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Ficha 2 (variável) - Período especial

Disciplina ofertada na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (Resolução 59/2020-CEPE)

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: Oferecer às estudantes e aos estudantes a oportunidade de adiantamento do currícu -
lo conforme o disposto na Resolução 59/2020-CEPE, promovendo atividades que delineiam modos de apropriação de
materiais cinematográfico-audividuais segundo a especificidade do curso de História-memória e imagem.

Disciplina: 

Tópicos Especiais de História do Brasil República (Curso de História-memória e imagem)

Tópicos Especiais de História do Brasil República II (Curso de História)

Endereço eletrônico da disciplina: top.esp.historiabrasilrepublica@ufpr.br

Código: 

HH276

HH390

Natureza: 
(  ) Obrigatória 
(X) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular
No. de vagas: 
15 vagas (HH276)
05 vagas (HH390)

CH Total: 60

CH semanal:08
Padrão (PD):

Laboratório 
(LB): 

Campo 
(CP): 

Estágio 
(ES): 

Orientada 
(OR): 

Prática 
Específica (PE): 

EMENTA
Estudo monográfico de temas da História do Brasil.

Abordagem da ementa: Conflito, relações sociais e história na cinematografia dos diretores Sérgio Bianchi e
Beto Brant. Filme e sociedade: antagonismo social, violência e crise na representação contemporânea da
sociedade brasileira.

PROGRAMA

1. Cinematografia e sociedade brasileira contemporânea: estudos de casos e aspectos gerais do
período posterior ao ciclo da Ditadura de 1964;

2. Crítica do documento, abordagem historiográfica e relatos de experiência: filme, análise e
contexto;
3. Sérgio Bianchi e o documentário autoreflexivo no final da Ditadura: polêmicas, depoimento de
época e imagem pública do cineasta – experiência e relato do professor José Roberto Braga Portella
sobre o cineasta e os filmes Entojo (1985) e Maldita coincidência (1980);

4. A imagem do índio, do trabalhador, a dúvida e a ironia corrosiva: Mato eles? (1983) e Divina
Previdência (1984);
5. Beto Brant e o acerto de contas com um período inconcluso: sobre Ação entre amigos (1998);

6. Romance (1986): erotismo, nostalgia e morte no cinema e na sociedade brasileira;
7. A Causa secreta (1994): reflexividade,  antagonismo social e visão sádica das relações;

8. Os Matadores (1997) e O Invasor (2001): violência, cidade, fronteira e antagonismos sociais do
cinema de Beto Brant;
9. O desconcerto do ressentimento nacional em Cronicamente Inviável (2000);

10. A persistência da linha geral: conflito, violência e história em Quanto vale ou é por quilo?
(2005). Participação especial do doutorando Douglas Gasparin Arruda;
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OBJETIVO GERAL
Delinear modos de abordagem do cinema e da sociedade brasileira contemporânea a partir de estudos de
caso de cinematografias de diretores entre o final do ciclo ditatorial de 1964 e na virada para o século XXI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Discutir formas de expressão do antagonismo social da sociedade brasileira em segmentos da
cinematografia local no final do século XX; - Delinear o escopo de análise de formas realistas e dramáticas
que elaboram aporias da representação da vida em sociedade; - Analisar modos de expressão das relações
sociais e da História na cinematografia de realizadores brasileiros contemporâneos; - Adquirir habilidades de
leitura de material fílmico para fins de reflexão, formação e estudo.
______________________________________________________________________________________

 PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS e CRONOGRAMA

A disciplina contará com atividades remotas assíncronas e síncronas na forma de exposição e debate
presencial síncrono remoto, leituras de textos e filmes fornecidos por meio remoto, depoimentos pessoais,
debates dirigidos entre os professores, estudantes e convidado pós-graduando, assistência dos filmes
pautados por unidade e compartilhados ou disponíveis na rede mundial de computadores, escrita de resenhas
sobre os filmes pelas e pelos estudantes ao longo do período especial e realização de trabalho final. Haverá
ênfase no exercício da escrita de resenhas não-dirigidas e a partir da lida direta com os materiais.

1.a. 15 de julho, das 18h30 às 22h30 com intervalo. Encontro virtual (Atividade remota síncrona)
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet ou Teams). Apresentação geral
e proposta da disciplina e do ciclo de filmes de Sérgio Bianchi e de Beto Brant. O Brasil no final do período
Ditatorial de 1964: historiografia e experiência.

1. b. Atividade remota assíncrona: Assistência do programa Sala de cinema (Sesc TV, 2010) com Sérgio
Bianchi [in.: https://www.youtube.com/watch?v=aGDHIc_C7eE] e leitura do texto MELLO, João Emanuel
Cardoso de e NOVAIS, Fernando A. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In.: SCHWARCZ, Lilia
Moritz. (org). História da vida privada no Brasil. v.4. Contrastes da intimidade contemporânea. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 559-658. In.: https://csociais.files.wordpress.com/2015/03/mello-
joc3a3o-m-c-e-novais.pdf (sugestão de data para realizar as atividades: 17 de julho à noite - Carga horária
de 4 horas).

2.a. Atividade remota assíncrona: Assistência dos longas-metragens Maldita coincidência (Sérgio Bianchi,
1980) e Ação entre amigos (Beto Brant, 1998) [in.: https://www.youtube.com/watch?v=Qm6yxx6ycgU],
compartilhados via remota para os endereços eletrônicos. (sugestão de data para realizar a atividade: 22 de
julho à noite/ Carga horária de 4 horas).

2.b. 24 de julho, das 18h30 às 22h30 com intervalo. Encontro virtual (Atividade remota síncrona)
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet ou Teams). Prof. José Roberto
Braga Portella (18h30) e Prof. Rodrigo Tavares (20h30). Dúvidas sobre leitura da semana anterior,
exposições e debates sobre os filmes vistos.

3.a. Atividade remota assíncrona: Assistência do média-metragem Mato eles? (Sérgio Bianchi, 1983) [in:
https://www.youtube.com/watch?v=r5usGn22_U] e do curta-metragem Divina previdência (Sérgio Bianchi,
1980) [in.: https://www.youtube.com/watch?v=oxafi-kEtT8] 
Leitura indicada: VIEIRA, João Luiz. A reflexividade na tela. Cinemais. n.30. Jul/ago 2001. p.179-197.
[Disponibilizada aos endereços eletrônicos.]
(sugestão de data para realizar a atividade: 29 de julho à noite/ Carga horária de 4 horas).

3.b. 31 de julho, das 18h30 às 22h30 com intervalo. Encontro virtual (Atividade remota síncrona)
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet ou Teams). Prof. José Roberto
Braga Portella. Dúvidas sobre leitura da semana anterior, exposições e debates sobre os filmes vistos.

https://www.youtube.com/watch?v=oxafi-kEtT8
https://www.youtube.com/watch?v=r5usGWn22_U
https://www.youtube.com/watch?v=Qm6yxx6ycgU
https://www.youtube.com/watch?v=aGDHIc_C7eE
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4.a. Atividade remota assíncrona: Assistência dos longas-metragens Romance (Sérgio Bianchi, 1986)  [in.:
https://www.youtube.com/watch?v=f4GyjcYVIKQ] e A Causa secreta (Sérgio Bianchi, 1994) [in.:
https://www.youtube.com/watch?v=St9Nulx6NaY]  
Leituras indicadas: VIEIRA, João Luiz. A causa secreta: os excessos do melodrama. In: SOCINE
Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema. Estudos de cinema ano VI. São Paulo: Nojosa Edições, 2005.
[Disponibilizado aos endereços eletrônicos.] e VIEIRA, João Luiz. A urgência da câmera-faca. Críticos.
25.mai.2005. In.: http://criticos.com.br/?p=850
 (sugestão de data para realizar a atividade: 05 de agosto à noite/ Carga horária de 4 horas).

4.b. 07 de agosto, das 18h30 às 22h30 com intervalo. Encontro virtual (Atividade remota síncrona)
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet ou Teams). Prof. Pedro Plaza
Pinto. Dúvidas sobre leitura da semana anterior, exposições e debates sobre os filmes vistos.

5.a. Atividade remota assíncrona: Assistência dos longas-metragens Os Matadores (Beto Brant, 1997) [em
partes in . : https://www.youtube.com/c/ClersonB/videos] e O Invasor (Beto Brant, 2001) [in.:
https://www.youtube.com/watch?v=yy5I164Ck6c], também compartilhados via remota para os endereços
eletrônicos em melhor qualidade.
Leitura indicada: ORICCHIO, Luiz Zanin. Cinema de novo: um balanço crítico da retomada. São Paulo:
Estação Liberdade, 2003. p.21-34 e 161-184. [Disponibilizado aos endereços eletrônicos.]
 (sugestão de data para realizar a atividade: 12 de agosto à noite/ Carga horária de 4 horas).

5.b. 14 de agosto, das 18h30 às 22h30 com intervalo. Encontro virtual (Atividade remota síncrona)
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet ou Teams). Prof. Rodrigo
Tavares. Dúvidas sobre leitura da semana anterior, exposições e debates sobre os filmes vistos. 

6.a. Atividade remota assíncrona: Assistência do longa-metragem Cronicamente Inviável  (Sérgio Bianchi,
2000) [in.:  https://www.youtube.com/watch?v=8tKLs144twI]  e leitura dos textos SARAIVA, Leandro e
XAVIER, Ismail. Um Novo ciclo. Retrato do Brasil. n.6. jan/fev. 2006. p. 221-230. [Disponibilizado aos
endereços eletrônicos] e  XAVIER, Ismail. O concerto do ressentimento nacional. Sinopse, v. 4, n. 8, p. 35-
7, abr. 2002. In.:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/SIN/SIN08/SIN08_0
8.PDF   (sugestão de data para realizar a atividade: 19 de agosto à noite/ Carga horária de 4 horas).

6.b. 21 de agosto, das 18h30 às 22h30 com intervalo. Encontro virtual (Atividade remota síncrona)
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet ou Teams). Prof. José Roberto
Braga Portella e Prof. Pedro Plaza Pinto. Dúvidas sobre leituras da semana anterior, exposições e debates
sobre o filme visto.

7.a. Atividade remota assíncrona: Assistência do longa-metragem Quanto vale ou é por quilo? (Sérgio
Bianchi, 2005), compartilhado via remota por email e leitura de ARRUDA, Douglas Gasparin.Relações
entre história e ficção no filme Quanto vale ou é por Quilo? (Sérgio Bianchi, 2005). (Dissertação).
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2017.  p.10-30 e 84-
1 0 4 . In.: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/48876/R%20-%20D%20-%20DOUGLAS
%20GASPARIN%20ARRUDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 (sugestão de data para realizar a atividade: 26 de agosto à noite/ Carga horária de 4 horas).

7.b. 28 de agosto, das 18h30 às 22h30 com intervalo. Encontro virtual (Atividade remota síncrona)
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet ou Teams). Prof. José Roberto
Braga Portella e Prof. Pedro Plaza Pinto com o convidado especial Douglas Gasparin Arruda.

8. 03 de setembro, das 18h30 às 22h30 com intervalo. Encontro virtual (Atividade remota síncrona)
através de programas com links enviados por e-mail (Jitsi, Google Meet ou Teams). Prof. José Roberto
Braga Portella, Prof. Pedro Plaza Pinto e Prof. Rodrigo Tavares. Dúvidas sobre leituras, conversa sobre os
trabalhos finais e balanço da proposta.

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/SIN/SIN08/SIN08_08.PDF
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/SIN/SIN08/SIN08_08.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=8tKLs144twI
https://www.youtube.com/watch?v=yy5I164Ck6c
https://www.youtube.com/c/ClersonB/videos
https://www.youtube.com/watch?v=St9Nulx6NaY
https://www.youtube.com/watch?v=f4GyjcYVIKQ
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FORMAS DE AVALIAÇÃO

- Uma resenha de cada filme entregue por endereço eletrônico na semana subsequente às respectivas
atividades remotas assíncronas de assistência dos filmes e atividades remotas síncronas de exposição e
discussão. [8 resenhas:  40% da avaliação final]
- Um trabalho final que utilize e articuleas resenhas entregues com problemáticas da sociedade brasileira
após o final da Ditadura de 1964, na virada dos séculos XX-XXI. Entrega do trabalho final até 11 de
setembro às 23h59. [60% da avaliação final]
- Prova final (caso necessário): avaliação remota presencial síncrona no dia 23/set/2020 às 19h.
______________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIA BÁSICA e COMPLEMENTAR
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%20-%20D%20-%20DOUGLAS%20GASPARIN%20ARRUDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
DEBS, Vania. Curta-metragem: a trajetória dos anos 1980. (Tese). Programa de de Pós-Graduação de
Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989.
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ORICCHIO, Luiz Zanin. Cinema de novo: um balanço crítico da retomada. São Paulo: Estação Liberdade,
2003. p.21-34 e 161-184. [Disponibilizado aos endereços eletrônicos.]
SARAIVA, Leandro e XAVIER, Ismail. Um Novo ciclo. Retrato do Brasil. n.6. jan/fev. 2006. p. 221-230.
[Disponibilizado aos endereços eletrônicos.]
VIEIRA, João Luiz. A causa secreta: os excessos do melodrama. In: SOCINE Sociedade Brasileira de
Estudos de Cinema. Estudos de cinema ano VI. São Paulo : Nojosa Edições, 2005. p.21-27.
[Disponibilizado aos endereços eletrônicos.]
VIEIRA, João Luiz. A urgência da câmera-faca Criticos. 25.mai.2005. In.: http://criticos.com.br/?p=850
VIEIRA, João Luiz. A reflexividade na tela. Cinemais n.30. Jul/ago 2001. p.179-197. [Disponibilizado aos
endereços eletrônicos.]
 XAVIER, Ismail. O concerto do ressentimento nacional. Sinopse, v. 4, n. 8, abr. 2002. p. 35-7,
In.http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/SIN/SIN08/SIN0
8_08.PDF

Observação: As datações filmográficas apontadas foram retiradas da base de dados da Filmografia Brasileira da Cine-
mateca Brasileira, podendo haver discordâncias com datas constantes em outros sítios disponíveis na rede mundial de 
computadores (do Youtube ou do IMDb - International Movie Database, por exemplo).

Docentes: 

Prof. Dr. José Roberto Braga Portella
                                                         

Prof. Dr. Rodrigo Tavares                               

Prof. Dr. Pedro Plaza Pinto
                                           
Chefe de Departamento: Profa. Dra. Rosane Kaminski

Endereço eletrônico da disciplina: top.esp.historiabrasilrepublica@ufpr.br
                                                                                          
Curitiba, 30 de junho de 2020

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/SIN/SIN08/SIN08_08.PDF
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/SIN/SIN08/SIN08_08.PDF
http://criticos.com.br/?p=850

