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Cinema Circundante

A utilização de novas possibilidades estéticas, estruturais e 
tecnológicas como estratégia de recriação formal vem ofere-
cer ao espectador a possibilidade de uma reinterpretação da 
experiência fílmica. A sessão INVITRO Cinema Circundante 
aborda perspetivas ativistas, pedagógicas, experimentais e 
territoriais num cinema que se procura, acima de tudo, singu-
lar. 



PROGRAMA:

14h: Mensagem de acolhimento, Adérito Fernandes-Marcos, Uni-
versidade de São José em Macau-RAE, China

14h15: Of walking on ice, Bruno Mendes da Silva, Universidade do 
Algarve, Portugal

14h35: Os Amantes do Jardim do Tempo - Singularidades Esté-
ticas da Narrativa Fílmica Interativa, Carlos Sena Caires, Universi-
dade de São José em Macau-RAE, China

14h55: Contemporaneidade inclusiva versus anacronismo ex-
cludente: questão e problema do cinema negro, Celso Pruden-
te, Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, Brasil

Gratuito. Lugares limitados. Inscrição recomendada.



Bruno Mendes da Silva Universidade do Algarve, Portugal

Of walking on ice
Novembro de 1974. Werner Herzog recebeu uma chamada de Paris. A sua 
amiga Lotte Eisner, escritora e crítica de cinema, estava gravemente do-
ente e, provavelmente, não iria sobreviver. Herzog pegou numa mochila, 
numa bússola e num par de botas novas, e iniciou um percurso direto de 
Berlim até Paris, convicto de que ela sobreviveria se fosse ao seu encontro a 
pé. Este é o ponto de partida desta comunicação, baseada numa proposta 
de documentário animado interativo intitulada Of Walking On Ice.  

 Palavras-Chave: Interatividade, Documentário, filme animado, Inteligência 
artificial



Celso Luiz Prudente Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, Brasil

Contemporaneidade inclusiva versus anacronismo exclu-
dente: questão e problema do cinema negro
Essa comunicação tem como objetivo demonstrar a incidência da cate-
goria conceitual, intitulada: dimensão pedagógica do cinema negro. E 
mostrar em que medida essa categoria étnico-cinematográfica é um ele-
mento de inclusão. O cinema negro como arte de afirmação ontológica do 
afrodescendente, que é maioria minorizada na horizontalidade da imagem 
do ibero-ásio-afro-ameríndio. Essa amálgama é formada na unidade dos 
diversos e na identidade da lusofonia. As culturalidades dos diversos, tais 
como: o branco ibérico, o amarelo asiático, o preto africano e o vermelho 
ameríndio são estranhos aos nomos eurocaucasiano, com sua eurohete-
ronormatividade, que determina a verticalidade da hegemonia imagética 
do euro-hetero-macho-autoritário. Tentando fazer da ibericidade, da asia-
ticidade, da africanidade e da amerindidade, vítimas da eurocolonização. 
Razão pela qual os povos das culturalidades desses diversos, que formam 
essa amalgama buscam por uma construção da lusofonia de horizonta-
lidade democrática. Em um processo pedagógico dialético cuja minoria 
ensina, a sociedade em sintoma democrático, pedagogiando-a como ela 
é e deve ser tratada, ensinando assim essa sociedade romper com anacro-
nismo excludente e colocando-a no trilho da contemporaneidade inclusiva. 
Essa ação de ensinamento dialético inclusivo implica na concorrência em 
proveito da construção da imagem de afirmação positiva do ibero-ásio-
-afro-ameríndio e das minorias como um todo. Situação que caracteriza 
inequivocamente a incidência na dimensão pedagógica do cinema negro. 
Sendo essa categoria conceitual do cinema negro uma espécie de imagem 
do lugar de fala.

Palavras-chave: Dimensão pedagógica do cinema negro. Contemporanei-
dade inclusiva. Anacronismo excludente. Euroheteronormatividade. Lusofo-
nia de horizontalidade democrática.



Carlos Sena Caires Universidade de São José em Macau-RAE, China

Os Amantes do Jardim do Tempo - Singularidades Estéti-
cas da Narrativa Fílmica Interativa

O objetivo maior do cinema passou sempre por aprofundar uma relação 
estreita entre a fabricação das imagens em movimento (tecnologia), a 
construção de histórias/documentos audiovisuais (narrativa) e a sua com-
preensão por parte do público (receção). É o difícil equilíbrio entre uma téc-
nica inovadora de captura do real, a sua restituição através de imagens em 
movimento e a criação de uma nova linguagem narrativa, em constante 
transformação. De facto, e nas últimas décadas, as narrativas fílmicas, nas 
suas mais diversas formas e estruturas, sejam elas cinemáticas, videográfi-
cas ou textuais, transformaram-se de forma radical. A diversidade e multi-
plicidade de novos dispositivos exibitivos, as recentes tecnologias computa-
cionais assim como a variação dos modelos de recepção resultaram numa 
evolução exponencial dos modos de contar histórias através da imagem 
em movimento. Poderá dizer-se que a interseção entre autor(es), narrativa 
fílmica interativa e espetadores-interatores, deu origem ao momento fun-
dador de uma nova estética da interatividade cinematográfica.

Desde um caráter linear e clássico para uma utilização intensiva de narrati-
vas complexas, hiper-mediáticas, rizomáticas, modulares, arborescentes e 
fragmentadas, os projetos de investigação desenvolvidos por Carlos Sena 
Caires seguem a vanguarda deste novo formato narrativo. Neste seminário, 
serão apresentados e discutidos os seus projetos fílmicos através de uma 
viagem audiovisual e de um diálogo estreito entre cinema experimental 
interativo, design de instalações audiovisuais e novas configurações expres-
sivas da imagem em movimento. 

Palavras-chave: Estética da Interatividade, Narrativa Fílmica Interativa, In-
terator, Dispositivo Interativo, Recepção fílmica, Design Narrativo. 
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É Vice-coordenador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação e Coor-
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Comunicação (ESEC) da UAlg. Professor Convidado na Saint Joseph University of 
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Imagen e o Ecologias Digitales (Colômbia), The Script Road (China) e o FILE (Bra-
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Participou em vinte e um (21) projetos científicos (como investigador responsá-

vel ou membro investigador) e é autor de vários livros, capítulos de livros e outras 

publicações científicas (mais de 70). Conta com várias orientações de teses de 

doutoramento e mestrado concluídas. É Diretor da Rotura – Revista de Comunica-

ção, Cultura e Artes. Membro da equipa vencedora do Prémio científico  Ceratonia 

2008 .

Doutor em Cultura pela Universidade de São Paulo – FEUSP. Pós-Doutor em 

Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem – IEL/UNICAMP. Professor 
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Carlos Sena Caires (PhD), Diretor da Faculdade de Artes e Humanidade da Univer-

sidade de São José em Macau-SAR (China).

Carlos Sena Caires (Funchal, 1971) é Professor Associado de Design e Diretor da 

Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José em Macau-SAR, 

(China), desde 2016. Sua principal área académica de investigação reside nas áreas 

da narrativa fílmica interativa, o design de dispositivos interativos e as artes digi-

tais. Enquanto artista dos novos média e investigador, produziu inúmeros projetos 

artísticos, exibidos em vários países, nomeadamente Portugal, Espanha, França, 

Brasil, Canadá e China. Os seus projetos de arte digital abordam questões relacio-

nadas com a criação de narrativas interativas, instalações fílmicas e design de dis-

positivos interativos. Carlos Sena Caires é licenciado em Design pela Universidade 

da Madeira, Portugal (1994), mestre em Artes Digitais pela Universidade Católica 

Portuguesa (2001) e Doutor em Estética, Ciências e Tecnologia das Artes pela Uni-

versidade de Paris 8, França (2010). Docente na Universidade Católica Portuguesa 

desde 1999, progrediu a Professor Auxiliar da Escola das Artes em 2009, e Coorde-

nador do Mestrado em Som e Imagem e Pós-Graduação em Design Digital, em 

2011. Foi editor-chefe do CITARJournal (Journal of Science and Technology of the 

Arts) de 2010 a 2013 e coordenou o grupo de investigação em Criatividade Digital 

do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR) entre 2010 

e 2016. Atualmente reside em Macau e exerce as funções de Diretor da faculdade 

de Artes e Humanidades e coordenador interino do Departamento de Indústrias 

Criativas.



O Doutor Adérito Fernandes Marcos é licenciado em Engenharia Informática 

pela Universidade Nova de Lisboa e é doutorado em Engenharia Informática 

(especialização em Computação Gráfica) pela Teschnische Universität Darmsta-

dt, Alemanha. É agregado em Tecnologias e Sistemas de Informação pela Uni-

versidade do Minho. Foi agraciado com o título de professor “honoris causa” pelo 

UNIVEM, Marília, São Paulo, Brasil.

É atualmente Professor Catedrático visitante no Departamento de Indústrias 

Criativas da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, 

Macau, China.

É  Professor Catedrático na Universidade Aberta, Departamento de Ciências e 

Tecnologia, tendo sido o mentor, fundador e o primeiro Diretor do Programa de 

Doutoramento em Média-Arte Digital.

Foi Professor Auxiliar do Dept. de Sistemas de Informação, Escola de Engenharia 

da Universidade do Minho onde foi co-fundador e docente nos cursos de Mes-

trado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais e Mestrado em Tecnologia e 

Arte Digital.

Foi (co) fundador de diversas séries de workshops e conferências internacionais 

(ex. Artech, CoopMedia). Participa ou participou nos órgãos sociais de diversas 

instituições científicas e tecnológicas na área da Computação Gráfica e Arte Di-

gital, onde se destacam a Associação europeia EUROGRAPHICS, o Grupo Portu-

guês de Computação Gráfica,  a Fundação INI-GraphicsNet, e o Centro de Com-

putação Gráfica (CCG) do qual foi diretor executivo, sendo atualmente Presidente 

da Artech-International.

Em nome do CCG recebeu os seguintes prémios “European IST Prize 2000: Grand 

Prize Winner” pelo projecto TeleInViVo e ainda o “LAVAL Virtual 2002 – “Scien-

ce et éducation“ e GRAND PRIX DU JURY 2002“, atribuído pela Academia Laval, 

Mayenne França, pelo projecto ARCHEOGUIDE. Foi mentor e coordenador de 

diversos projectos nacionais e europeus.

Tem sido avaliador de diversas instituições, de onde se destacam a Agência de 

Inovação, associação europeia INTAS, a Comissão Europeia. A sua investigação 

consta em mais de 100 artigos científicos em  publicações nacionais e internacio-

nais.  É membro do Corpo Editorial de várias revistas internacionais da especiali-

dade. É editor-chefe da revista científica International Journal of Creative Interfa-

ces and Computer Graphics.
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Selma Eduarda Pereira (1983, Lagos-Portugal). Artista-Investigadora-Professora. 

Doutorada em Média-Arte Digital (desde fevereiro de 2018) pela Universidade do 

Algarve e Universidade Aberta, com a tese “Moda na era Pós-Digital”. Professora 

Adjunta Convidada da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécni-

co de Castelo Branco. Investigadora no CIAC – Centro de Investigação em Artes e 

Comunicação.

Publica regularmente seu trabalho científico em revistas nacionais e internacio-

nais. Apresenta o seu trabalho artístico, nacional e internacionalmente, em países 

como Espanha, Reino Unido, Califórnia (EUA) e Itália. Interessa-se pela criação 

artística através, e sobre, os media digitais, pela convergência destes com a moda, 

com os têxteis (e com outros materiais tangíveis).

CURADORA
Selma Pereira
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal



https://invitro.ciac.pt/


