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I - Objetivos 

O objetivo é, a partir da produção cinematográfica do final do século XIX e 

das primeiras décadas do XX, abordar as possibilidades de discussão da 

relação entre história e cinema, além da própria história do cinema e sua 

constituição como linguagem. A partir do eixo temático proposto, a disciplina 

objetiva, igualmente, problematizar as percepções da modernidade e suas 

representações a partir das narrativas do denominado “primeiro cinema”; da 

experiência do cinema clássico hollywoodiano nos anos de 1910; e dos 

movimentos estéticos ditos de “vanguarda” surgidos na Europa nos anos de 

1920. 

 

II – Conteúdos  

 
1-) História e modernidade 

Conteúdo:  

a-) Moderno, modernidade, modernização: algumas definições 

b-) Cidades, multidões, espetáculos: a construção do olhar moderno 

 

 

2-) A câmera como prótese do olhar  

Conteúdo:  

a-) Primeiras experiências: “a imagem movimento” 

b-) Deslocamentos do olhar: o fora e o dentro 

c-) Diluindo fronteiras: público, privado e segredo 

 



 

3-) Cinema e narrativas da história 

Conteúdo:  

a-) O nascimento do “filme histórico” 

b-) O cinema: invenção e construção da memória histórica 

c-) Narrativas ficcionais e flagrantes da história  

 

 

4-) Gêneros e linguagens: dos nickelodeons à sétima arte   
Conteúdo:  

a-) O nascimento de um grande cinema: D. W. Griffith, a memória e o 

ressentimento de uma nação 

b-) A revolução não se fez sem imagens: Eisenstein e Vertov e o cinema russo  

b-) Para além do realismo: o cinema francês entre o poético e o surreal    

c-) Um certo gabinete: o expressionismo alemão 
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IV – Metodologia de aula 

Os encontros serão desenvolvidos por meio de aulas expositivas e 

apresentação e discussão dos filmes e textos elencados, a serem combinados e 

distribuídos com os alunos.  

 

 

 

 

 



V – Avaliação 

Instrumentos:  

a-) Os alunos deverão elaborar, individualmente, planos de aula articulando os 

conteúdos e filmes trabalhados no Laboratório aqueles propostos para o ensino 

de História nos níveis fundamental e médio. Em sala, serão ministradas “aulas 

laboratório” a partir dos planos previamente entregues.  

Objetos de avaliação: 

   

Objetos de avaliação: 

O plano de aula e a apresentação apresentação serão avaliados com base na 

coerência entre o conteúdo proposto e sua estruturação em um plano de 

ensino, bem como pela capacidade e recursos didáticos previstos e 

empregados para sua execução. Plano e aula valerão no máximo 50 pontos. . 

Serão avaliados o domínio do conteúdo, fluência na apresentação e domínio 

do tempo. As apresentações terão no máximo 30 minutos e valerão no 

máximo 25 pontos. 

 

 

Estes trabalhos serão instrumentos parciais de avaliação na disciplina. 

 

Objetos de avaliação: 

Serão avaliados: redação do texto segundo a norma culta da língua e os 

procedimentos de construção de texto acadêmico, domínio sobre as 

abordagens estudadas, capacidade de estabelecer relações entre os autores 

estudados. Cada relatório valerá no máximo 25 pontos. 
 

b-) Ensaio teórico, individual ou em equipe, problematizando um dos filmes 

apresentado e discutido em sala e articulando-o às leituras feitas ao longo da 

disciplina. O objetivo é abordar as possibilidades de discussão da relação entre 

história e cinema, além da própria história do cinema e sua constituição como 

linguagem. O ensaio será dividido em três partes: a-) introdução – 

apresentação do objeto e objetivos do ensaio, incluindo informações gerais 

sobre o diretor e o filme analisados; b-) desenvolvimento – compreende a 

argumentação propriamente dita. Alguns elementos que precisam ser 

contemplados: características da narrativa fílmica em relação ao período ou 

movimento a que pertence; a articulação do filme com seu contexto histórico; 

o uso das ferramentas teórica e conceitual na análise do filme; c-) 

considerações finais – conclusão e síntese, devendo conter um 

posicionamento crítico dos autores em relação ao objeto do trabalho.  

Objetos de avaliação:  



Serão avaliados: domínio do conteúdo selecionado, clareza da escrita, idéia 

central dos filmes e textos, capacidade de estabelecer relações entre os autores 

estudados e as confluências com campos distintos de conhecimento. O ensaio 

valerá no máximo 50 pontos. 


