiras de muitos alunos, já que a turma possuía um grande número de 

desempregados, como foi notado no acolhimento estudantil. Alguns estu-

dantes prepararam mais fotos para expor, eu não permiti explicando que o 

briefing, a limitação e as escolhas fazem parte do trabalho fotográfico.

Os resultados foram surpreendentes, pois a maioria fez o trabalho 

proposto e eles entenderam a dificuldade de expor o próprio trabalho pela 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Rafael Cunha Matos: professor de audiovisual do Instituto Federal de Brasília, 
rafael.matos@ifb.edu.br.

primeira vez. Houve muito respeito e admiração pelas fotos dos colegas, 

sabendo das limitações de cada um. Para além disso, vários alunos se apro-

priaram da linguagem fotográfica abrindo os olhos para o universo de 

possibilidades contido na fotografia e se descobrindo a partir dali fotógrafos. 

Tenho acompanhado alguns deles no Instagram e percebo claramente a 

preocupação com a composição fotográfica que muitos passaram a ter.

Palavras-chave: Seminário, fotografia, regras de composição.
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CINEMAEDUCA: TRANSVERSALIZANDO 
SABERES NA EDUCAÇÃO1

Ronney Alano Pinto dos Reis2

Karla Cristina Furtado Nina3

Claudia do Socorro Azevedo Magalhães4

RESUMO

Nossa proposta de relato de experiência gira em torno do projeto de 

extensão CINEMAEDUCA. Visando as interfaces entre produção audiovisual 

e educação, o projeto possui caráter de fluxo contínuo (desde 2013), poden-

do ser reestruturado e melhorado de acordo com as mudanças e necessida-

des do campus e da sociedade. Tem por objetivo fomentar o interesse pela 

arte cinematográfica como ferramenta transdisciplinar no processo de ensi-

no-aprendizagem, através da abordagem de temas de relevância social que 

possibilitem aproximação, orientação e discussão junto ao público estudan-

til e a sociedade civil abaetetubense. Esses temas atuam como elementos 

geradores do diálogo/debate, oportunizando uma importante contribuição 

para o desenvolvimento e ampliação das atividades culturais dos sujeitos 

aprendentes: interação entre diferentes atores sociais; divulgação da cine-

matografia brasileira; permanência dos alunos na instituição de ensino, en-

tre outras. Esta experiência foi idealizada e composta por professores do 

1 Trabalho apresentado ao Grupo Temático Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Graduado e Mestre em Filosofia pelo Programa de Pós-graduação em Filosofia 
da Universidade Federal do Pará - PPGFIL-UFPA, docente EBTT do IFPA - Campus 
Abaetetuba, e-mail: ronney.reis@ifpa.edu.br.

3 Pedagoga, Mestre e doutoranda pelo programa de Pós-graduação em Teoria e Pesquisa 
do Comportamento – NTPC-UFPA, docente EBTT do IFPA - Campus Abaetetuba, e-mail: 
karla.nina@ifpa.edu.br.

4 Especialização em Docência em LIBRAS; Especialização em Tradução e Interpretação 
da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, docente EBTT do IFPA - Campus Abaetetuba, 
e-mail: claudia.azevedo@ifpa.edu.br.

IFPA (campus Abaetetuba) de diversas áreas e atualmente tem como princi-

pal ação o “Cinedebate”, atividade que ocorre mensalmente graças ao tra-

balho de revezamento dos seus membros e a participação de parceiros con-

vidados e de alunos bolsistas. Os principais resultados apresentados são: 

(1) estímulo ao diálogo entre corpo discente, corpo docente e comunidade 

por meio da problematização de temas; (2) incentivo à produção de curta-

-metragens e/ou documentários com abordagem educativa; (3) produção de 

oficinas preparatórias e festival de curta-metragens e/ou documentários.

Palavras-chave: Transdisciplinaridade, produção audiovisual, educação.

mailto:ronney.reis@ifpa.edu.br
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FOTO-GRAFIA: PROCESSOS E 
EXPERIMENTAÇÕES DA FOTOGRAFIA DO 
SÉCULO XIX NO ENSINO MÉDIO1

Rosane dos Santos Cantanhede Kaplan2

RESUMO

O projeto em curso tem seu foco no estudo da fotografia e seu desen-

volvimento ao longo do século XIX. Visa investigar os processos químicos e 

físicos por detrás do fenômeno fotográfico em sua gênese, assim como, os 

usos e experimentações de pesquisadores, artistas e fotógrafos cujos entre-

laçamentos dialogam com as artes visuais. A implementação deste projeto 

no IFRJ, campus São Gonçalo objetiva ampliar nossas pesquisas no exercí-

cio pedagógico da disciplina artes visuais com as turmas do ensino médio, 

explorando a linguagem fotográfica em um viés experimental. Pretende 

resgatar os principais procedimentos fotográficos deste período, a fim de 

desenvolver estratégias pedagógicas de cunho interdisciplinar. Para tal, 

partimos dos pesquisadores ingleses que lançaram os pilares na história da 

fotografia deste período, Sir John Frederick William Herschel (1792-1871) 

e William Henry Fox-Talbot (1800-1877). Na primeira fase do projeto apli-

camos os métodos da antotipia e cianotipia com as turmas dos primeiros e 

segundos períodos do curso médio técnico integrado em química e de ad-

ministração (2017 e 2018). Como resultado surgiram projetos com base na 

fotografia do século XIX, na literatura portuguesa e em temas que buscam 

discutir racismo e inclusão. A metodologia empregada foi composta das se-

guintes etapas: a) pesquisa teórica; b) atividades práticas; c) prática em la-

boratório; d) registro fotográfico e em vídeo de todo o processo de execução 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático  (Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema), do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Rosane dos Santos Cantanhede Kaplan, Mestre em Ciência da Arte (UFF), IFRJ, 
rosane.kaplan@ifrj.edu.br.

de cada um dos itens pesquisados para arquivamento e publicação; pro-

dução textual e de tutoriais. Com base nos resultados obtidos, observamos 

que esses métodos alternativos oportunizaram aos alunos uma experiencia 

fotográfica singular e um passeio pelos métodos do século XIX.

Palavras-chave: Artes Visuais, Fotografia, Fotografia século XIX.
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A EXPERIÊNCIA DA PRODUÇÃO DO FILME 
MANUEL BERNARDINO: O LENIN DA MATTA1

Rose-France de Farias Panet

RESUMO

A proposta parte da análise da confluência de termos como ‘Cinema, 

Memória e Verdade’, que sugerem um questionamento sobre o fazer cine-

ma documental. Sobre questionar as diferenças e/ou semelhanças entre es-

tes dois ‘estilos’ de cinema: o documentário e a ficção. Abordando a questão 

sob a perspectiva do pensamento modernista que critica a representação 

na pintura, trago a experiência da realização do filme “Manuel Bernardino: 

O Lenin da Matta”, em cima da qual mostrarei que a dimensão real de seus 

objetos, narrativas e temas, são trabalhados também com virtualidades, ou 

seja, com a memória de seus personagens, os testemunhos a sobrevivência 

do passado no presente, com a indeterminação da ação-reação dos indiví-

duos participantes e com conceitos norteadores preconcebidos no roteiro.

Enfatiza-se a questão de que há uma força dramática e autoral do docu-

mentário, para se simular a realidade, de forma que, o documentário é uma 

ficção como outra qualquer, pois todo filme é um produto ideológico. Para 

tanto utilizo-me também de alguns exemplos cinematográficos, quais sejam: 

os filmes: “Branco sai, Preto fica”, de 2012, de Adirley Queirós; “Nanook”, de 

Robert Flaherty; “Titicut Folies”, de Frederick Wiseman, de 1967; “A Walk”, 

1990 de Jonas Mekas, e “Twenty cigarettes 2011”,  “Ten skyes”, e “Trains”, de 

2007, de James Benning, tendo como central o filme “Manuel Bernardino: O 

Lenin da Matta”, lançado no final de 2017 e ampliado em 2018, que mostra, 

através de depoimentos de familiares descendentes ainda vivos do persona-

gem, de professores, historiadores, outros pesquisadores e moradores do mu-

nicípio de Dom Pedro e do povoado Centro dos Bernardinos, a trajetória de 
1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático (colocar aqui o nome do GT), do I Encontro 

Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema

um líder camponês, espírita, socialista e vegetariano, durante a primeira me-

tade do século XX. Mais tarde conhecido como “O Lenin da Matta”, alcunha 

dada por jornais de São Luís, Manuel Bernardino começa sua história com a 

fome e a seca, que o fizeram abandonar o Ceará e migrar para o Maranhão.

Trabalhando em seringais no Pará, em pausas do Maranhão, Manuel 

Bernardino sofria na hora de ajustar as contas, ao perceber que todo o seu 

trabalho, em vez de lucro, só lhe trazia prejuízo e dívidas: era a condição da 

semiescravidão, atualizada no século XXI, para a servidão por dívida, uma das 

condições que determinam o trabalho análogo à escravidão. Estas experiên-

cias, somadas à percepção das injustiças sofridas pelos trabalhadores rurais, 

assim como o contato com a doutrina espírita e o auge das ideias socialistas 

desta época, são cruciais para sua formação como líder político e espiritual.

Sua trajetória de vida norteia a narrativa fílmica, a partir de um princí-

pio de fluidos corporais, quais sejam: Suor, Sangue e Lágrimas, as três partes 

nas quais o filme é dividido, compatíveis com o estudo da trajetória deste per-

sonagem. O simbolismo destes fluidos dirige toda a perspectiva narrativa e 

estética do filme, na cadencia, na fotografia e na sonoridade. Buscando evitar 

a verborragia, investi em pequenos trechos do documentário sem entrevista, 

buscando uma poética audiovisual, com imagens e sons que traduzam as no-

ções de tempo e distância, justamente com foco na compreensão do contexto 

temporal da vida do líder camponês Manoel Bernardino, o protagonista.

Palavras-chave: Cinema- verdade; Documentário; Virtualidades.
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MAPEANDO.SENSÍVEIS: A FOTOGRAFIA NO 
CURSO DE ARTES VISUAIS DA URCA1

Rubens Venâncio2

RESUMO

O presente proposta tem por objetivo apresentar o mapeamento da 

produção fotográfica-artística dos estudantes do curso de licenciatura em 

Artes Visuais da Universidade Regional do Cariri (URCA) realizada nos úl-

timos dez anos. Tal mapeamento culminou na elaboração de um catálogo 

que, por sua vez, subsidiou o entendimento do papel da fotografia no contex-

to de ensino das artes visuais e a da produção fotográfica contemporânea.

A grade curricular do curso conta com duas disciplinas situadas no 

campo artístico e  teórico da fotografia: “Fotografia I” e “Fotografia II”. Par-

tindo da importância da transdisciplinaridade como prática que permeia o 

processo formativo, levantei as seguintes questões na condução da pesquisa: 

qual a relação com as outras disciplinas de ateliê? Como ela funciona dentro 

de uma estruturação teórica, prática, artística? É possível obter um painel 

da atual produção fotográfica do cariri cearense? Qual a potência narrativa 

dos catálogos na composição de um cenário sobre artistas e obras?

Tendo essas perguntas como nortes, o projeto trouxe informações 

que subsidiarão, entre outros: a formulação das ementas; construção da 

estrutura das disciplinas, no que toca a seus planos; o papel do ateliê na 

interlocução com as demais disciplinas e na formação do estudante; pensar 

a posição dos professorxs nas disciplinas; pensar a circulação dos trabalhos 

fora da sala de aula, vide o contexto das relações com os espaços expositi-

vos (tanto formais como alternativos).

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático  “Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema”, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Doutor, prof. Adjunto da Universidade Regional do Cariri, rubens.venancio@urca.br.

Considerando os possíveis lugares ocupados pela fotografia na cul-

tura visual e em processos de ensinar e aprender, Mapeando.Sensíveis ca-

racterizou-se como uma plataforma de observação e um farol: plataforma 

enquanto ponto de apoio, enquanto algo onde estão inscritas visualidades; 

e farol no sentido de vislumbrar caminhos, de propor outras inscrições.

Palavras-chave: fotografia; artes visuais; ensino.
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CINEMA E METODOLOGIAS – CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A ARTE COMO EXPERIÊNCIA DE 
APRENDER E ENSINAR NO ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO1

Sílvia Lílian Lima Chagas2

Marcus Ramusyo Almeida Brasil3

RESUMO

O presente estudo encontra-se ainda em fase de construção, trata-se 

de uma pesquisa com abordagem qualitativa, realizada por meio do méto-

do de pesquisa ação, com coleta de dados realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas, e representa o anseio dos pesquisadores em contribuir 

com a formação de educadores (as) em artes visuais por meio de suges-

tões voltadas para a melhoria das práticas educativas com o uso de cine-

ma. Nesse sentido, norteiam o presente estudo NAPOLITANO (1999) com 

abordagens sobre cinema na sala de aula, GODOY (2001), tratando sobre 

imagem e movimento, ROMITI (2017), enfocando movimento aparente, 

DUARTE (2002) e CARVALHAL (2OO8) discorrendo sobre o cinema numa 

perspectiva ativa de formação educativa, SILVA (2015) e CIPOLINI (2008) 

com enfoque em formação de professores, novas tecnologias e cinema na 

educação, FRESQUET (2010), contribuindo com discussões e experiências 

sobre aprender a ver e fazer cinema. Para tanto, considerações sobre a arte 

como experiência de aprender e ensinar por meio do cinema no ensino mé-
1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático 1. Metodologias e Métodos do Ensino 

da Fotografia e do Cinema do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Licenciada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela UFMA/ 2003, 
Mestranda em Artes Visuais pelo PROFARTES UFMA/UDESC, Especialista em Educação 
Especial pela UFMA/ 2005 e em Educação de Jovens, Adultos e Idosos pela UEMA Campus 
ITZ/ 2014. Professora EBTT do Campus IFMA Monte Castelo. lilian_arte@ifma.edu.br.

3 Comunicólogo, videoasta e músico. Pós-doutor em Arte e Educação pela Univ. de Granada 
(2017), Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP (2011), professor de comunicação, 
fotografia e multimídia do IFMA Campus Centro Histórico. ramusyo@ifma.edu.br.

dio integrado. Nesse sentido, serão abordados o ensino de arte e a arte de 

ver cinema, considerações sobre extensionar e aprender - Curta no IFMA 

e Cinema e educação, tecnologias de informação e comunicação e a cons-

trução do olhar, e por fim, imersão crítica – considerações metodológicas 

sobre fazeres docentes com o cinema no ensino médio integrado.

Palavras-chave: Cinema. Arte. Metodologias.
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CURTA COLABORATIVO: APRENDENDO E 
FAZENDO JUNTO1

Sophia Mídian Bagues dos Santos2

RESUMO

O Curta Colaborativo é um projeto que ofereceu 5 oficinas técnicas 

de cinema e, após uma seleção, escolheu os melhores alunos para parti-

ciparem de um curta-metragem dirigido por mim, coordenadora geral da 

proposta. Executado na cidade de Salvador nos anos de 2012 e 2015, fru-

to do Edital Setorial do Fundo de Cultura da Bahia, o projeto teve apoio 

da ong PRACATUM, do multi-artista Carlinhos Brown (no primeiro ano) e 

da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia – UFBA, 

no segundo. A realização contou com a participação de importantes pro-

fissionais que trabalham com Audiovisual no estado baiano, assim como 

no território nacional e internacional. Na primeira edição, os profissionais 

envolvidos diretamente foram: Carol Tanajura (oficina de Direção de Arte), 

Jásio Velasquez (oficina de Fotografia), Daniele Borges (oficina de Produ-

ção), Nicolas Halet (oficina de Captação de Áudio) e Marcelo Souza Brito 

(oficina de Preparação de Elenco). Já na segunda edição, o Curta Colabora-

tivo congregou Carol Tanajura (oficina de Direção de Arte), Maurício Xavier 

(oficina de Produção), Marcelo Benedictis (oficina de captação de áudio), 

Jásio Velasquez (oficina de Fotografia) e Bertho Filho (oficina de preparação 

de elenco). Cada oficina teve duração de 20h e contou com 15 participantes. 

Destes, em média 3 alunos foram convocados para participarem da execu-

ção dos curtas Sorte ou Revés (2012) e Ambíguo (2015), colocando em prá-

tica os aprendizados recém-adquiridos. O projeto teve ampla divulgação 

1 Trabalho apresentado ao Grupo Temático Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Mestre em Cultura e Sociedade, Universidade do Estado da Bahia, 
professorasophiauneb@gmail.com.

na imprensa, inclusive sendo pauta de reportagem na TV Bahia (afiliada 

da Rede Globo). A execução do projeto muito contribuiu para formação de 

novos profissionais aptos para trabalharem com audiovisual na Bahia, as-

sim como me auxiliou na criação de uma metodologia eficiente que agora 

utilizo como inspiração nas aulas do curso de Comunicação: Rádio e TV da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB.

Palavras-chave: Cinema – Colaboração – Oficinas - Metodologia.
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MEU NOME NÃO É MÃE1

Sunshine Cristina de Castro Reis Santos2

RESUMO

A instalação fotográfica Meu nome não é Mãe, expõem o processo de 

uma gestação para além da padronização, rompendo com a sacralização 

transportada para feminino como predisposição, como instinto, que invi-

sibiliza a pluralidade humana, fortalecendo os signos machistas. Por inter-

médio de um exercício sensorial e imagético fruto da interligação de uma 

pesquisa bibliográfica e da vivencia, confronta o marketing que o sistema 

patriarcal faz em cima da maternidade, em busca da desconstrução da 

ideologia poética que romantiza as contradições e a exclusão sócia humani-

tária feminina, com o objetivo de criar empatia e amenizar as reproduções 

de comportamentos opressores. Quando a fisiologia feminina é invadida e 

silenciada pelo patriarcado, nasce o “instinto materno” rouba-se o protago-

nismo feminino da gestação ao parto, fazem da sua escolha mercadoria e 

mecanismo classificatório para fomentar a suposta dualidade Maria x Ma-

dalena. Usa-se a dominação carismática para disseminar o machismo que 

define uma mulher pela maternidade, cria-se uma alienação romantizada 

que invisibiliza sua individualidade. Abortar a configuração sistemática 

da sacralidade materna é romper com mitificações milenares, é validar a 

pluralidade humana, visto que a cristalização é uma violência simbólica, é 

anular a existência sociocultural feminina, sua atuação política e autono-

mia, fortalecendo o patriarcado que minimiza a responsabilidade paterna 

em nome de um instinto coesivo que silencia e estereotipa, além de ma-

ximizar a dupla moral. Perpetuar a ideologia que a fisiologia sobrepõe à 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático (GT5 Fotografia, Cinema, Estética e Experiência), 
do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e do Cinema. 

2 Graduanda em Turismo pela Universidade Federal do Maranhão – 6º período, 
sanycastro12@hotmail.com.

escolha é negar a vivência da diversidade, impossibilitando uma analise 

coerente sem rótulos e preconceitos, onde as mulheres que resolvem não 

reproduzir o roteiro encantado são estilizadas ou conduzidas a uma mater-

nidade compulsória diante da socialização.

Tudo depende da mãe, de sua história e da História. Não, não há 

uma lei universal nessa matéria, que escapa ao mínimo natural. 

O amor materno não é inerente às mulheres, é adicional. (BADIN-

TER, 1985, p. 367).

Palavras-chave: Maternidade. Desmitificarão. Maternagem.
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ESTUDOS AUTORAIS SOBRE A NOVELA 
LATINA: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM O 
QUINTO ANO DO CAP-UERJ1

Taianã O. M. Garcia2

Mariana Nunes dos Santos3

Wemerson de Freitas Pereira4

RESUMO

Quais são as ferramentas estéticas que unem as novelas brasileiras, 

as mexicanas e as argentinas? Nessa pergunta iniciamos as pesquisas com 

alunos do quinto ano frequentadores da disciplina de Teatro no CAP-UERJ5. 

Dos alunos, a pergunta recebeu respostas majoritariamente ligadas ao en-

redo. Eles percebiam que a forma de interpretar nas novelas brasileiras era 

diferente da utilizada naquelas produzidas por nossos irmãos latinos, mas 

que era nos enredos recheados de traições, assassinatos e grandes paixões 

que as produções televisivas latinas se encontravam. Observando também 

a análise de Daniela Zanetti em seu artigo ‘Repetição, serialização, narrati-

va popular e melodrama’ iniciamos o processo de improvisação e desenvol-

1 Trabalho apresentado ao Grupo Temático Metodologias e Métodos do ensino da 
fotografia e do cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Formada em Licenciatura em Artes Cênicas pela UNIRIO, atua como professora de teatro 
no Colégio de Aplicação da Universidade do Estado Rio de Janeiro (CAP-UERJ) e como 
mestranda na linha Estudos Críticos da Arte do programa de Estudos Contemporâneos 
das Artes, na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde desenvolve pesquisa sobre 
o potencial metodológico da linguagem da performance para a educação estético-
politica. E-mail: taianamello@gmail.com. WhatsApp: 21964944205

3 Licencianda em Artes Visuais na UERJ, atualmente trabalha como bolsista interna no 
projeto “Cinema na Educação Básica: Experiência e Formação” (CineCAp), no CAp-UERJ. 
E-mail: mariana.nsantos17@gmail.com. Tel.: (21) 9 9520 - 0579

4 Licenciando em Artes Visuais na UERJ, atualmente trabalha como bolsista externo no 
projeto “Cinema na Educação Básica: Experiência e Formação” (CineCAp), no CAp-UERJ. 
E-mail: wemersonpeufp@Gmail.com. Tel.: 979928325.

5 Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro.

vimento dos roteiros. Os alunos estavam bem preparados para se expressa-

rem da forma que gostariam, e por terem escrito as próprias cenas, as falas 

ganharam um tom natural para eles. Uma vez prontos, tornamos mais pró-

xima a relação com o projeto CineCap que, à época coordenado pela profes-

sora Cláudia C. S. Andrade, oferece já há mais de meia década experiências 

de criação e fruição do cinema dentro do ambiente escolar. As filmagens 

aconteceram simultaneamente com os grupos espalhados pelas dependên-

cias do CAp e só um ficava com o único gravador de áudio disponível, os 

demais captavam o áudio direto de suas respectivas câmeras/celulares. Na 

investigação do melodrama, violência policial, traição, conflito familiar, se-

questro e assassinato foram alguns dos temas apresentados e a forma com 

que decidiram abordá-los ecoa o impacto que esses conteúdos têm em suas 

vidas. Não foi um trabalho simples, mas acreditamos que essa experiência 

tenha ampliado o olhar dos alunos na linguagem do audiovisual além de 

gerar, através da criação autoral dos roteiros e do amplo espaço de fala 

obtido na filmagem das cenas, uma auto percepção enquanto criadores ca-

pazes e valorosos não só individualmente, mas também enquanto partes de 

um projeto coletivo.

Palavras-chave: teledramaturgia; teatro; educação.
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COMPOSIÇÃO VISUAL EM FOTOGRAFIA 
DIGITAL MOBILE: UM ESTUDO NO ENSINO 
MÉDIO-TECNOLÓGICO1

Thiago Ribeiro Ramos2

RESUMO

Esta publicação destaca questões abordadas no trabalho monográfi-

co intitulado Composição Visual em fotografia digital mobile: um estudo no 

ensino médio-tecnológico. O objetivo deste trabalho foi apresentar um mo-

delo de oficina sobre composição visual na fotografia digital, usando como 

suporte os dispositivos móveis smartphones, tão comuns e amplamente uti-

lizados pelas pessoas no mundo de hoje. A pesquisa de cunho descritivo, 

explicativo e qualitativo, foi dividida em duas partes: revisão bibliográfica, 

onde abordou-se teóricos como Jeremy Webb, David Präkel, Henry Carrol, 

Dondis Adondis, João Gomes Filho, Michael Freeman, dentre outros e, no 

segundo momento, um estudo de campo, que baseou-se em uma Oficina de 

Fotografia com alunos do 2º ano do Curso de Artes Visuais, na disciplina de 

Fotografia, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ma-

ranhão (IFMA). O trabalho destaca pontos relevantes fundamentados nos 

conhecimentos básicos dos elementos e princípios que regem a composição 

visual na produção de imagens, além de abordar aspectos teóricos, práticos 

e analíticos, com o propósito de aprimorar o fazer fotográfico.

De modo geral, olhar para uma fotografia é uma experiência em 

camadas. E o que faz uma fotografia ser considerada boa tem a ver com 

suas qualidades técnicas e compositivas. Dessa forma, vislumbra-se que 

o presente trabalho focou precisamente nessas qualidades compositivas. 

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático 1, do I Encontro Nacional de Educadores e 
Pesquisadores da Fotografia e do Cinema.

2 Graduado em Licenciatura em Artes Visuais pelo IFMA – Centro Historico - 
thiagoramos123@gmail.com.

Sendo assim, as oficinas de composição visual em dispositivos móveis con-

tribuíram para a melhoria das aulas dentro da disciplina de Fotografia, as-

sim como trouxe aos alunos, novas perspectivas dentro do espaço escolar, 

ampliando o conhecimento dentro da realidade em que estão inseridos. 

Observou-se que as oficinas se constituíram como momentos de trocas e 

criação para os participantes, uma vez que permitiu aulas mais dinâmicas 

e interativas, estimulando assim, o potencial criativo dos alunos, envolven-

do-os em atividades que buscaram, inclusive, a organização, planejamento 

e execução das atividades em grupos.

Palavras-chave: Artes Visuais. Fotografia. Oficina. Composição.

REFERÊNCIAS

DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fon-

tes, 2007.

FREEMAN, Michael. O olho do fotógrafo: composição e design para foto-

grafias digitais incríveis. Porto Alegre: Bookman, 2012.

GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto. São Paulo: Escrituras Editora, 2004.

PRAKEL, David. Fundamentos da fotografia criativa. São Paulo: Gustavo 

Gilli, 2012.

WEBB, Jeremy. O Design da fotografia. São Paulo: Gustavo Gilli, 2014.



142 143

DIÁLOGOS INFINITOS NA CIDADE: SÃO LUÍS 
EM TELA - TEMPO, MEMÓRIA E SOCIEDADE: 
ARQUIVOS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS 
NO REGISTRO DA MEMÓRIA ESPORTIVA DA 
CIDADE DE SÃO LUÍS1

Thyego Frederico Vilhena Feitos2

Rose-France De Farias Panet3

RESUMO

A temática da pesquisa, refere-se a memória esportiva da cidade de 

São Luís, Maranhão. O recorte temporal a ser analisado compreende: a 

gênese esportiva ludovicense, nas primeiras décadas do século XX (1900-

1930); e posteriormente, a construção dos principais estádios e o auge dos 

principais clubes (1950-1990). Foi dado o enfoque ao futebol, haja visto a 

sua importância como esporte de massas, e por consequência, o estádio, 

como exemplar tipológico de uma arquitetura de massas.

A pesquisa de forma inicial, buscou arquivos fotográficos e audiovi-

suais referentes a temática abordada. Para tanto, foram visitados: o Mu-

seu da Memória Audiovisual do Maranhão (MAVAM); a Biblioteca Pública  

Benedito Leite; e o Acervo Público do Estado do Maranhão, em busca de 

jornais, álbuns e fotografias da época estudada. A fundamentação teóri-

ca utilizada no trabalho, relaciona: os estudos de memória e sociedade, de 

Ecléa Bosi; as questões da arte e a civilização humana, de  Giulio Carlo Ar-

gan; o trabalho historiográfico sobre a origem do futebol maranhense de  

Claunísio Amorim Carvalho; além das pesquisas acerca da arquitetura de 

estádios, de Miguel Jorge Arruda e Marcos Paulo Cereto.

1 Fotografia, Cinema, Memória e Arquivo.
2 Thyego Frederico Vilhena Feitosa: Graduando em Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade Estadual do Maranhão, thyegofeitosa12@gmail.com.
3 Rose-France De Farias Panet: Doutorado em Políticas Públicas e Antropologia,  

Universidade Estadual do Maranhão, rosepanet@gmail.com.

A etapa seguinte a coleta de arquivos fotográficos, refere-se a realiza-

ção de entrevistas com a parcela populacional que residia na cidade no pe-

ríodo estudado, a qual caracteriza-se pela idade avançada. Aliado a um ques-

tionário que ressalta os pontos subjetivos da vivência de cada entrevistado, 

utiliza-se o método da foto-elicitação, de forma a auxiliar a reconstrução 

imagética das memórias, e por consequência, possibilita a comparação com 

a atual realidade espacial ludovicense. Um mundo social que possui diversi-

dade e riqueza não conhecida, pode ser apreciado pela memória dos idosos. 

Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos pelas gerações 

atuais, de forma a trazer um entendimento sobre o presente. (BOSI,1995).

Palavras-chave: Memória. Fotografias.Esporte.

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo, História da arte como história da cidade, São Paulo, 

Martins Fontes, 1998.

ARRUDA, Miguel Jorge, O Estádio na Cidade Contemporânea: caso par-

ticular dos Estádios de Futebol e o Euro 2004, Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura)- Instituto Superior Técnico Universidade Técnica de Lisboa, 

Lisboa, Portugal, 2009.

BOSI, Ecléa, Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos, São Paulo, 

Companhia das Letras, 1995.

CARVALHO, Claunísio Amorim, Os primeiros tempos do futebol em São 

Luís (1906-1930), São Luís, Café & Lápis, 2009.

CERETO, Marcos Paulo, Arquitetura de Massas: O caso dos estádios bra-

sileiros, 2003, Dissertação (Mestrado em arquitetura) - Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

LACROIX, Maria de Lourdes Lauande, São Luís do Maranhão Corpo e 

Alma, São Luís, 2012.

MONTANER, Josep Maria, MUXÍ, Zaida, Arquitetura e política Ensaios 

para mundos alternativos, Barcelona, Gustavo Gili, 2014.



144 145

ÁLBUM DO ESTADO DO MARANHÃO, São Luís: s/n, 1923.

ÁLBUM DO ESTADO DO MARANHÃO, São Luís: s/n, 1950.

CINECLUBISMO DANÇANTE COMO AMEAÇA 
INSTITUCIONAL: EMBARGOS AO PROJETO 

CINE DA DA DANSE1

Tiago Amate2

RESUMO

Neste relato de experiência pretendo debater quais seriam as motiva-

ções institucionais de embargo a projetos cineclubistas a partir da análise de 

caso do projeto Cine da da danse. Submetido em 2017 à Escola de Dança da 

Universidade Federa da Bahia, instituição onde concluía a pesquisa de mes-

trado em videodança, o projeto cineclubista não teve qualquer devolutiva 

institucional após contato com os atores sociais responsáveis por aprovar a 

iniciativa. Interessa debater por que um projeto transdisciplinar de funda-

mentação anarquista não tenha desempenhado qualquer sensibilização em 

relação aos gestores dos espaços artísticos na academia. Após um ano de 

publicação do projeto, retornei à universidade e me deparei com o fato deste 

ter sido transformado numa experiência de exibição televisiva da recepção 

da Escola. O que significaria, nesses termos, o equívoco da apropriação da 

prática cineclubista para um canal institucional, a partir de fazeres que ne-

gligenciam as práticas transversais e experimentais da arte contemporânea?

A partir das reflexões do historiador Hakim Bey com a criação de Zo-

nas Autônomas Temporárias, pretendo manifestar um embate epistemoló-

gico à recusa arbitrária da instituição aos experimentos dadaístas. Experi-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático Fotografia, Cinema Expandido e Arte 
Contemporânea, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da Fotografia e 
do Cinema.

2 Docente no Instituto Estadual do Maranhão. Mestre em Dança pela Universidade 
Federal da Bahia, com a pesquisa Videodança autorreferente: dança-cinema em trânsitos 
híbridos no ciberespaço da web. É graduado em Comunicação pela Universidade de 
Brasília e Cinema & Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense. Seu projeto 
Aloka das Américas pode ser encontrado em plataformas com Vimeo e Youtube. Contato: 
<shungranger@gmail.com>.
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mentos que marcam um radical desapego à utilidade do sistema produtivo 

vigente e se inspiram tanto no vanguardismo da primeira metade do século 

XX quanto nas iniciativas contraculturais do pós-guerra. O cine da da danse 

seria uma experiência temporária, sem fins lucrativos, cuja possibilidade 

se materializaria por experimentos críticos-criativos na partilha sensível de 

filmes, vídeos, trailers, documentários, live streaming, com foco nos experi-

mentos em dança-cinema. A ideia de utilizar a linguagem da videodança e 

do filmedança (mas também do cinema narrativo, da videoarte, da perfor-

mance e da instalação, por exemplo) estava no ensejo de não se limitar ape-

nas aos debates logocêntricos mas, a partir dos filmes exibidos, provocar ex-

periências hápticas. Dançar com filmes e espectadores a crítica ao cinema.

Da exibição, culminar em conversas sobre os filmes, cenas, cor-

pos e, em seguida, propor jams de movimento, ouvindo músicas 

variadas, segundo o dj convidado ou o grupo de pessoas que es-

tiver presente na sessão. Se isso pode virar uma festa ou não, eis 

o experimento dadaísta de uma Valesca Poposuda: dá, dá, dá, dá! 

dá, dá, dá, dá, danse! Danse com s porque rolou uma confusão de 

inglês, francês e português. Cada um que pronuncie como quiser. 

Ficou assim, esquisito, aleatório, rebuscado, talvez risível. CINE-

DÁDÁDÁDANSE... cinedanse (AMATE, 2016: 4)

Palavras-chave: cineclube; videodança; anarquismo.
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A VIDA DOMÉSTICA EM FOCO: O CINEMA NAS 
AULAS DE PORTUGUÊS E FRANCÊS1

Vilton Soares de Souza2

Adeline Artus3

RESUMO

Inspirados em “aprender a viver juntos” (UNESCO, 2008, p. 126), re-

latamos uma experiência exitosa com o cinema na escola.  Da perspectiva 

das disciplinas Português e Francês no IFMA, dialogamos com a linguagem 

cinematográfica com vistas a compreender os sentidos constituídos por 

meio da língua-viva, da língua-cultura, em uma abordagem verbo-visual. 

Tal objetivo nos é latente, pois percebemos que o ensino-aprendizagem de 

línguas (materna e estrangeiras) ainda se distancia de práticas didáticas 

que tenham como foco o enunciado, o real, o sentido, o movimento, o singu-

lar, o único, o acontecimento. E, com o objetivo de colaborar para a forma-

ção de sujeitos-autores, destacamos a relação entre as diversas práticas de 

linguagem e os movimentos de réplica, o que chamamos de compreensão 

ativa (BAKHTIN, 2016). Em resumo, almejamos um ensino-aprendizagem 

de línguas que considere a formação do estudante para falar com outro(s) 

que também falam, respondem, contestam e perguntam. Dessa forma, o 

cinema é um grande aliado pois possibilita o reencontro com a cultura ao 

sintetizar “a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos” 

(NAPOLITANO, 2003, p. 11). Nessa perspectiva, uma das ações realizadas 

em 2018 com o obtivo de abordar os temas da opressão, do aprisionamento 

e da desigualdade de gênero, na França e no Brasil, convidamos três espe-

1 Trabalho apresentado ao Grupo de Temático  Metodologias e Métodos do Ensino da 
Fotografia e do Cinema, do I Encontro Nacional de Educadores e Pesquisadores da 
Fotografia e do Cinema.

2 Doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL PUC SP), Professor de 
Português e Francês no Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís Centro Histórico, 
Coordenador do Programa Leitores Franceses IFMA, viltonsoares@ifma.edu.br.

3 Leitora de Língua Francesa do Instituto Federal do Maranhão, Mestranda em FLE/
FLS/FOS em milieux scolaire et entrepreneurial, na Université d’Artois, Arras, França. 
adeline.artus@bolsista.ifma.edu.br.

cialistas em cinema e gênero para uma aula intitulada cine-debate, sobre o 

filme A vida doméstica (2012). Os resultados apontaram a compreensão em 

uma perspectiva intercultural dos temas em foco, em que, ao (re)conhecer 

a constituição e o enfrentamento dessas dificuldades em outras culturas, 

favoreceu a argumentação no debate e a descobertas de outras facetas da 

opressão. Tudo isso (des)velado por meio da linguagens cinematográfica, 

em processo dialógico materializado na verbo-visualidade. A resenha do 

filme (escrito) e possíveis desdobramentos do filme (oral) constituíram as 

aulas de português.

Palavras-chave: Letramento cinematográfico; cinema na sala de aula, ci-

nema e ensino-aprendizagem de línguas.
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