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INTRODUÇÃO 

 

 

O X Encontro Anual da AIM aconteceu num cenário de enorme exceção devido 

à situação pandémica vivida desde 2019. Previsto inicialmente para maio de 2020, o 

mesmo teve de ser adiado um ano já que, naquele período, não estavam reunidas as 

condições para a sua realização. Assim, aconteceu entre os dias 26 e 29 maio de 2021, 

em formato exclusivamente online. De lamentar a desistência da colaboração da Escola 

Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal como instituição parceira da 

iniciativa, o que levou também a postergar a intenção de iniciar parcerias com 

instituições de ensino politécnico, além das de ensino universitário habituais, para a 

organização do Encontro.  

Este Encontro Anual é um congresso de âmbito internacional com propostas de 

comunicação submetidas a revisão cega por pares. Os autores das propostas admitidas 

são convidados, após o Encontro, a submeter artigos para publicação em atas em 

formato eletrónico, que agora se apresentam neste volume.  

Este X Encontro contou com duas conferências plenárias com oradores 

convidados, realizadas em dois dias distintos. A primeira, intitulada “Do Arquivo 

Oculto ao Arquivo Exposto, da Visão Humana à Visão Não Humana”, foi proferida por 

Susana de Sousa Dias (realizadora e professora da Universidade Nova de Lisboa, 

Portugal) e aconteceu a 27 de maio. A segunda, ocorrida a 28 de maio, foi da 

responsabilidade de Lucia Tralli (Universidade Americana de Roma, Itália) e 

denominou-se “Studying Fandom Practices: a Gendered Re-Orientation”. 

No dia 26 de maio, realizou-se uma mesa-redonda sobre Cinema e Educação que 

contou com intervenções de Elsa Mendes, coordenadora do Plano Nacional de Cinema, 

Charlie Mancini, músico e compositor e José António Moreira, professor e investigador 

Universidade Aberta. No dia 27, teve lugar a habitual sessão de lançamento de livros e 

outras publicações recentes de membros da AIM, assim como do livro de atas do IX 

Encontro Anual da AIM, editado por Marta Pinho Alves, Maria do Rosário Lupi Bello 

e Iván Villarmea Álvarez.  

No dia 28, teve lugar a apresentação da 1ª edição dos Prémios AIM e o anúncio 

dos premiados. Estes prémios visam destacar e promover a excelência na investigação 

sobre imagem em movimento, premiando o trabalho dos membros da Associação nas 

seguintes categorias: Melhor Monografia – CEIS20; Melhor Coletânea de Textos; 
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Melhor Ensaio e Melhor Trabalho de Estudante de Pós-Graduação. O galardão é 

traduzido num valor monetário que corresponde a 200 euros para a categoria de Melhor 

Monografia e de 150 euros para as restantes categorias. 

O evento científico foi composto, além das duas sessões plenárias e da mesa-

redonda, por 32 painéis onde foram apresentadas 117 comunicações em português, 

inglês e castelhano. Os doze Grupos de Trabalho da AIM – Cultura Visual Digital; 

História do Cinema Português; Cinemas em Português; Paisagem e Cinema; Outros 

Filmes; Teoria dos Cineastas; Narrativas Audiovisuais; O Cinema e as Outras Artes; 

Cinema e Educação; Cinemas Pós-Coloniais e Periféricos; Cinema e Materialidades e 

Cinema, Música, Som e Linguagem – foram responsáveis por 20 painéis.  

Participaram no X Encontro Anual 107 investigadores oriundos de Portugal, 

Alemanha, Brasil, Equador, França, México e Reino Unido. Os conferencistas de 

Portugal vieram de múltiplas Universidades e Institutos Politécnicos do país.  

O presente volume compila 29 artigos que resultaram de comunicações 

apresentadas no Encontro e que foram posteriormente submetidas para publicação. O 

critério para a elaboração do índice foi a organização em núcleos temáticos, 

independentemente da ordem e categoria em que se incluiu a comunicação durante o 

Encontro. A edição dos artigos observou exclusivamente aspetos formais e linguísticos 

não tendo realizado trabalho de revisão científica. A responsabilidade pelos textos 

apresentados é exclusivamente dos autores. A língua de redação dos artigos é a mesma 

com que foram apresentados no Encontro, podendo ser encontrados textos em inglês, 

castelhano, português de Portugal e português do Brasil. 
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