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Disciplina:  História das Artes e das Mídias Código:  HH205
Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (X) Presencial     (  ) 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: Dispositivos de imagem e som na História: representação, epistemologia e 
expressão.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

UNIDADE I: A ruptura nas artes e nos meios de expressão. Fotografia, cinema e vídeo.
UNIDADE II: Procedimentos e estilos no cinema moderno: Plano-seqüência versus corte
UNIDADE III: O cinema brasileiro na era da televisão e a emergência do vídeo
UNIDADE IV: O Cinema contemporâneo na era da televisão e a a questão do realismo

OBJETIVO GERAL
Localizar e avaliar filmes e outros materiais de cinema e de vídeo brasileiro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(1) Compreender a função e utilização da análise fílmica, do documentário e de dispositivos em
vídeo mobilizando instrumentos pertinentes e categorias adequadas para fins de leitura,
interpretação e utilização da narrativa audiovisual, da video-instalação;
(2) Discernir os modos históricos de apresentação do cinema moderno e das linguagens
experimentais do vídeo;
(3) Identificar filmes e cineastas do documentarismo moderno e contemporâneo;
(4) Compreender a criação e renovação dos meios sonoro-visuais: pesquisas em vídeo e
situações de projeção;
(5) Exercitar propostas de mídia no campo artístico ou do conhecimento.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Aulas expositivas com leituras orientadas, apresentação de materiais (curta-metragens,

fragmentos e filmes completos, imagens de fotografias, slides de apoio), instalação de debates,
trabalhos em grupo para discussão e comentários sobre os materiais apresentados. Produção
de mídias: propostas e projeto.



FORMAS DE AVALIAÇÃO

Dois seminários por grupo: apresentação para a turma e resenha do texto. (40%)
Textos de análise em atividade de rotina. (20%)
Participação em sala de aula. (10%)
Propostas e projeto de mídia. (30%)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

AUMONT, J e outros. A Estética do filme. São Paulo: Papirus, 1995.
CHARNEY, L. SCHWARTZ, V. (org.). O Cinema e a invenção da vida moderna. 2. ed. rev São 
Paulo: Cosac Naify, 2004. 458 p., il. 
XAVIER, Ismail (org.) A experiência do cinema. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafil-

me, 1983.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras,
2003.
DUBOIS, Phillipe. O Ato fotográfico e outros ensaios.Campinas-SP : Papirus, 1993.
MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra:  arqueologia do cinema. São Paulo: Ed.

SENAC: Ed. UNESP, 2003. 514p., il. Inclui bibliografia e índice. 

Curitiba, junho de 2019

Professor da Disciplina: Pedro Plaza Pinto

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Rafael Benthien

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


