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1. Programa: Estudos da constituição narrativa e imagética da modernidade, com ênfase nos 

aspectos da análise dos materiais e dos procedimentos da leitura da imagem e narrativa de filmes de 
decupagem clássica e das vanguardas. 

 
2. Objetivos gerais: 
(4) Apreender os principais paradigmas da apresentação e dos usos narrativos da imagem e 

som na modernidade; (2) Contextualizar e analisar imagens, filmes e textos a partir do estudo da 
constituição da narratividade moderna; (3) Apresentar e analisar filmes localizados na conformação 
do sistema narrativo-industrial e na sua negação; (4) Compreender a função e utilização da análise 
da imagem e do filme, mobilizando seus instrumentos e categorias para fins de leitura e 
interpretação da narrativa audiovisual;  

 
3. Conteúdo programático:    

UNIDADE I: Imagem, mídia e modernidade 
UNIDADE II: O cinema de decupagem clássica: formação e história 
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 dois longa-metragens; utilização de multimídia com imagens e conteúdos do programa; 
instalação de debates e comentários sobre os materiais apresentados; trabalho em grupo. 

 
5. Avaliação: 
Uma prova discursiva sobre a constituição moderna narratividade do cinema e os principais 

paradigmas do cinema de decupagem clássica. Um trabalho de análise de trecho da micro-estrutura 
(imagem e partícula sonora) e observações sobre a macro-estrutura (narrativa/ narração) de um 
filme. Participação em sala de aula. Leitura dos textos de acordo com o cronograma proposto. 

 
6. Bibliografia indicada:  
 

AUMONT, J e outros. A Estética do filme. São Paulo: Papirus, 1995. 
AUMONT, J. A Imagem. 2ª ed. Campinas-SP : Papirus, 1995. 
AUMONT, J. Dicionário Teórico e crítico do cinema. Campinas: Papirus, 2003. 
AUMONT, J. & MARIE, M. A Análise do filme. 1ª ed. Lisboa : Texto & Grafia, 2011. 
CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa (orgs.). O cinema e a invenção da vida moderna. São 

Paulo : Cosac & Naify, 2001. 
DUBOIS, Philippe. O Ato fotográfico. 14ª ed. Campinas-SP: Papirus, 2012. 
GUNNING, Tom. Uma estética do espanto: o cinema das origens e o espectador incrédulo. 

Imagens. São Paulo,  n. 5. ago/ dez, p. 52-61, 1995. 
_____. “Fotografias animadas”: contos do esquecido futuro do cinema. In. : Xavier, Ismail (org.). 

O Cinema no século. Rio de Janeiro : Imago, 1996. p. 21-44. 
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras. 

Barcelona : Paidós, 2004. 
SKLAR, Robert. História social do cinema americano. São Paulo : Cultrix, 1978. 
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. São Paulo: Paz e 

Terra, 2005. 
_____. O Olhar e a cena. São Paulo : Cosac & Naify, 2003. 
_____. Griffith: nascimento de um cinema. SP, Brasiliense, 1984. 
_____. (org.) A experiência do cinema. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafilme, 1983. 
 
 


