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1. Ementa: Estudos da constituição narrativa e imagética da modernidade e da vida 

contemporânea, com ênfase nos aspectos da análise dos materiais e dos procedimentos da leitura da 
imagem e narrativa de filmes de decupagem clássica, das vanguardas e contemporâneos. 

 
2. Objetivos gerais: 
(4) Discutir alguns dos principais paradigmas da apresentação e dos usos da imagem, do som e 

do cinema; (2) Contextualizar e analisar imagens, filmes e textos a partir do estudo de problemas 
expressivos e históricos de exemplos que envolvem esta narratividade moderna; (3) Apresentar 
filmes e conceitos ligados à conformação do sistema narrativo-industrial e na sua negação pelas 
vanguardas, além de outros materiais; (4) Compreender e exercitar a análise da imagem fotográfica 
e do filme, mobilizando seus instrumentos e categorias para fins de leitura e interpretação de uma 
narrativa sonoro-visual ou fotográfica; 

 
3. Conteúdo programático: 

UNIDADE I: Imagem, mídia e modernidade: introdução e conceitos básicos 
UNIDADE II: O cinema de decupagem clássica: narração versus atração 
UNIDADE III: Procedimentos e estilos no cinema modernista: vanguarda e ruptura 
UNIDADE IV: Análise fílmica: introdução e trabalho 
 

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

filmes e de quatro longa-metragens; utilização de multimídia com imagens e conteúdos do 
programa; apresentação de material de produção de imagem e som; instalação de debates e 
comentários sobre os materiais apresentados;  trabalho e discussão em grupos. 

 
5. Avaliação: 
Uma prova discursiva sobre aspectos estéticos e históricos da constituição da narratividade 

clássica no cinema e os principais paradigmas do cinema de decupagem e continuidade. Um 
trabalho de análise de trechos da micro-estrutura (imagem e partículas sonoras) e da estrutura de um 
filme. Participação. Relatório sobre os textos indicados. Seminários. 
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