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EMENTA (Unidade Didática) 

Estudos de revisão historiográfica acerca das construções históricas pelas imagens e narrativas.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

I) Imagem, mídia e modernidade;
II) O cinema de decupagem clássica: formação e história;
III) Procedimentos e estilos no cinema modernista: vanguarda e ruptura
IV) Leitura e Exercício de encenações e de ações: corte, olhar e montagem
V) Introdução à cor, luz e fotografia
VI) Análise fílmica: introdução, parâmetros básicos e decupagem

OBJETIVO GERAL
Apreender os principais  paradigmas e técnicas da apresentação e dos usos narrativos da 

imagem e som na modernidade.

OBJETIVO ESPECÍFICO
a) Contextualizar e analisar imagens, filmes e textos a partir do estudo da constituição da 

narratividade moderna; b) Apresentar e analisar filmes localizados na conformação do sistema 
narrativo-industrial e na sua negação; c) Compreender a função e utilização da fotografia e da 
análise da imagem e do filme, mobilizando seus instrumentos e categorias para fins de leitura e 
interpretação de narrativas audiovisuais e fabricação da imagem digital d) discutir as categorias, 
conceitos e a base técnica relacionada com as funções e atos da imagem e do som na atualidade.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação de curta-metragens, fragmentos de 
filmes e de longa-metragens; utilização de multimídia com imagens e conteúdos do programa; 
instalação  de  debates  e  comentários  sobre  os  materiais  apresentados;  trabalhos  em  grupo: 
exercício de fotografia e de filmagem.



FORMAS DE AVALIAÇÃO

Leitura dos textos de acordo com o cronograma proposto.Uma prova discursiva sobre sobre 
aspectos  teóricos  implicados  do  gesto  fotográfico  e  cinematográfico,  sobre  a  constituição  da 
narratividade no cinema e sobre os principais paradigmas da  decupagem clássica e da técnica 
fotográfica. Trabalhos fotográficos realizados ao longo do semestre. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)
AUMONT, J e outros. A Estética do filme. São Paulo: Papirus, 1995.
AUMONT, J. A Imagem. 2ª ed. Campinas-SP : Papirus, 1995.
CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa (orgs.). O cinema e a invenção da vida moderna. São 

Paulo : Cosac & Naify, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

BERNARDET,  Jean-Claude.  Cinema  brasileiro:  propostas  para  uma  historia.  2.  ed.  Rio  de 
Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
BURCH, Noel. Praxis do cinema. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
JOLY, Martine. Introduçãoo à analise da imagem. Campinas, SP: Papirus, 1996. 
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