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Disciplina:      CINEMA I 
Código:           HT/OC098 –  
Pré-requisito:  não tem  
Natureza:        Semestral  (  X  )                                            Anual: (    )  

 

Carga horária: Aulas teóricas: 60 
horas-aula             
                          Aulas práticas:  60 
horas-aula 

 Total: 60 horas-aula 
 Créditos: 04 (dois) 

 

OBJETIVOS:  
Fomentar o raciocínio lógico e crítico a respeito da linguagem cinematográfica; 
Compreensão do processo histórico da linguagem e técnicas cinematográficas; 
Conhecer a vida e obra do diretor Stanley Kubrick – suas referências e suas contribuições 
para a história do cinema. 

 

PROGRAMA:  
Apresentação do histórico da linguagem cinematográfica; 
Apresentação dos principais diretores cinematográficos, do início do século XX e suas 
contribuições para que o cinema adquirisse uma linguagem própria; 
Elementos estruturantes da linguagem cinematográfica: 

- Elementos básicos de plano, quadro, câmera objetiva e subjetiva, angulação e 
movimentos de câmera; 

- Elementos básicos de produção, cenografia, montagem e edição. 
 
Abordagem da obra completa do diretor Stanley Kubrick; 

- 1 filme por aula e a indicação de filmes complementares obrigatórios (de outros 
diretores) para casa. 

O papel do diretor na produção cinematográfica; 
Análise de filmes; 
Estudo comparativo de filmes. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:  
Aula expositiva, com recursos didáticos de DVD player e projetor multimídia. 
As aulas são ministradas com uma introdução teórica, retomando aspectos do filme visto 
em aulas anteriores e apontando os principais temas a serem observados no filme que é 
visto em sala. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO:  
Trabalhos domiciliares e prova escrita individual. 

 

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA:  
Forma Do Filme, A   (em Portugues)  (2002)  
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EISENSTEIN, SERGEI  
JORGE ZAHAR 
Sentido Do Filme, O   (em Portugues)  (2002)  
EISENSTEIN, SERGEI  
JORGE ZAHAR 
Stanley Kubrick   (em Espanhol)  (2008)  
FILMOGRAFIA COMPLETA  
DUNCAN, PAUL  
TASCHEN 
Stanley Kubrick Archives, The   (em Portugues)  (2008)  
TASCHEN 25 ANOS  
CASTLE, ALISON  
TASCHEN 
Stanley Kubrick Drama And Shadows   (em Ingles)  (2005)  
CRONE, RAINER  
PHAIDON PRESS 
Stanley Kubrick, Director   (em Ingles)  (2000)  
WALKER, ALEXANDER  
WW NORTON 

 
 
 


