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Ementa: 

O curso discute a experiência de temporalidade, da alteração da percepção, da cognição 

e da sensibilidade na passagem do século XIX para o XX através de textos, filmes, 

fotografias e pinturas. A emergência do cinema cristaliza na sua forma tecnológica e 

imersiva os atributos da modernidade expressa numa experiência subjetiva caracterizada 

por choques físicos, pela vulnerabilidade do corpo, pelos imprevistos perceptivos, pela 

problematização do presente. A instabilidade, a falibilidade e a opacidade tornam-se um 

modo de conhecer, de ver e sentir que implica uma nova epistème. Novas tecnologias da 

representação são fundamentais para uma reflexão sobre o tempo na modernidade e suas 

representabilidades A mudança radical no pensamento sobre indexicalidade, acaso e 

contingência marca as epistemologias do tempo na virada do século XIX. As 

reverberações dessa ruptura se fazem ainda presentes na conjunção entre as tecnologias 

digitais e questões do instantâneo e da conservação/arquivamento das imagens.  

 

PROGRAMA: 

 

Módulo 1 – Andanças, derivas e impressões: o momento da arte 

 

No caldo da cultura e da arte impressionistas, emerge um novo composto de formas de 

percepção, sensações, ideias, sentimentos, crenças e julgamentos. Um composto que 

permite e expõe novos tipos de revelação subjetiva, seja na literatura - a vigília e a cama 

em M. Proust, a caminhada e as ruas em V. Woolf; seja no cinema – as temporalidades 

e estados cognitivos em Jean Epstein e as imagens momentâneas da paisagem nos 

irmãos Lumière; seja na pintura impressionista – a exploração da luz, da cor, da 

atmosfera e suas reações recíprocas. Os fins do sono e o desencanto de um mundo sem 

sombras. 
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Módulo 2 -  A configuração espacial do instante: o momento da desproporção 

 

Diante da acelerada racionalização, especialização e desintegração do senso de 

totalidade social, engendra-se o desejo do “simulacro da totalidade”. Teria sido o close-

up cinematográfico - detalhe de uma cena maior e espetáculo de uma escala 

diferenciada – uma resposta a essa necessidade? A transformação de qualquer objeto ou 

ser numa “entidade experimentada profundamente” (Doane) enquanto texto, superfície 

visual e tátil, e a experiência do presente revivida. O mundo reduzido à sua face. 
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Módulo 3 – O poder disruptivo da montagem: o momento extraordinário  

 

O momento do choque em W. Benjamin; o momento da fotogenia em J. Epstein; o 

momento da concentração em K. Stanislavsky; o momento do movimento representado 

em Marey e Muybridge. Novas formas de atenção que implicam movimento, visão, 

descontinuidade e sensação. A fotogenia como o momento de contato com o filme que 

evoca uma qualidade diferenciada das coisas, a „alma‟ das pessoas e objetos (Epstein).  

 

Biblio: 

AUMONT, J (org). Jean Epstein. cinéaste, poéte, philosophe. Paris: Éditions de la 

Cinémathèque française, 1998. 

BENJAMIN, W. As Passagens.  

CHARNEY, L. Empty Moments – Cinema, Modernity and Drift. Durham, N.C.: Duke 

University Press, 1998.  

KELLER, S. & PAUL, J. N (Ed.). Jean Epstein: critical essays and new 

translations.  Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. 

http://sanderlei.com.br/PDF/Virginia-Woolf/Virginia-Woolf-O-Sol-e-o-Peixe.pdf)

