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1. Ementa: Introdução aos estudos do cinema brasileiro moderno. Crítica, historiografia e formação 

da cultura cinematográfica no período anterior a 1964. Os cineastas e a crítica no período ditatorial: a 
questão do cinema de autor e a renovação do campo. A pesquisa em cinematecas: 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 um projeto de trabalho sobre documentos e fílmes; 

 
3. Conteúdo programático: 

Unidade I: Modernismo: crítica, intelectualidade e política. A revista Clima 

Unidade II: Áreas de especialização e formação comum: estilos, cineclubismo, engajamento e 
institucionalização. Memória política: Antonio Candido. 

Unidade III: Os conjuntos documentais e o biografismo: Salles Gomes, Rocha e Neves. 
Unidade IV: A crítica e o “cinema de autor” diante do golpe de 1964. 
Unidade V: Documentos de estudo da crítica. Conjuntos por jornal e por intervenção. Os anos 

1970: história do cinema, ensino e pesquisa. 
 
4. Metodologia de ensino: 

Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação de curta-metragens, fragmentos de filmes e de  
longa-metragens; visitas técnicas e aulas de campo; instalação de pesquisas exploratórias e levantamentos de 
de cinematografias no cinema brasileiro. 

 
5. Avaliação: 

Um seminário sobre algum aspecto histórico e teórico do campo estudado e sobre as problemáticas do 
período abordado. Um projeto de desenvolvimento de pesquisa e cotejamento de materiais.  
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