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Disciplina: Tópicos especiais de história do cinema Código:  HH294  HH200

Natureza: 
(  ) Obrigatória 
(X) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial     (X) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
CH Total: 60

CH semanal: 4
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP) Estágio (ES) 0 Orientada (OR) 0

Prática Específica 

(PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Ementa: Estudos monográficos das representações cinematográficas como forma de 
constituição do campo epistemológico da história.

Abordagem: Introdução aos estudos de cinema brasileiro: visões panorâmicas e estudos
de caso. A matriz moderna na conformação da crítica e formação da cultura cinematográfica no
período anterior ao golpe militar de 1964 ao redor da Cinemateca Brasileira. Os cineastas e a
crítica no período ditatorial: a questão do cinema de autor e a renovação do cinema local.
Estudo do diálogo David Neves-Glauber Rocha-Paulo Emilio. A pesquisa em cinematecas: tipos
de materiais, recuperação de dados e exploração de cinematografias. Historiografia do cinema
brasileiro: temas, problemas e limitações.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Unidade I: Condições sociais para o surgimento de uma cinematografia moderna
Unidade II: Os modelos de representação e a diversidade de estilos: filmes e crítica
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: estudo de caso
Unidade V: Documentos de estudo da crítica: cinematecas e arquivos

OBJETIVO GERAL

(1) Estabelecer demarcações históricas sobre o cinema brasileiro e analisar filmes,
documentos escritos, cartazes, revistas, entre outros materiais típicos da pesquisa em
cinematecas; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(2) Identificar e realizar tarefas específicas da pesquisa em acervos cinematográficos; (3)
Compreender a conformação do campo cultural cinematográfico do período após 1930, com
ênfase no período ditatorial-militar na década de 1960; (4) Visitar acervos, pesquisar e
desenvolver algum tipo de coleta de informações ou documentos fílmicos e extra-fílmicos.



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação de curta-metragens, fragmentos
de filmes e de longa-metragens; visitas técnicas e aulas e, campo; instalação de pesquisas
exploratórias e levantamentos de cinematografias no cinema brasileiro.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Uma busca em bases de dados, mas especificamente da Cinemateca Brasileira, sobre
filmes ou temas (40%), um seminário sobre um filme do período abordado (40%), um projeto de
desenvolvimento de pesquisa e cotejamento de materiais, com análise de trechos específicos
(20%). Participação em sala de aula e nas atividades.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

GOMES, Paulo Emílio Salles. Cinema brasileiro: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de
Janeiro : Paz e Terra, 1996.

BERNARDET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro moderno. São Paulo : Paz e Terra, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

GOMES, Paulo Emílio Salles.  Crítica de cinema no Suplemento Literário. v. 1 e 2. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1982.

XAVIER, Ismail. Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome. Rio de Janeiro : Brasiliense,
1983.

BERNARDET, Jean-Claude Cinema brasileiro: propostas para uma história. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1979.

Professor da Disciplina: Pedro Plaza Pinto

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Clóvis Mendes Gruner

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.


