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A PESQUISA EM ARQUIVOS
Seminário internacional

Este seminário reúne pesquisadores em 

história, cinema, fotografia e artes plásti-

cas, de diferentes universidades brasilei-

ras e europeias, em torno de um debate comum 

sobre a pesquisa em arquivos. No Brasil, 

país em que a tortura se perpetua no pre-

sente e que ainda não sabe ao certo o ver-

dadeiro número de mortos e desaparecidos 

da ditadura militar de 1964-1985, o recen-

te acesso à documentação produzida pelas 

agências de repressão coloca para o pesqui-

sador desafios de ordem ética e política. 

Até onde é possível mostrar? Como fazê- lo? 

Como lidar com a impunidade e com as pro-

vas que jazem nos arquivos? Qual é o va-

lor de testemunho de uma fotografia ou de 

um documento textual? Que ensinamentos nos 

reservam métodos de abordagem dos arquivos 

em outros contextos históricos, como o da 

Argentina ou o de Portugal? O que acontece, 

quando a documentação é escassa ou quase 

inexistente, como na história da escravidão 

negra, e que sobraram apenas os lugares da 

história, as ruínas? Como reconhecer, na 

imagem amadora, uma infração na história? 

Todas essas questões atravessam as diversas 

pesquisas aqui apresentadas. O seminário é 

parte de um evento científico e cultural in-

titulado Arquivos da ditadura (CCJF, 05/ 08 

a 21/09/2014), que inclui, ainda, uma ex-



posição de fotografias e instalações sonoras 

em torno dos arquivos do DOPS da Guanabara, 

uma mostra de filmes sobre a ditadura militar 

brasileira, uma masterclass com a cineasta 

Susana de Sousa Dias, pesquisadora dos ar-

quivos da ditadura Salazar, e a estreia do 

documentário Retratos de identificação (Ani-

ta Leandro, 2014), que retoma, pela primeira 

vez, um conjunto de fotografias referentes à 

prisão, tortura, morte e banimento de presos 

políticos brasileiros. O combate à esquerda 

armada foi uma política de governo minucio-

samente documentada pelos militares, dan-

do origem a um acervo que demanda, agora, 

uma atenção especial do pesquisador. No ano 

do cinquentenário do golpe militar, esse 

seminário chama a atenção para a necessidade 

de valorização dos documentos iconográfi-

cos e textuais relacionados a um período da 

história ainda pouco conhecido, procurando, 

assim, pensar em estratégias de inscrição, 

no presente, de um material importante na 

elaboração de uma memória coletiva sobre o 

passado recente do Brasil.

Anita Leandro

coordenação do evento Arquivos da ditadura

Saiba mais: arquivosdaditadura50anos.com.br

            facebook.com/arquivosdaditadura





PROGRAMAÇÃO

Local:

Sala de cinema do Centro Cultural Justiça Federal, Av. 

Rio Branco, 241, Centro, Rio de Janeiro – RJ

Abertura: APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO

09/09/14 – 18h30

Anita Leandro (UFRJ) e Teresa Bastos (UFRJ)

Mesa 1: O HISTORIADOR NOS ARQUIVOS

09/09/14 – 19h-21h30 

Arquivos da repressão e resistência: entre história e 

memória

Paulo Knauss (UFF)

O historiador e os arquivos das agências de repressão: 

desafios e perspectivas

Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG)

Cartas filmadas. Os soldados-cineastas franceses durante 

a guerra da Argélia

Jean-Pierre Bertin-Maghit (Paris 3)

Mediação: Anita Leandro (UFRJ)



Mesa 2: OS ARQUIVOS NAS ARTES

10/09/2014 – 18h30-21h30

De algoz a guardiã: a utilização da fotografia nos 

aparatos repressivos da polícia política brasileira

Teresa Bastos (UFRJ)

Imaginar o inimaginável: as imagens retornadas

Maria Angélia Melendi (UFMG)

Quando a transmissão falha: o cemitério dos pretos novos 

(notas sobre arte e arquivo)

Leila Danziger (UERJ)

Mediação: Leandro Pimentel (UFRJ)

Mesa 3: OS ARQUIVOS NO DOCUMENTÁRIO

11/09/2014 – 18h30-21h30

Imagens da ditadura: a tomada e a retomada no 

documentário.

Patrícia Machado (UFRJ)

Montagem de arquivos, uma outra escrita da história

Anita Leandro (UFRJ)

O que fazem as imagens? A dimensão processual e atuante 

das fotografias de cadastro dos presos políticos portu-

gueses (1926-1974)

Susana de Sousa Dias (Universidade de Lisboa)

Mediação: Victa de Carvalho (UFRJ) 



APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO

ANITA LEANDRO (UFRJ)

TERESA BASTOS (UFRJ)

09/09/14-18h30

Sala de cinema do Centro Cultural da Justiça Federal



Mesa 1

O HISTORIADOR NOS ARQUIVOS

PAULO KNAUSS (UFF)

RODRIGO PATTO SÁ MOTTA (UFMG)

JEAN-PIERRE BERTIN-MAGHIT (PARIS 3)

mediação

ANITA LEANDRO (UFRJ)

09/09/14 – 19h-21h30

Sala de cinema do Centro Cultural da Justiça Federal



Arquivos da repressão e resistência:

entre história e memória

PAULO KNAUSS (APERJ E UFF)

 O Brasil é o país com o maior acervo de documentos 

dos aparelhos de repressão política disponibilizados ao 

acesso público na América Latina. Os usos contemporâneos 

destes documentos se tornaram motivo de defesa do direito 

à informação, à memória e à verdade no contexto de con-

strução da democracia no Brasil atual. O estudo pretende 

caracterizar o percurso que levou à abertura do acesso 

aos arquivos da repressão, que se apresentam como fonte 

problemática para se estudar a resistência, pelas suas 

condicionantes históricas, mas que se constituíram como  

documentos fundamentais para a reparação social no proces-

so de justiça de transição brasileiro.



O historiador e os arquivos das agências

de repressão: desafios e perspectivas

RODRIGO PATTO SÁ MOTTA (UFMG)

 A proposta da apresentação é refletir sobre o lu-

gar dos arquivos das agências repressivas no processo de 

produção de conhecimento sobre a história da ditadura, 

partindo do ponto de observação de um historiador que fre-

quenta bastante essas instituições. Pretende-se fazer um 

relato das dificuldades enfrentadas ao longo da abertura 

desses acervos documentais, processo que começou no in-

ício dos anos 1990. Além disso, vão ser apontados alguns 

dilemas com que se defronta o pesquisador desse campo, 

sobretudo éticos (por exemplo, qual a maneira adequada de 

lidar com informações sobre a intimidade das pessoas) e 

políticos – por exemplo, o risco de ser acusado de manipu-

lar os dados para favorecer determinadas posições políti-

cas. Por fim, serão apresentadas algumas reflexões sobre os 

indícios que esses arquivos podem oferecer sobre a atuação 

das próprias agências repressivas.



Cartas filmadas
Os soldados-cineastas franceses
durante a guerra da Argélia

JEAN-PIERRE BERTIN-MAGHIT (PARIS 3)

 Durante mais de dois anos, entre 1954 e 1962, os solda-

dos franceses da guerra da Argélia se transformaram em cineastas 

amadores, se servindo de suas câmeras de filmar, como outros se 

servem de aparelhos fotográficos. Na maior parte dos casos, eles 

escolheram a filmadora por sua capacidade de registrar “melhor” 

o real. “Mexe”, eles diziamt! Não é para organizar uma projeção 

com seus companheiros que o soldado filma, mas para mandar para 

a família, dar notícias de sua vida militar. Para entender o 

gesto cinematográfico do soldado cineasta é preciso refletir so-

bre suas motivações. Através de seus filmes, ele nos conta, por 

“fragmentos”, a crônica de sua estadia. Ele foi para a Argélia 

afim de “manter a ordem” (pacificação) e, ao mesmo tempo, descobrir 

um país. Uma dupla realidade orientará a filmagem desse cineas-

ta amador, ora transformado em turista europeu, ora em soldado 

epistolar. Seu olhar sobre um país que não conhecia tende ao doc-

umentário e produz cartões postais animados. Mas esse gesto epis-

tolar, que reúne quase que exclusivamente momentos de alegria, 

efêmeros, mas compartilhados em cenas anedóticas do cotidiano, 

cria também, recalcando o real dramático da guerra e a incerteza 

do futuro, imagens-lembrança. São essas cenas e companheirismo 

despreocupado e de gracejos de regimento que o soldado queria 

guardar “para sempre”. Questionamo-nos, aqui, sobre o valor de 

testemunho desses filmes e sobre a articulação entre a vida dess-

es seres singulares e o conjunto de fenômenos coletivos que os 

rodeiam. Que imagens esses soldados quiseram mostrar ou guardar 

como lembrança? Como suas histórias produzem uma infração na 

História? 



Mesa 2

OS ARQUIVOS NAS ARTES

TERESA BASTOS (UFRJ)

MARIA ANGÉLIA MELENDI (UFMG)

LEILA DANZIGER (UERJ)

mediação LEANDRO PIMENTEL (UFRJ)

10/09/2014 – 18h30-21h30

Sala de cinema do Centro Cultural da Justiça Federal



De algoz a guardiã: a utilização da fotografia nos 
aparatos repressivos da polícia política brasileira 

TERESA BASTOS (UFRJ)

 Arquivos são locais de memória e pressupõem marcas e im-

pressões. O guardião do arquivo é ao mesmo tempo seu intérprete, 

e a maneira como decodifica ou armazena os dados nos oferece 

rastros e vestígios de sua atuação. Esta comunicação objeti-

va desenvolver uma reflexão teórico-crítica, tendo a fotografia 

como fonte primária e como corpus empírico os arquivos fotográf-

icos da polícia política brasileira atuante de 1930 – 1983, sob 

custódia do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Tor-

na- se importante ressaltar a característica híbrida do acervo. 

São encontradas, lado a lado, imagens produzidas com o intuito 

de reconstituição policial ou espionagem, retratos de identifi-

cação policial e material apreendido em batidas policiais. No 

caso das apreensões, as muitas investidas na sede do Partido 

Comunista Brasileiro permitiram à Polícia constituir um acer-

vo razoável da trajetória do PCB e, ironicamente, tornou-se sua 

maior guardiã. Mergulhar nesse acervo é extrair a visão da polí-

cia do que representava para ela seu maior fantasma: “o perigo 

vermelho”. Mesmo sendo um longo e complexo período, a pesquisa 

tem como fio condutor um recorte fotográfico que transita entre os 

tempos históricos e propicia um olhar anacrônico, a exemplo do 

que propõe Georges Didi-Huberman sobre outras imagens do passado.



Imaginar o inimaginável: as imagens retornadas

MARIA ANGÉLICA MELENDI (UFMG)

 Em outubro de 2011, o juiz Sergio Torres, a cargo da 

investigação dos crimes cometidos na Argentina pela ESMA (Es-

cuela de Mecânica de la Armada), viajou aos Estados Unidos para 

consultar documentação do arquivo da ComissãoInteramericana de 

Direitos Humanos (CIDH), em especial aquela vinculada à visita 

desse organismo à Argentina em 1979. Nas caixas que revisou, o 

juiz encontrou una pasta amarela com fotografias que acompanha-

vam informes forenses sobre corpos que apareceram, entre 1976 e 

1978, na costa do Uruguai. Nessa pasta também se encontram dois 

mapas: um deles destaca as zonas onde os corpos foram encontra-

dos; o outro, um mapa de correntes marítimas, onde as cercanias 

de Buenos Aires aparecem como a região onde os corpos foram 

jogados. Pretendemos analisar esse achado - as poucas imagens 

publicáveis entre as 130 que acompanham o arquivo - relacio-

nando-o ao pequeno grupo de imagens arrebatadas de Auschwitz, 

das quais se ocupa Didi Huberman, e às 35 fotos do Massacre de 

Tlatelolco (México, 1968), enviadas anonimamente em 2001 ao se-

manário Proceso. Em 1976, Leon Ferrari compilou, em São Paulo, 

onde morava, uma pasta com recortes de jornais argentinos, que 

posteriormente editou com o título de Nosotros no sabíamos. Os 

pequenos textos da crônica policial que o artista recolhe infor-

mam sobre a aparição de corpos não só na costa do Uruguai mas 

também no litoral da Argentina. Necessitamos de fotos para con-

ferir o que já sabíamos, para outorgar imagens ao inimaginável? 



Quando a transmissão falha: o cemitério dos pretos 
novos (notas sobre arte e arquivo)

LEILA DANZIGER (UERJ)

 Em 1996, um naco bruto da história da escravidão no Bra-

sil ressurgiu. Durante a reforma de uma casa no bairro da Gamboa, 

Rio de Janeiro, os proprietários descobriram que a construção 

erguia-se sobre parte do terreno que, entre 1772 e 1830, foi 

o Cemitério dos Pretos Novos, como eram chamados os africanos 

escravizados e mortos antes de sua comercialização. Embora ex-

istissem registros da existência do cemitério, sua localização 

exata foi sendo esquecida após seu fechamento e assim ele parece 

ter se apagado da memória da cidade. Redescoberto, o local vem 

sendo lenta e problematicamente reintegrado à história, à cul-

tura e à arte. Como lançar alguma luz sobre essa história, se 

pensarmos, com Benjamin, que a história só vale à pena quando 

dá voz aos que perderam o nome? Diante da complexidade desse 

naco de real que nos apela ao testemunho, e na quase inexistên-

cia de documentos de arquivo que registrem essas vidas, como a 

arte e a história poderão responder àquela pergunta? De modo 

mais amplo, será pensada a relação entre o artista e as práticas 

do arquivo, em suas negociações entre memória e esquecimento.



Mesa 3

OS ARQUIVOS NO DOCUMENTÁRIO

PATRÍCIA MACHADO (UFRJ)

ANITA LEANDRO (UFRJ)

SUSANA DE SOUSA DIAS (UNIVERSIDADE DE LISBOA)

mediação

VICTA DE CARVALHO (UFRJ)

11/09/2014 – 18h30-21h30

Sala de cinema do Centro Cultural da Justiça Federal



Imagens da ditadura:
a tomada e a retomada no documentário

PATRÍCIA MACHADO (UFRJ)

 São raras as imagens produzidas entre as décadas de 60 e 

70 no Brasil, com o objetivo de deixar um testemunho sobre as man-

ifestações de rua e a movimentação popular contra a ditadura mil-

itar. Parte dessas imagens, capturadas por diferentes cineastas 

ou cinegrafistas, ficou escondida em acervos públicos e privados ou 

foi levada para o exterior de forma clandestina, devido à censura 

e às perseguições políticas que se intensificaram após o golpe de 

1964. É o caso dos registros feitos no dia do cortejo fúnebre do 

estudante Edson Luis, em março de 1968, que acabou se transfor-

mando no primeiro grande protesto contra a ditadura brasileira. 

Naquele dia, Eduardo Escorel e José Carlos Avellar empunharam 

suas câmeras para filmar o acontecimento. As imagens foram es-

condidas, perdidas, reencontradas e retomadas em documentári-

os no Brasil e no exterior. Que imagens são essas? Que memória 

elas ajudam, hoje, a elaborar? Analisaremos, aqui, as condições 

de produção dessas imagens no momento da tomada e sua poste-

rior retomada pelo cinema, em diferentes momentos históricos.



Montagem de arquivos, uma outra escrita da história

ANITA LEANDRO (UFRJ)

 Durante a ditadura militar, os presos políticos eram fo-

tografados pela polícia em diferentes situações: investigações, 

atos de prisão, tortura, exames de corpo de delito, processos 

de banimento, inquéritos e necropsias. Hoje, esses retratos de 

identificação policial constituem provas de crimes e atos violen-

tos perpetrados pelas forças armadas e pela polícia civil con-

tra prisioneiros. Propomos, aqui, o balanço de uma pesquisa de 

imagens realizada junto aos acervos das agências de repressão, 

que deu origem a um documentário, duas instalações sonoras e uma 

exposição. Nesses objetos, cuja técnica de composição pautou-se 

por uma abordagem dos documentos como matéria viva e por uma 

concepção da montagem como atividade historiadora, retratos até 

então desconhecidos, referentes à prisão de quatro pessoas, são 

confrontados às falas de sobreviventes, clareando pontos obscu-

ros de um caso de assassinato sob tortura na PE da Vila Militar 

do Rio de Janeiro e de um suicídio no exílio. A exemplo do que 

já acontece na historiografia brasileira desde o momento em que 

os arquivos da repressão começaram a ser abertos, essa pesquisa 

procurou criar estratégias de socialização dos vestígios de um 

passado comum, com vistas à elaboração de uma memória coletiva. 

Nas palavras de Ricoeur, o arquivo não é apenas um lugar físi-

co, espacial, mas também um lugar social. E a montagem, gesto de 

ligação entre passado e presente, é talvez, hoje, a técnica de 

composição mais propícia ao compartilhamento de um olhar sobre os 

arquivos e ao  adensamento histórico do material ali encontrado. 



O que fazem as imagens?
A dimensão processual e atuante das fotografias 
de cadastro dos presos políticos portugueses 
(1926-1974)

SUSANA DE SOUSA DIAS

 Esta comunicação visa refletir sobre os paradoxos que en-

volvem os documentos fotográficos que estiveram na origem dos 

filmes Natureza Morta (2005), 48 (2009) e Luz Obscura (work in 

progress). Partindo destas imagens e das condicionantes do seu 

acesso e disponibilização na atualidade — trata-se das fotogra-

fias antropométricas dos prisioneiros políticos depositadas no 

Arquivo da PIDE/DGS, polícia política dos tempos da ditadura 

portuguesa —, serão abordados alguns tópicos relativos à na-

tureza destas fotografias, as suas potencialidades, para além 

da função primeira de retrato, bem como questões envolvi-

das no seu tratamento nos filmes citados. Procura-se, simul-

taneamente, problematizar seu duplo valor estético e históri-

co, bem como a heterogeneidade de tempos que elas convocam.



CURRÍCULOS

Teresa BASTOS 

Professora e pesquisadora de fotografia da Escola de Comunicação 

da UFRJ, coordenadora do curso de Audiovisual. Integra o cor-

po docente da pós-graduação em Artes da Cena da UFRJ. Doutora 

em Letras/Estudos de literatura pela PUC-Rio, com estágio de 

doutorado na École des Hautes Études em Scienses Sociales, de 

Paris. Pós-doutorado na ECO/UFRJ sobre o tema “Fotografia e comu-

nismo: imagens da Polícia Política no Arquivo Público do Estado 

do Rio de Janeiro”.

Jean-Pierre BERTIN-MAGHIT

Professor de cinema na Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

e membro do IRCAV e do Institut universitaire de France, com 

doutorado d’État em História. Publicou vários artigos e livros 

e co-realizou três documentários sobre o cinema francês duran-

te a Ocupação. Sua pesquisa sobre os cinemas de propaganda e 

a escrita da história pelo documentário deu origem aos livros 

Une histoire mondiale des cinémas de propagande (2008), L’In-

surrection médiatique. Médias, histoire et documentaire dans le 

cinéma de Peter Watkins (codirigé avec Sébastien Denis, 2010), 

Lorsque Clio s’empare du documentaire (2 tomos, 2011). Conclui 

atualmente uma pesquisa sobre filmes amadores realizados por 

soldados franceses durante a guerra da Argélia (1954 et 1962).

Victa de CARVALHO

Professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro e do PPGCOM-ECO/UFRJ, coordenadora do La- 

boratório de Fotografia, Imagem e Pensamento e da Central de 

Produção Multimídia – CPM/ECO, graduada em Comunicação Social 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999). Doutorado e 

mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro, com estágio de pesquisa na Université Paris 1-Sorbonne. 

Tem publicações em Comunicação, com ênfase em Artes, abordan-

do principalmente os seguintes temas: fotografia, arte contem-

porânea, cinema, vídeo e novas mídias.



Leila DANZIGER 

Artista visual, professora do Instituto de Artes da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora do CNPq. 

Doutora em História (Puc-Rio, 2003), com pós-doutorado junto à 

Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem, Israel (2011). 

Publicou Diários públicos, (Ed. Contra Capa/ FAPERJ, 2013) e 

Todos os nomes da melancolia(Ed. Apicuri, 2012), ambos reunindo 

sua produção plástica e ensaios críticos de diversos autores.

Paulo KNAUSS

Doutor em História, com pós-doutorado na Universidade de Es-

trasburgo, França, é professor do Departamento de História da 

Universidade Federal Fluminense, diretor-geral do Arquivo Pú-

blico do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. É autor de vários 

trabalhos, especialmente no campo da história da imagem e da 

história da memória. Ensaio mais recente: “Niterói, 1964 – 

Memórias da prisão esquecida: a Operação Limpeza e o cárcere 

político do Caio Martins”. Revista Acervo, v. 27, 2014. Dis-

ponível em: http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/

article/view/647.

Anita LEANDRO

Professora e pesquisadora em cinema da UFRJ, membro 

do Programa de pós-graduação em Comunicação da ECO/

UFRJ, doutora e mestre em cinema pela Université Sorbonne Nou-

velle-Paris 3, com graduação em Comunicação/Jornalismo. Ajudou 

a criar o Banco de Imagens da Saúde do Nutes/UFRJ e o máster 

profissional Réalisation de documentaires et valorisation des 

archives da Université Michel de Montaigne, na França, onde 

lecionou durante seis anos. É autora de diversos artigos sobre 

montagem e de documentários, entre eles, Retratos de identi-

ficação (2014), realizado a partir de fotografias do acervo do 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e do Superior Tri-

bunal Militar.



Patrícia MACHADO 

Doutoranda em Comunicação e Cultura pela UFRJ, Mestre em Co-

municação pela PUC-Rio. Desenvolve pesquisa sobre as imagens 

de arquivo do período da ditadura militar e a retomada desse 

material em documentários no Brasil e no exterior. Publicou 

artigos e capítulo de livros sobre as relações da história, 

da memória e o uso dos arquivos audiovisuais no cinema. En-

saio mais recente, escrito com Andréa França: “A imagem-ex-

cesso, a imagem-fóssil, a imagem-dissenso: três propostas 

cinematográficas para a experiência da ditadura no Brasil”, pu-

blicado no livro Narrativas sensoriais, Editora Circuito, 2014.

Maria Angélica MELENDI

Professora associada da Escola de Belas Artes da Universi-

dade Federal de Minas Gerais, pertence ao Conselho Editorial 

da Revista Pós da mesma instituição. 30 É graduada em letras 

pela Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Buenos 

Aires (1967) e em artes Visuais pela Escola Guignard da Uni-

versidade do Estado de Minas Gerais (1985). Doutora em Es-

tudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(1999). Investiga as estratégias de memória desenvolvidas 

pela arte contemporânea na América Latina em relação aos ter-

rorismos de estado e à violência social, assunto sobre o qual 

tem publicado livros e artigos em jornais e revistas acadêmi-

cas nacionais e internacionais. É coordenadora do Grupo de 

Pesquisa Estratégias da Arte na Era das Catástrofes (www.es-

trategiasarte.net.br) e editora da Revista Lindonéia (on-line)

Rodrigo PATTO SÁ MOTTA

Professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais e 

pesquisador do CNPq. Tem experiência na área de História, com 

ênfase em História do Brasil República e História Contemporânea. 

Atua no campo da História Política, pesquisando tanto temas da 

vertente clássica (partidos, instituições) como abordagens que 

dialogam com a “nova história” (representações, iconografia, 

cultura política). Suas pesquisas recentes concentram- se em 

questões relacionadas ao golpe de 1964 e ao regime militar, 



envolvendo temas como repressão política (DOPS, ASI), anticomu-

nismo, política universitária, memória e atuação da esquerda. 

As publicações mais relevantes são os livros: Em guarda contra 

o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (SP: Perspecti-

va, 2002), Jango e o golpe de 1964 na caricatura (RJ: Zahar, 

2006) e As universidades e o regime militar (RJ: Zahar, 2014).

Leandro PIMENTEL 

Fotógrafo, professor da Escola de Fotografia Ateliê da Ima-

gem, pós-doutorando da ECO/UFRJ, doutor em Comunicação 

pela mesma instituição, com a tese O Inventário como táti-

ca: a fotografia e a poética das coleções. Realizou estágio 

de doutorado no grupo de pesquisa AIAC/ Arts des Images & 

Art Contemporain, na Universidade Paris 8. É mestre em Co-

municação Social (ECO/UFRJ), com especialização em História 

da Arte e da Arquitetura no Brasil (PUC-Rio) e em Fotogra-

fia como Instrumento de Pesquisa em Ciências Sociais (UCAM).

Susana de SOUSA DIAS

Professora na Universidade de Lisboa e membro do IRCAV (Sorbonne 

Nouvelle, Paris 3). Doutora em Belas Artes (Audiovisuais),

mestre em Estética e Filosofia da Arte e licenciada em Artes 

Plásticas, Pintura (Universidade de Lisboa), fez o curso de 

Cinema na ESTC e frequentou o Conservatório Nacional. Seus dois 

longas metragens, Natureza Morta (Prêmio Atalanta, Doclisboa 

2005 e Merit Prize, Taiwan IDF 2006) e 48 (Grand Prix Cinéma du 

Réel 2010, Prêmio FIPRESCI, entre outros), têm estado presentes 

em festivais e mostras nos cinco continentes. Em 2012 foi artis-

ta convidada no Flaherty Seminar, NY. Natureza Morta / Stilleben 

(instalação em três telas, som 5.0) é a sua obra mais recente.
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