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Resumo
Braga, Felipe Fernandes; Cavalcante, Berenice de Oliveira. O tempo dos
pioneiros: cinematografia no século XIX. Rio de Janeiro, 2008, 267 p.
Tese de doutorado – Departamento de História, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
A presente tese analisa os anos inaugurais de cinematografia, tomando
como ponto de partida a trajetória da Société Lumière, de Lyon. Estuda o período
em que o próprio cinematógrafo, a sua técnica, era o espetáculo – ao invés do
conteúdo dos filmes que ele projetava. Tem como objetivo analisar os papéis dos
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diferentes agentes envolvidos na história desta invenção – inventor, operador e
espectador –, perguntando-se em que medida, combinados, inventaram uma
modalidade própria de experiência, envolvendo novas formas de conhecimento e
de apreensão sensível.

Palavras-chave
Cinematógrafo; cinema; Lumière; história científica; espectador; operador;
fin-de-siècle; experiência; ponto-de-vista; panoptismo.

Resumé
Braga, Felipe Fernandes; Cavalcante, Berenice de Oliveira. Le temps des
pionniers: cinématographie au XIXème siècle. Rio de Janeiro, 2008,
267 p. Thèse de Doctorat – Departamento de História, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Cette thèse analyse les premières années de cinématographie, considérant
comme point de départ le parcours de la Société Lumière, originaire de Lyon.
Nous nous proposons à étudier la période dans laquelle le cinématographe luimême, sa technique, constituait le spectacle – à la place du contenu des films qu’il
projetait. Notre objectif est d’analyser le rôle des différents agents qui ont pris part
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à l’histoire de cette invention – inventeur, opérateur et spectateur –, en nous
demandant dans quelle mesure ils ont, ensemble, inventé une manière/modalité
propre d’expérience, combinant de nouvelles formes de savoir et d’appréhension
sensible.

Mots clefs
Cinématographe; cinéma; Lumière; histoire scientifique; spectateur;
opérateur; fin de siècle; expérience; point de vu; panoptisme.

Nota sobre o uso de imagens:
As imagens nesta tese encontram-se em domínio público. Os fotogramas de fitas
da Société Lumière ou de Thomas Edison foram reproduzidos a partir dos
próprios filmes, ou retirados do catálogo publicado por Jacques Rittaud-Hutinet,
“Auguste e Louis Lumière: Les 1000 premiers films.”, editado pela editora de
Philippe Sers. As imagens restantes, a maioria disponível por recursos eletrônicos,
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são apresentadas com as suas referências de origem.
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Le moment destinal du critique est donc celui où les
choses deviennent formes, l’instant où tous les
sentiments et toutes les expériences vécues qui étaient
en deçà et au-delà de la forme reçoivent une forme, se
fondent et se condensent en une forme. C’est l’instant
mystique de la conciliation de l’extérieur et de
l’intérieur, de l’âme et de la forme. Il est tout aussi
mystique que le moment destinal de la tragédie, de la
nouvelle, de la poésie lyrique, où respectivement héros
et destin, hasard et nécessité cosmique, âme e arrièreplan se touchent et se confondent en une unité nouvelle,
indissociable tant dans le passé que dans le futur.
Georges Lukács, L’âme et les formes.

Chers amis,
Vous êtes en été, et c’est l’hiver ici, c’est-à-dire qu’il
fait assez chaud, mais il pleut souvent. Cela va durer
quelques mois.
La récolte du café aura lieu dans six mois.
Pour moi, je compte quitter prochainement cette
ville-ci pour aller trafiquer dans l’inconnu.
Arthur Rimbaud, carta de 04/05/1881, Harar.

