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1. Ementa: Introdução ao cinema brasileiro moderno. Crítica, historiografia e formação da cultura 

cinematográfica no período anterior ao Golpe militar de 1964. Os cineastas e a crítica no período ditatorial: a 
questão do cinema de autor e a renovação do campo. A pesquisa em cinematecas: tipos de materiais, 
recuperação de dados e exploração de cinematografias. Historiografia do cinema brasileiro: temas, 
problemas e limitações. 

 
2. Objetivos gerais: 
(1) Localizar historicamente e analisar filmes, documentos escritos, cartazes e outros materiais típicos 

da pesquisa em cinematecas; (2) Identificar e realizar tarefas específicas da pesquisa em acervos 
cinematográficos; (3) Compreender a conformação do campo cultural cinematográfico do período após 1930, 
com ênfase no período ditatorial-militar entre as décadas de 1960 e 1970; (4) Visitar acervos, pesquisar e 
desenvolver algum tipo de levantamento de documentos fílmicos e extra-fílmicos. 

 
3. Conteúdo programático: 

Unidade I: Condições sociais para o surgimento de uma cinematografia moderna 
Unidade II: Os modelos de representação e a diversidade de estilos: filmes e crítica 
Unidade III: O trabalho de caráter historiográfico e as questões da análise do material 
Unidade IV: A resposta do cinema de autor diante do golpe militar. 
Unidade V: Documentos de estudo da crítica 

 
4. Metodologia de ensino: 
Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação de curta-metragens, fragmentos de filmes e de  

longa-metragens; visitas técnicas e aulas e, campo; instalação de pesquisas exploratórias e levantamentos de 
de cinematografias no cinema brasileiro. 

 
5. Avaliação: 
Uma prova discursivo-analítica sobre as problemáticas do período abordado. Um projeto de 

desenvolvimento de pesquisa e cotejamento de materiais. Participação em sala de aula e nas atividades. 
 
6.  Bibliografia indicada:  
 

BERNARDET, Jean-Claude. Historiografia clássica do cinema brasileiro: metodologia e 
pedagogia. São Paulo: Anna Blume, 1995. 
______. Cinema brasileiro: propostas para uma história. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1979. 
______. Brasil em tempo de cinema. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1967. 
CALIL, Carlos Augusto e MACHADO, Maria Teresa (org.). Paulo Emílio: Um intelectual na linha de 
frente. São Paulo : Brasiliense; Embrafilme, 1986. 
GERBER, Raquel. O Cinema brasileiro e o processo político e cultural (de 1950 a 1978). Rio de 
Janeiro : EMBRAFILME/ DAC, 1982b. 
GOMES, Paulo Emílio Salles. Cinema brasileiro: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de Janeiro : Paz e 

Terra, 1996. 
______. Crítica de cinema no Suplemento Literário. v. 1 e 2. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982a. 
ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. São Paulo : Cosac & Naify, 2004. 
______. Revisão crítica do cinema brasileiro. São Paulo : Cosac & Naify, 2003. 
XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro moderno. São Paulo : Paz e Terra, 2001. 
______. Alegorias do subdesenvolvimento. São Paulo : Brasiliense, 1993. 
______. Do golpe militar à abertura: a resposta do cinema de autor. In. : Xavier, Ismail et al. 
O desafio do cinema. A política do Estado e a política dos autores. Rio de Janeiro : Jorge 
Zahar, 1985. 
______. Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome. Rio de Janeiro : Brasiliense, 1983. 


