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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada 
por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
 
3020 – HISTÓRIA DO CINEMA 
 

Carga Horária Total da UC:  

Professor(a) Responsável: 60 horas 

 

Contato: keyichinita@gmail.com 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: História da Arte 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

A disciplina pretende introduzir os alunos ao problema da relação entre cinema e história. Procura-
se que o aluno fique estimulado para desenvolver suas habilidades de pesquisa, com o objetivo de 
levá-lo a refletir sobre os diversos significados que essa relação teve durante toda a história do 
cinema.  

 

ESPECÍFICOS: 

O estudante deve desenvolver critérios que não se limitem a pensar o cinema dentro de uma história 
cronológica, de modo que possa exercer sua capacidade crítica com relação às diversas teorias de 
cinema e história. O objetivo é que o aluno possa contestar as diversas classificações propostas 
pelos diferentes historiadores do cinema, de modo que possa questionar uma visão eurocêntrica do 
cinema, que recorta e relega os filmes que não são feitos na Europa e nos Estados Unidos a mero 
apêndice da história do cinema.  

O estudante deve trabalhar com análise fílmica, de modo que seja capaz de uma leitura crítica das 
imagens, das narrativas e dos elementos técnicos cinematográficos.   

EMENTA 

Trata-se de uma introdução teórica e prática ao problema do recorte histórico proposto por diversos 
historiadores do cinema. Ao questionar a abordagem cronológica, no seu sentido evolucionista, propomos 
diversas perspectivas que buscam refletir sobre a maneira como se narram e os pressupostos das 
diversas perspectivas das histórias do cinema. 

O curso é divido em duas partes, em uma histórico-teórica e histórico-prática. A primeira terá como 
fundamentos leituras de texto que reflitam tanto sobre o cinema como sua relação com a história. A 
segunda, comporta exercícios  análises fílmica que contemplem: num primeiro momento, o cinema mudo 
e o cinema sonoro.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Introdução: o conceito evolucionista do cinema como recorte cronológico. Nascimento de uma 
nação, de D. W. Griffith. 

2. O questionamento da classificação e aglomeração dos filmes em diversas escolas – 
Expressionismo alemão, o impressionismo francês, a escola de montagem da URSS, o neo-
realismo italiano, a Nouvelle Vague e os Novos Cinemas do “resto” do Mundo.. O homem e a 
câmera, de Dziga Vertov. 

3. A problemática da classificação das diversas categorias de filmes: Experimental, de arte, 
comercial, ficção, documentário, ensaio etc. Céu sobre águas, de José Agripino de Paula. 

4. A problemática da análise fílmica: a) o cinema é narrativo? b) o cinema um meio expressivo 
através de imagens? Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock, como exemplo desse 
questionamento.  

5. A escolha do recorte histórico dos filmes – Quais filmes escolher e analisar? O cinema do 
início. Questionamento sobre a terminologia “primitivo”. O grande roubo ao trem, de Edwin S. 
Porter. A saída da fábrica Lumière em Lion, de Auguste e Louis Lumière.  

6. Filmes que refletem sobre a história, no Período mudo – O Encouraçado Potemkin, de Serge, 
Eisenstein; Madame du Barry, de Ernst Lubitsch; e O descobrimento do Brasil, de Humberto 
Mauro. 

7. Filmes que refletem sobre a história e o cinema, período sonoro - Crepúsculo dos deuses, de 
Billy Wieder; Cidadão Kane, de Orson, El Angel exterminador, de Luiz Buñuel.   

8. A problemática da divisão do cinema em – clássico e moderno. Terra em Transe, de Glauber 
Rocha e O acossado, de Jean-Luc Godard; O ano passado em Marienbad, de Alain Resnais. 
XXI. 

Analise: Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos; e A Hora e vez de Agusto Matraga, de Roberto 
Santos; Memorias del subdesarrollo, de Thoma 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 

Aulas expositivas síncronas para provocar uma reflexão e aprimorar as abordagens críticas sobre 
as questões históricas, teóricas e práticas. Nas análises fílmicas, levar o aluno a se perguntar sobre 
os recortes históricos, as escolhas dos filmes e as diversas maneira de abordar uma análise dos 
filmes. 

Às 5as feiras das 19:30 às 22:00  

 

 Atividades Assíncronas: 

 Assistir e debater os filmes 
Às 5as feiras:   

- Na 1a semana os alunos farão a atividade assíncrona depois do 19/11/2020, de 2 horas no dia que 
eles escolheres  

- Nas outras semanas, às 5as feiras das 17:30 às 19:30 
 
 

 Disponibilização de Material: 
Google Classroom  
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AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Participação em nas atividades sincrônicas e atividades assíncronas e apresentação trabalhos (analise de 
um filme usando sua fortuna crítica 

BIBLIOGRAFIA 

 

BENJAMIN, WALTER – “TESES SOBRE O CONCEITO DE HISTÓRIA” – IN MAGIA E TÉCNICA, ARTE E 

POLÍTICA, EDITORA BRASILIENSE, 1996 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3957253/mod_resource/content/1/Teses%20sobre%20o%20conceito%20de%2

0hist%C3%B3r 

 

EINSENSTEIN, SERGEI, A FORMA DO FILME, JORGE ZAHAR EDITOR, 2002 

https://monoskop.org/images/5/5f/Eisenstein_Sergei_A_forma_do_filme_2002.pdf 

 

FERRO, MARC – CINEMA E HISTÓRIA – EDITORA PAZ E TERRA, 2012 

https://www.academia.edu/5162947/Cinema_and_Hist%C3%B3ria_de_Marc_Ferro 

 

LE GOFF JACQUES – “DOCUMENTO/MONUMENTO”, IN HISTÓRIA E MEMÓRIA, EDITORA DA UNICAMP, 

1990 

http://ahr.upf.br/download/TextoJacquesLeGoff2.pdf 

 

XAVIER ISMAIL, O OLHAR E A CENA, COSAC NAIFY, 2003 

https://www.academia.edu/7801393/O_olhar_e_a_cena_melodrama_Hollywood_cinema_novo_Nelson_Rodrigues 

 

 

(Para a realização das ADEs, a Bibliografia, excepcionalmente, poderá ser adaptada, resguardada a 
legislação dos direitos autorais. Indicar, preferencialmente, recursos virtuais disponíveis, livres, ebooks, sites) 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

YANET AGUILERA 
VIRUEZ FRANKLIN DE 
MATOS 

HISTÓRIA DA 
ARTE 

Doutor DE EXCLUSIVO 40h 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021  

(Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3957253/mod_resource/content/1/Teses%20sobre%20o%20conceito%20de%20hist%C3%B3r
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3957253/mod_resource/content/1/Teses%20sobre%20o%20conceito%20de%20hist%C3%B3r
https://monoskop.org/images/5/5f/Eisenstein_Sergei_A_forma_do_filme_2002.pdf
https://www.academia.edu/5162947/Cinema_and_Hist%C3%B3ria_de_Marc_Ferro
http://ahr.upf.br/download/TextoJacquesLeGoff2.pdf
https://www.academia.edu/7801393/O_olhar_e_a_cena_melodrama_Hollywood_cinema_novo_Nelson_Rodrigues
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18 à 20/11/20 Apresentação do curso, discussão sobre o programa e as atividades 
assíncronas, além das tarefas a serem cumpridas. O Aluno devera 
cumprir em outro dia o horário das atividades assíncronas 
Exemplo ilustrativo: 

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (data: 19/11/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1:00 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

 Etc. 
 

 
 
 
 

4:30h 

23 a 28/11/20 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (26/11/2020) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1:00 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

 
 

4:30h 

30/11 a 05/12/20 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (03/12/2020) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 30 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

 
 

4:30h 

07 a 12/12/20 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (10/12/2020) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 30 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

 

4:30h 

14 a 19/12/20 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (17/12/2020) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 30 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

 

4:30H 

21 a 22/12/20  
SEM ATIVIDADE SÍNCRONA 
 

 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

04/01 a 09/01/21 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (07/01/2021) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 30 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

4:30h 
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11/01 a 16/01/21 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (14/01/2021) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 30 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

4:30h 

18/01 a 23/01/21 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (21/01/2021) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 30 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

4:30h 

25/01 a 30/01/21 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (28/01/2021) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 30 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

4:30h 

01/02 a 06/02/21 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (04/02/2021) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 30 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

4:30h 

08/02 a 13/02/21 Aula e debates  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (11/02/2021) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 30 minutos 

 Tempo destinado à realização das atividades (assistir filme): 
1:30h 

4:30h 

15/02 a 20/02/21 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

18/02/2021 – das 17:30 às 22:00 

4:30h 

22/02 a 27/02/21 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

25/02/2021 - das 17:30 às 22:00 

4:30h 

01/03 a 02/03/21 REVISÃO DO CURSO E COMENTÁRIOS SOBRE OS TRABALHOS 

01/03/21 

1:30H 

Total de horas em ADE 60 horas 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


