
 

 

 

Das exposições na história e na sociologia: circulações e representações da arte latino-

americana 

 

Alexandre Pedro de Medeiros (Unicamp) e Tálisson Melo de Souza (UFRJ) 
 

Apresentação:  

As exposições de arte se tornaram, enfática e sistematicamente nos últimos vinte anos, 

um problema de pesquisa para historiadores e sociólogos, o que resultou em uma extensa 

bibliografia disponível principalmente em línguas francesa e inglesa, mas ainda escassa em 

língua portuguesa. Assim, este minicurso, primeiramente, pretende apresentar a um público 

acadêmico brasileiro as principais formulações de autores que têm se debruçado sobre o 

estudo das exposições, como Georg Simmel, Ángela García Blanco, Katharina Hegewisch, 

Nathalie Heinich, Michael Pollak, Jerôme Glicenstein, entre outros, dos quais poucos textos 

sobre a temática estão traduzidos para o português. 

Partindo das observações do filósofo e sociólogo Georg Simmel ([1890] 2016) sobre o 

significado das exposições para a modernidade, que as compreende como forma de 

associação desenvolvida no interior de uma rede de interações infinitas, podemos identificar 

uma contribuição seminal que recentemente vem sendo recuperada na medida em que 

pesquisas em sociologia da arte vêm tomando as exposições como instância privilegiada de 

análise das dinâmicas de legitimação e consagração de obras e artistas (MOULIN, 2007), ou 

como contextos-chave para a produção simbólica da arte contemporânea (SASSATELLI, 

2016). 

Especificamente na área de história da arte, a mais importante e recente contribuição 

provém da história das exposições, uma abordagem, um método e um campo desenvolvido na 

França com contribuições da análise do discurso e da semiologia que foi a partir de 2010 

impulsionado pelos estudos realizados no Centre Georges Pompidou, isto é, através dos 

pesquisadores vinculados ao programa “Recherche et Mondialisation”, os quais vêm 

investigando “a historicidade das exposições, seus formatos e suas práticas curatoriais” 

(DOSSIN, 2014, p. 175) e pretendem elaborar um catálogo raisonné online das mostras 

realizadas no Beaubourg. Para tal, foi elaborado um modelo de ficha disponibilizado no artigo 

de Rémi Parcollet e Léa-Catharine Szacka (2012, p. 116-122) que pode ser apropriado com 

adaptações por pesquisadores de exposições. Museólogos, historiadores, sociólogos, filósofos 



 

 

e economistas vêm propondo diversas abordagens, quase sempre transdisciplinares, desse 

objeto, apontando para sua função e posição no mundo da arte. 

Como evento (recorte espaço-temporal), em que se reúne obras artísticas para o acesso 

do público, as exposições são entendidas como dispositivos de mediação entre produção e 

recepção. A organização das mostras, por exemplo, tem recebido atenção por sua disposição, 

expografia, critérios de seleção e estratégias de atração de visitantes; pelo impacto das 

exposições na historiografia da arte; pelas polêmicas e debates que suscitam entre críticos de 

arte, artistas, galeristas, curadores, imprensa e público em geral; ou pelo poder de decidir o 

que é visto e o que não o é, quais obras e artistas circulam nos espaços por onde afluem seu 

público. As contribuições da história e da sociologia para os estudos das exposições fornecem 

um conjunto de análises e proposições teórico-metodológicas importantes para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre as artes visuais. Neste sentido, ao apresentarmos e 

discutirmos alguns estudos de caso referentes a exposições de arte estudadas em nossas 

pesquisas de doutorado em curso, propiciaremos um ambiente de revisão e debate sobre as 

questões teóricas levantadas no início do minicurso que envolvem o estudo de exposições. 

 

Objetivo ou Ementa:  

As questões advindas da observação da exposição como o lugar mais privilegiado de 

apresentação da arte, onde essa é sentida e apreendida, vêm sendo cada vez mais 

problematizadas, pois uma mostra é resultado de uma gama de processos que definem o modo 

como as obras acontecerão a partir da expografia idealizada e justificada de seu autor, o 

curador. 

As exposições de arte têm sido estudadas por historiadores e sociólogos com mais 

afinco nos últimos vinte anos, o que resultou em uma extensa bibliografia disponível 

principalmente em línguas francesa e inglesa, mas ainda escassa em língua portuguesa. Deste 

modo, este minicurso almeja apresentar de maneira introdutória e panorâmica as abordagens e 

os conceitos elaborados por socióloga/os e historiadora/es sobre as exposições de arte. Será 

explorada brevemente a historiografia das exposições e mais detidamente a consolidação da 

história das exposições como uma abordagem, um método e um campo desenvolvido na 

França com contribuições da análise do discurso e da semiologia que tem interessado a muitos 

historiadores da arte. Também percorreremos as contribuições sociológicas que se centram no 

domínio da mediação, em perspectivas institucionais e da dimensão simbólica desses eventos. 

Além disso, buscamos também apresentar as interseções, convergências e divergências 

delineadas entre história e sociologia. Após essa introdução, será feita uma incursão por 



 

 

estudos de caso relacionados às nossas pesquisas de doutorado em curso: um estudo 

sociológico sobre as categorias geopolíticas articuladas em exposições realizadas no Brasil 

entre as décadas de 1970 e 1990; e um estudo sobre a participação de artistas brasileiros e 

argentinos nas exposições de arte pop global International Pop e The World Goes Pop 

realizadas entre 2015 e 2016, respectivamente, nos Estados Unidos como uma mostra 

itinerante e na Tate Modern em Londres. Com essa apresentação, pretende-se mostrar como 

estamos trabalhando as ideias discutidas na primeira parte do minicurso em nossas pesquisas. 

 

Metodologia/atividades:  

Na primeira parte do minicurso serão ministradas aulas expositivas dialogadas com 

projeção de slides; e na segunda parte serão apresentados e discutidos estudos de caso 

referentes a exposições. 

 

  



 

 

Discutindo a fanzine: das produções impressas aos E-zines da atualidade 

Susana Azevedo Reis (UFJF) 
 

 

Apresentação: 

Em meio à proliferação de zines no mundo online, esquece-se que as fanzines, as 

precursoras desse tipo de publicação, já eram produzidas desde a década de 1930. As 

primeiras fanzines surgiram nos Estados Unidos e se caracterizavam no contexto da ficção 

científica, onde fãs apresentavam curtos enredos e davam espaço para o leitor discutir a 

ciência sobre a qual as histórias foram premissa. Uma das primeiras fanzines foi publicada em 

1929 por Jerry Siegel, antes de se tornar conhecido como o autor do Super-Homem. Como as 

editoras não queriam publicar suas histórias, o jovem criou sua própria revista chamada 

Comic Stories, datilografada e impressa em mimeógrafo.  Em maio de 1930 foi publicada 

pelo grupo Science Correspondence Club, a fanzine The Comet, criado por Ray Palmer, 

seguido de The Planet, em junho do mesmo ano, editado por Allen Glasser para o The New 

York Scienceers. R. C (ATTON, 2002, MAGALHÃES, 2014).  Essas histórias eram, em sua 

maioria, escritas em formato de quadrinhos e tinham como função criar um espaço de 

discussão e divulgação dos fãs de ficção científica.  

As fanzines são publicações alternativas, independentes e amadoras, produzidas em 

pequenas tiragens e impressas através de mimeógrafo, fotocopiadora, impressora laser e até 

offset. Essas publicações são escritas por pessoas interessadas em determinada cultura e 

personalidade, que desejam compartilhar e discutir sobre uma temática com determinado 

grupo de identificação. Como explica o pesquisador Henrique Magalhães (2014), as fanzines 

são editadas por “fãs individuais, grupos, associações ou fã-clubes de determinada arte, 

personagem, personalidade, hobby ou gênero de expressão artística, para um público dirigido, 

podendo abordar um único tema ou vários” (MAGALHÃES, 2014, p.46). Essas pequenas 

revistas acabam debatendo assuntos e questões que não eram comentadas nos jornais e 

revistas tradicionais, criando uma nova narrativa. O termo é a junção das palavras inglesas 

fan, que significa fã em português, e magazine, traduzida como revista, sendo assim uma 

revista “do fã, feita pelo fã e para o fã”.  

 

 

 

 



 

 

As fanzines se caracterizam por serem publicações onde os editores (ou fanzineiros) 

têm total controle da publicação, sendo responsáveis pela produção, além da distribuição e o 

controle financeiro. “Desde a concepção da ideia até a coleta de informações, a diagramação, 

a composição, a ilustração, a montagem, a paginação, a divulgação, a distribuição e venda, 

tudo passa pelo domínio do editor” (MAGALHÃES, 2002, p.47). O controle desse processo 

editorial exige tempo e habilidade do seu autor, ao mesmo tempo em que oferece maior 

liberdade de criação e execução da ideia.  Para Chris Atton (2002), o fanzineiro tem total 

autoridade sobre a publicação, que decorre da pureza da expressão. A fanzine, ao mesmo 

tempo em que informa, educa e comunica, ela expressa os desejos, opiniões e crenças do seu 

editor (ATTON, 2002).  

Com a facilidade ao mundo digital, ficou cada vez mais fácil criar fanzines e 

disponibiliza-las no meio online. Segundo Magalhães (2016), a partir da década de 1990, 

começaram a aparecer os e-zines, fanzines confeccionados e distribuídos integralmente 

através do computador. A facilidade da produção e o baixo custo foram os principais fatores 

que incentivaram fanzineiros a migrarem de mídia. Até os dias de hoje, a maioria das fanzines 

são produzidas online, porém, ainda existem aqueles que se interessam pela produção manual 

e distribuição, principalmente como uma nova forma pedagógica na educação de crianças a 

adultos.  

Dessa forma, acreditamos que é interessante um minicurso que abranja a história das 

fanzines, suas narrativas e contribua para um despertar crítico, incentivando os interessados a 

criar sua própria fanzine. 

 

Objetivos: 

A fanzine é um meio de comunicação de fácil produção e distribuição, seja produzida 

de maneira manual, em forma impressa, ou online, por meio de e-zines. Dessa forma, ela se 

tornou uma oportunidade democrática de divulgação e compartilhamento de pensamentos, 

ideias e notícias. Esse minicurso tem o objetivo de oferecer um aporte teórico sobre o 

conceito e a história das fanzines, além de proporcionar ao aluno um entendimento maior 

sobre o processo de criação desse tipo de publicação. Também permitirá que os participantes 

conheçam e apliquem os conhecimentos adquiridos na produção de uma fanzine.  

 

Metodologia/atividades 

•  Apresentar, teoricamente, os conceitos de fanzine e E-zine, sua história e as principais 

característica desse tipo de publicação marginal. 



 

 

• Elaborar, com os participantes, uma fanzine. Para isso, iremos buscar um assunto em comum 

que interesse a todos e, a partir dessa escolha, produzirmos uma publicação colaborativa.  

• Após a elaboração, iremos xerocar a fanzine e distribuí-la. Além disso, pretende-se 

disponibilizá-la online.  

 

 

 

  



 

 

 
Pesquisa de Tendências para Desenvolvimento de Coleção em Moda 

Gisele de Lima Melo Nepomuceno (UFJF) e Bárbara de Carvalho Delmonte Cavaliere e 
Rezende (CES/JF) 

 

 

Apresentação:  

Despertar no aluno o interesse pela pesquisa de tendência em moda como uma forma 

de metodologia aplicada ao design para a criação de coleções conectadas aos desejos da 

sociedade bem como adequadas ao público alvo da marca.  

 

Objetivo ou Ementa:   

O minicurso “pesquisa de Tendências para desenvolvimento de coleção em moda” 

tem como objetivo capacitar o aluno a pesquisar e identificar tendências de comportamento 

que possam ganhar força e se tornar moda, como o campo do design de moda utiliza a 

metodologia de pesquisa de tendência e coolhunting para mapear e transformar essas 

evidências em referências e posteriormente em produto voltado ao consumidor final. Assim, 

ao final do minicurso o aluno compreenderá a forma de pesquisa e interpretação das 

tendências de moda. 

 

Metodologia/atividades:  

 Para a realização do minicurso será utilizada a apresentação dos conceitos da pesquisa 

em moda a partir de mecanismos de rastreamento de tendência bem como a interação com os 

alunos através de atividade que busca colocar em prática os conceitos de pesquisa trabalhados 

na parte teórica.  

 

 

  



 

 

Modelagem criativa de roupas: adotando conceitos da composição visual para gerar 

alternativas criativas na modelagem  

Modelagem criativa de roupas: adotando conceitos da composição visual para gerar 
alternativas criativas na modelagem - Julia de Assis (UFMG) 

 

Apresentação: 

 Desde os anos oitenta os estilistas de vanguarda do Japão e da Antuérpia propõem 

novas formas de pensar o corpo, revolucionando os códigos de vestimenta, tentando 

estabelecer através da roupa uma nova relação entre o belo e o feio, o antigo e o futuro, a 

memória e a modernidade. Através da modelagem, eles questionavam os padrões até então 

apresentados tornando possível vislumbrar uma relação mais lúdica e experimental com o ato 

de vestir. France Grand fala sobre a proposta estética da marca Comme des Garçons:  

“Como uma echarpe que voa, o abotoamento foi deslocado. Não 

assimétrico – o assimétrico compõe um sistema com o simétrico, 

supõe uma parte invisível, ausente mas simétrica. Digamos 

dissimétrico, deslocado, com fortuito: as listras são quebradas, mas 

não se trata de uma colagem dos punks que escaparam da lata de lixo 

ou do inferno atômico: o que foi quebrado, no Japão, foi o objeto de 

moda polido e mistificador.” 

Estes questionamentos apesar de já pertencerem a outro século, ainda são muitas vezes 

deixados de lado e engolidos pelas produções em massa e tendências globais que acabam por 

ditar não apenas os modos de vestir, mas também o processo criativo. É cada vez mais difícil 

encontrar espaço para a experimentação dentro das confecções e fábricas, e no sistema 

complexo e tecnológico em que vivemos, muitas vezes a criação não está apenas nas mãos do 

estilista, mas de uma equipe de criação constituída de profissionais de diversas áreas que 

podem trabalhar em locais diferentes.  

 O distanciamento físico dos profissionais envolvidos em um mesmo projeto, demanda 

a organização das informações para que as peças desenhadas pelo estilista possam ser 

entendidas e criadas de acordo com seus alinhamentos. Porém como exemplificado por 

McQuillan, Rissanen e Roberts, a forma mais usada para envio e compartilhamento dessas 

informações são os “flats” que são desenhos técnicos ou ilustrativos que em sua maioria 

apenas apresentam as vistas frontais e traseiras. Estes desenhos são interpretados pelos 

modelistas que através da modelagem plana criam os moldes usando o pensamento de frentes 

e costas, para a indústria em larga escala. As roupas produzidas são então fotografadas em 



 

 

editoriais, look-books e passarelas, que por sua vez também apresentam a roupa no corpo vista 

de frente e costas. Esta constante exposição das roupas em duas dimensões são chamadas 

pelos autores de “achatamento” da indústria. Somos bombardeados dessas imagens 

formatadas de maneiras semelhantes e repetitivas diariamente, enquanto novas propostas que 

exploram o volume tridimensional do corpo e suas distorções são consideradas fora do padrão 

e estranhas. McQuillan, Rissanen e Roberts acreditam que alternativas são possíveis e que 

podemos explorá-las através do resgate de técnicas artesanais e do pensamento de uma 

modelagem de roupas que seja criativa e inovadora. O compartilhamento de tecnologias e 

metodologias também é essencial para que seja construída uma rede de pesquisadores, 

criadores, modelistas e costureiros que através da apropriação de novos métodos possam 

adaptar suas maneiras de trabalho, e assim, gerar alternativas construtivas para seus processos 

e promover a inovação ao invés da simples cópia.  

 Dentro deste cenário se torna de extrema importância refletir sobre os caminhos da 

produção e da criação como também sobre os papéis dos estilistas e designers como 

responsáveis por propôr alternativas interessantes e acessíveis para os consumidores. Esse 

minicurso pretende desmistificar o processo criativo dos estilistas e compartilhar 

metodologias criativas que exploram a ligação do criar com o fazer. 

 

Metodologia 

 O minicurso será dividido em duas etapas – a primeira será uma reflexão teórica sobre 

o processo criativo de roupas e seus novos horizontes, além da introdução ao estudo de 

formas e composição visual. Será proposto aos participantes que tomem como base os 

conceitos de composição visual propostos por Kandinsky, para modificarem os moldes das 

roupas desmontadas. A segunda etapa será prática, onde os participantes planejarão através de 

desenhos, as possibilidades de modificação e manipulação dos moldes para então executar, 

recortando e remontando as peças com pedaços de tecidos extras se preciso. Não é necessário 

experiência em costura e modelagem. 

 

 

 

 

 



 

 

Descolonização do corpo 

Matsue Ono (UFJF) 
 

 

Apresentação: 

A proposta do minicurso “Descolonização do Corpo” está inscrita nos discursos e 

práticas corporais que permitem atravessar as lógicas dominantes de comportamento como a 

Bondage; uma técnica de amarração japonesa com cordas. 

A tentativa é pensar, discutir e praticar idéias que subvertem a ordem do corpo social, 

do cidadão e do normativo, abrindo possibilidades de outras existências, outros modos de vida 

que não sejam parte das práticas de um governo de dominação, controle e comercio dos 

corpos. Olhar para um conjunto decisões e de negociações entre as forças agentes que nos 

formatam, para potencializar outras percepções sensíveis do corpo. 

 

Objetivos: 

Experimentar práticas e pensar a construção do corpo a partir de uma subversão do 

estado de normalidade e de natureza. Se voltar para novas sensibilidades e práticas discursivas 

de construção de corpos descolonizados, com mais autonomia na construção de si. 

 

Metodologia: 

O minicurso tem um formato teórico-prático. Serão apresentadas e discutidas idéias 

sobre a descolonização do corpo intercaladas com dinâmicas que propõem outras maneiras de 

construir-se a si. 

 

  



 

 

Serenidade, presença e experiência estética contemporânea 

Mariana Lage (UFJF) 
 

 

Apresentação: 

A partir da década de 1980, muitas foram as narrativas erigidas para nortear um 

entendimento estético e histórico da identidade da arte contemporânea. Essas narrativas 

frequentemente retomam a origem da fotografia em meados do século XIX para lastrear o 

começo de um questionamento da estética da representação, ou ainda, o início do colapso do 

entendimento tradicional da arte como mimética, figurativa e interpretativa. Parte dessas 

narrativas também tem dedicado especial atenção ao tópico do embaralhamento entre arte e 

vida ou, em outros termos, da dissolução das fronteiras entre essas instâncias. Algumas vezes 

inserido nessas narrativas, embora outras vezes esquecido ou rapidamente abordado, é o 

capítulo sobre a dimensão da experiência sensorial, corporal e estético. Em especial quando se 

trata de instalações, happenings e performances esse debate ganha alguma atenção – a 

depender do filósofo ou do historiador estudados. De toda forma, é possível encontrar, desde 

meados da década de 1950, obras e poéticas artísticas atentas a proporcionar uma renovada 

percepção de mundo, como é o caso com John Cage, Allan Kaprow e o Fluxus; obras que 

sobretudo chamam nossa atenção para a percepção sensível e para um prazer estético com 

circunstâncias cotidianas. Mais do que defender uma nova teoria da obra de arte 

contemporânea – como quer Danto, uma obra que levante e responda sua própria pergunta 

filosófica –, muitas dessas obras se propõe como espaço de percepção sensível e imaginativa. 

Desta forma, o minicurso pretende oferecer referencial teórico, visual e artístico sobre 

obras e poéticas pautadas na experiência estética, em suma, obras que se realizam como uma 

proposta de experiência sensorial ao público espectador. Nessa renovação da percepção 

estética e de mundo, pretende-se abordar os conceitos de presença e serenidade, 

respectivamente de Hans Ulrich Gumbrecht e Martin Heidegger, como ferramentas de 

trabalho numa análise estética e filosófica da arte contemporânea, além de abordar exemplos 

históricos de meados da década de 1950 aos dias de hoje, encontrando nessas obras indícios 

de outras narrativas possíveis. 

Ao contrário de enfatizar mais vez uma aproximação da arte contemporânea a partir 

da interpretação e da primazia do conceito, defende-se uma perspectiva que traga para 

primeiro plano a serenidade, a epifania, o empenho do corpo e a presença como condições 

para o acontecer da experiência estética. Nesse apagar da euforia interpretativa, lança-se luz 



 

 

sobre a possibilidade de entrar num silêncio do intelecto que se abre para uma percepção mais 

sensorial e estésica da obra de arte e das circunstâncias cotidianas. Num mundo 

contemporâneo imerso em excessos de todos os tipos, propõe-se que a serenidade possibilite a 

emergência experiências estéticas, em que teorias institucionais da arte ou textos 

interpretativos e explicativos sobre obras de arte desempenham um papel adjacente. Eles 

continuam existindo, mas não são tidos como bula ou prescrições da crítica e/ou da curadoria 

para o público. Dito de outro modo, pensa-se ser desejável se os textos da crítica e da 

curadoria não se antecipassem às experiências estéticas e lhe dissessem o quê e como é 

preciso ver e interpretar, mas, antes, que se oferecessem como um “a mais” que não 

condiciona a percepção e a experiência da obra, nem a subordina. Nesse sentido, a serenidade 

e a presença seriam uma atitude e uma predisposição para o despertar da experiência estética. 

 

Objetivo ou ementa:  

• Enfocar a arte contemporânea a partir de uma percepção renovada da experiência 

estética tendo como referência teórica discussões da Estética Contemporânea; 

• Abordar exemplos de obras de arte contemporâneas produzidas de meados dos anos 

1950 aos dias de hoje contemplando-as a partir de um referencial distinto da estética 

da representação, da mímesis e da interpretação; 

• Conhecer discussões contemporâneas em torno da arte e da experiência estética a 

partir de autores como Hans Ulrich Gumbrecht e Martin Heidegger; 

• Lançar luz sobre a influência de John Cage sobre uma geração de artistas 

contemporâneos e, a partir disso, abordar uma dentre muitas vertentes poéticas 

contemporâneas.  

• Elencar elementos estéticos e teóricos de abordagens alternativas da arte 

contemporânea 

 

Metodologia/atividades: 

Programa de curso 

Unidade I. Arte contemporânea 

1.1. Poéticas contraculturais das décadas de 1950, 1960 e 1970. 

1.2. Cage, Fluxus, performances, happening: adeus à representação 

1.3. Arte contemporânea e Zen-budismo 

 



 

 

Unidade II. Experiência estética 

2.1. Principais abordagens contemporâneas sobre experiência estética 

2.2. Prazer desinteressado, universal sem conceito, reflexão e vivência 

2.3. Experiência estética como proposta na arte contemporânea 

 

Unidade III. Serenidade e presença 

3.1. Efeitos de presença como elemento da experiência estética, segundo H. U. Gumbrecht 

3.2. Serenidade e pensar meditativo, como ferramentas conceituais 

3.3. Presença e serenidade a partir das obras e exposições contemporâneas 

 

 

  



 

 

 

Reutilização de filmes de família na produção audiovisual contemporânea 

Ana Clara Campos (UFJF) e Vanessa Rodrigues (UFJF) 
 

 

Apresentação: 

Cada vez mais surgem tecnologias mais simples que popularizam os registros em 

família. Mas em contrapartida, a obsolescência dos suportes também é mais rápida e por isso, 

muitos arquivos de filmes domésticos acabam ficando depositados em fundos de gavetas, à 

mercê do desgaste do tempo. Assim, diante dessa iminente possibilidade de esquecimento, 

acreditamos que seja necessário uma retomada a esses materiais antigos a fim de resguardar 

memórias, tanto as pessoais quanto aquelas que têm relação com a vivência em sociedade. E 

uma opção para a preservação desses acervos é a incorporação deles dentro da produção 

audiovisual contemporânea, principalmente daquela que visa trabalhar memória afetiva, 

identificação, subjetividade, experimentação e relações entre passado e presente. No entanto, 

sabemos que a maior parte dos filmes de família é constituída por registros bem simples e, por 

isso, julgamos importante também estudar como o processo de montagem contribui para 

conectar essas imagens pré-existentes e fazê-las ganhar novos sentidos, novas possibilidades 

de reutilização e estratégias estéticas e narrativas. A ideia deste minicurso é discutir, 

principalmente, a valorização do suporte analógico, que há algum tempo está “aposentado” e 

em virtude disso pode ter um tempo de vida útil menor. 

 

Objetivo ou ementa 

• Introdução aos filmes de família: figuras estilísticas próprias, funções no âmbito privado; 

• Propor aos participantes novos olhares sobre a reutilização de arquivos de filmes de família 

para a prática do audiovisual contemporâneo;  

• Apresentar a importância dos acervos de família como ferramenta de identificação, 

pertencimento e memória individual e coletiva da sociedade; 

• Pensar as várias possibilidades de filmes que podem ser construídos através do reuso dos 

filmes de família, exemplificando com títulos tais como: Jonathan (Mariana Musse, 

2015); Cemitério da Memória (Marcos Pimentel, 2003); e Elena (Petra Costa, 2012); 

• Elaborar e montar um pequeno material audiovisual a partir de fotos e vídeos antigos levados 

pelos participantes. 

 



 

 

Metodologia/atividades 

Este minicurso será dividido em duas partes: a primeira ficará a cargo de uma 

discussão mais teórica (introdução de autores que falam sobre o cinema amador familiar e de 

suas características estilísticas) e a apresentação de filmes que reutilizam material de arquivo 

familiar. 

Já a segunda, com o respaldo desse aporte teórico e das discussões do dia anterior, 

pensamos na montagem de um pequeno material audiovisual feito a partir de fotos e vídeos de 

família digitalizados levados pelos participantes. Se não houver material suficiente, usaremos 

material de filmes domésticos disponibilizados pelas professoras do minicurso. 

 

 

  



 

 

Breve história da animação 2d e motion graphics – Introdução ao After Effects 

César Macedo (UFJF) 
 

 

Apresentação: 

A animação é uma forma de expressão audiovisual de origem tão antiga quanto a do 

cinema. Segundo Nogueira, 2010, P. 59 “a animação consiste numa sequência de imagens 

que, devido à denominada persistência da imagem na retina – fenômeno cuja teoria 

explicativa é apresentada por Peter Mark Rotger em 1825 -, cria a ilusão de movimento”. 

Embora a teoria de Rotger date do final século XIX a ilusão do movimento acompanha a 

humanidade desde a Antiguidade Clássica e mais evidentemente a partir do advento do  

Zootrópio. 

Nos dias atuais, entretanto, o campo da animação se expandiu para uma infinidade de 

áreas. Seja eatravés de longa metragens de animação produzidos por grandes estúdios a partir 

das técnincas 2d e 3d, passando por materiais publicitários e até mesmo enquanto créditos de 

abertura de filmes cinematrogáficos, podemos ter acesso a materiais animados nos mais 

diversos meios audivisuais, desde a televisão, internet até o cinema tradicional.  

Desta forma este minicurso realizará uma breve introdução histórica a respeito do 

desenvolvimento das técnicas de animação até os dias de hoje, abordando os 12 princípios 

básicos utilizados nos processos de animação (Comprimir e esticar, antecipação, encenação, 

animação pose a pose, sobreposição e continuidade da ação, aceleração e desaceleração, 

movimento em forma de arco, ação secundária, temporização, exagero, desenho volumétrico 

e apelo) e os processos criativos que envolvem a criação de um material animado. Para isso 

nos valeremos dos livros Manual de Animação de Richard Williams e Animated Storytelling 

de Liz Blazer.  

Estabeleceremos a diferenciação entre o campo de animação e motion graphics 

abordando as particularidades de cada um para introduzirmos aos participantes as ferramentas 

básicas do programa After Effects, software popularmente utilizado para a produção de 

animações e composições.   

O minicurso, além de propor uma reflexão teórica a respeito do desenvolvimento 

histórico da animação tem como objetivo uma abordagem prática que busca capacitar os 

participantes em relação às ferramentas básicas do programa After Effects, software 

amplamente utilizado no mercado audiovisual para a produção profissional de materiais 

animados. 



 

 

Objetivo ou Ementa 

• Discorrer a respeito da evolução histórica dos processos de animação. 

• Abordar os 12 princípios básicos utilizados em materiais animados. 

• Analisar e conceituar a utilização de animação nos dias de hoje. Desde créditos de aberturas 

em filmes cinematográficos, passando por materiais publicitários até longas e curtas 

metragens que utilizam a técnica. 

• Conceituar e diferenciar os diversos campos de atuação existentes que fazem uso das 

técnicas de animação: animação frame a frame, motion graphics, animação cut ou e 

animação 2d/3d; 

• Apresentar ferramentas que permitam a criação de narrativas a partir da animação de 

elementos 2d. 

• Discutir as possibilidades da animação a partir da criação de mundos imaginários. 

 

Metodologia/atividades 

• Apresentação de referenciais teóricos e análises de materiais animados oriundos de diversas 

áreas, que exemplifiquem as teorias apresentadas. (Créditos de filmes, materiais 

publicitários, curta metragens de animação 2d/3d).  

• Apresentação dos 12 princípios básicos da animação: Comprimir e esticar, antecipação, 

encenação, animação pose a pose, sobreposição e continuidade da ação, aceleração e 

desaceleração, movimento em forma de arco, ação secundária, temporização, exagero, 

desenho volumétrico e apelo. 

• Proposta de exercício com os participantes que coloquem em prática os conceitos 

discutidos. 

• Introdução as ferramentas básicas de software After Effects. 

 

 


