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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) Apresentar e analisar filmes, documentos escritos, cartazes e outros materiais típicos da pesquisa 

em cinematecas; (2) Identificar e introduzir discussões acerca das tarefas específicas da pesquisa em acervos 

cinematográficos; (3) Compreender a conformação do campo cultural cinematográfico no Brasil do período 

após 1930, com ênfase no período ditatorial-militar entre as décadas de 1960 e 1970; (4) Exercitar atividades 

típicas do trabalho que dá base à redação de variados tipos de projeto, incluindo projetos de pesquisa, 

divulgação, produção e extensão universtária. 

 

3. Conteúdo programático: 

Unidade I: Surgimento de uma cinematografia moderna: demarcação, conceitos e critérios 

Unidade II: Os modelos de representação e a diversidade de estilos: filmes, crítica e política 

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 longas, 

longas-metragem completos, instalação de pesquisas exploratórias e levantamentos de cinematografias no 

cinema brasileiro ou em cinematografias relacionadas. 

 

5. Avaliação: 

Texto escrito em sala de aula discorrendo sobre as problemáticas do período abordado nos estudos de 

cinema. Participação em sala de aula e nas atividades. 
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