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Colóquio Internacional 

Lutas das Mulheres no Cinema de África e do Médio-Oriente 

12 - 13 de maio de 2016 

CEAUP  

 

CHAMADA DE COMUNICAÇÕES 

O cinema é revelador de realidades que caraterizam as sociedades 

que o produz, mas é ao mesmo tempo uma narrativa crítica que 

tem interpelado, desafiado e até mesmo perturbado modelos 

sociais e culturais propondo frequentemente alternativas que os 

possam transformar, derrubar e substituir. 

Neste colóquio pretende-se refletir acerca destas relações entre o 

cinema e a sociedade partindo de um debate multidisciplinar em 

torno das representações das mulheres e das suas lutas no cinema 

produzido e realizado em África e no Médio-Oriente. Esta 

produção cinematográfica, ainda muito pouco difundida e 

divulgada na Europa, tem vindo a oferecer leituras amplas e 

diversificadas sobre a vida das mulheres. Leituras para as quais 

muito têm contribuído mulheres cineastas com abordagens que 

diferem de visões hegemónicas. É essa pluralidade de olhares 

cinematográficos no e sobre o feminino - enquanto formas de 

exploração e de expressão da polifonia dos mundos africano e do 

médio-oriente -, que se pretende debater neste colóquio. 

 

 

 

Neste contexto, o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto convida estudantes, investigadores, 

académicos e cineastas a participar neste evento através de comunicações que poderão enquadrar-se nos 

seguintes tópicos: 

 As mulheres nos conflitos e nos movimentos sociais; 

 As mulheres e os filmes de guerra; 

 Cineastas: “Ela” segundo “Ela”;  

 Representações de género; 

 Criação, produção e distribuição cinematográfica. 
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Local 

Colóquio - Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Visionamento de filmes – Universidade Popular do Porto 

 

Datas e prazos 

Submissão de resumos: até 15 de março de 2016 

Notificação aos proponentes: até 31 de março de 2016 

Inscrições: 1 a 10 de maio de 2016 

 

Valor da inscrição 

30 euros  

 

Orientações para os resumos e as comunicações 

Os resumos terão no máximo 1500 caracteres (incl. espaços). 

Os resumos, bem como as comunicações, deverão ser apresentados em português, francês ou inglês. 

As comunicações não poderão exceder os 15 minutos. 

Envio dos resumos para o endereço 

womenandcinema@gmail.com 

 

 

Comissão organizadora 

Ali Akça 

Ana Palma 

Célia Taborda Silva 

Fátima Rodrigues 

Jorge Ribeiro 

Maciel Santos 

Marco Alvarez 

Suzan Massoumi 

 

 

Em caso de qualquer dúvida, contatar a organização através do endereço 

womenandcinema@gmail.com 
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