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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2017 / 2018 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2017 / 2018 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Cinematografias 1- Autor 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Analysis I - Author 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Marta Filipe de Matos Ribeiro Mendes 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Marta Filipe de Matos Ribeiro Mendes 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Marta Filipe de Matos Ribeiro Mendes 

Teaching Time: 40 hours per semester 

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 

A disciplina visa promover nos estudantes, os seguintes conhecimentos, aptidões e 

competências relativamente à cinematografia de um autor específico: 

 

Conhecimentos: 

-  Conhecer a obra cinematográfica do autor estudado e suas principais linhas de força 

estilísticas, conceptuais e históricas, a partir no âmbito temático e bibliográfico da 

unidade curricular. 

Aptidões: 

- Adquirir a capacidade de visionamento de filmes, de observação, tanto formal como 

de conteúdo, e ponto de vista crítico acerca da obra, contextualizando-a e adquirindo 

sobre ela, a partir do conjunto de temáticas abordadas durante o curso, uma perspectiva 

particular e individual. 

- Desenvolver uma reflexão teórica sobre temas abordados, articulando aos 

conhecimentos, capacidade de formulação e desenvolvimento conceptual, bem como 

um ponto de vista crítico. 

Competências: 

- Conduzir o trabalho de leitura e reflexão sobre a cinematografia trabalhada na 

unidade curricular. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

_ The course aims to foster in students the following knowledge, skills and 

competencies relating to cinematography of a specific author: 
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knowledge: 

- Know the cinematic work of the author and studied its main lines of stylistic, 

conceptual and historical force, from the thematic and bibliographical context of the 

course. 

skills: 

- Acquire the ability of watching movies, viewing, both formal and content, and critical 

point of view about the work, contextualizing it and getting over it, from the set of 

themes covered during the course, a particular perspective and individual. 

- Develop a theoretical reflection on topics covered by articulating the knowledge, 

ability to design and conceptual development as well as a critical point of view. 

skills: 

- Conduct the work of reading and reflection on the cinematography worked in the 

course. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

A unidade curricular apresenta a obra do cineasta Théo Angelopoulos, desenvolvendo-

se uma “leitura”, análise e reflexão um conjunto de filmes deste cineasta grego, do seu 

trabalho minucioso e formal, bem como do seu reservatório de afectos irredutível a 

formas linguísticas definidas. Será dada uma especial atenção ao conceito de tempo 

nesta cinematografia, a que subjaz toda uma visão mais ampla do que seja uma 

experiência ou uma vida, do seu fechamento à sua abertura. Serão desenvolvidos temas 

chave na cinematografia deste autor, como o questionamento da noção de fronteira; o 

tema da viagem e do exílio; a definição da identidade (cultural, narrativa e pessoal); a 

procura pelo sentido; as características formais e estilísticas da obra e a sua 

contextualização na história do cinema. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The course presents the work of filmmaker Theo Angelopoulos, developing a 

"reading", analysis and reflection a movie set this Greek filmmaker, his thorough and 

formal work, as well as its reservoir allocated irreducible to set linguistic forms. 

Special attention to the concept of time in this film industry will be given, which 

underlies a whole broader view of what is an experience or a life, it closes the 

opening. Key themes will be developed in the cinematography of this author, as the 

questioning of the notion of frontier; the theme of travel and exile; the definition of 

identity (cultural, narrative and personal); the search for meaning; formal and stylistic 

characteristics of the work and its context in the history of cinema. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

A coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos de aprendizagem da 

unidade curricular é realizada através da metodologia de ensino e dos materiais 

utilizados. Recorre-se, para cada filme visionado e analisado, a todo um conjunto de  

textos de fundamentação teórica, filmes e outras referencias considerados como 

basilares para a apreensão e compreensão das ideias que o filme levanta. É feita uma 

discussão dos filmes visionados em grupo, bem como leituras acompanhada de textos, 

promovendo-se sempre, ao longo das aulas, a discussão não só dos conceitos 

propostos, mas de questões que os mesmos suscitam aos alunos.  Promove-se e 

trabalha-se o pensamento sobre o objecto fílmico, a partir de conceitos quer 

cinematográficos, quer extra-cinematográficos – culturais, artísticos, filosóficos, 

históricos – no sentido de criar uma rede conceptual de análise de filme com alguma 
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espessura. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

The coherence between the program content and learning objectives of the course is 

conducted through the teaching methodology and materials used. Use is made for each 

film envisioned and analyzed, a whole set of texts theoretical foundation, movies and 

other references considered as fundamental for the apprehension and comprehension 

of the ideas that the film raises. A discussion of the films screened group is made, as 

well as readings accompanied by texts, always promoting themselves, during the 

lessons, discussion not only of the proposed concepts, but the questions they raise 

students. It promotes and works up thinking about the filmic object concepts from 

either film or extra-cinematic - cultural, artistic, philosophical, historical - to create a 

conceptual network analysis of film with a certain thickness. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

A exposição e desenvolvimento dos conteúdos programáticos desenvolve-se a partir do 

visionamento e análise dos filmes estudados, sendo acompanhada pela leitura de 

textos, em pequenos grupos ou pela turma e por exercícios que visam dinamizar a 

reflexão e análise dos filmes e das ideias em causa. no sentido grupo sua análise e 

reflexão, utilizando-se, como foi já referido no tópico anterior, alguns textos ou outros 

exemplos fílmicos considerados relevantes nos contextos de reflexão específicos. 

A avaliação é feita mediante uma reflexão escrita individual no âmbito temático da 

disciplina, sua apresentação oral durante as aulas e discussão, assiduidade e 

participação nas aulas. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The development of the syllabus is structured by screening and analysis of the studied 

films, accompanied by the reading of texts in small groups or by the class and by 

exercises that target foster reflection and analysis of the films and ideas concerned . 

towards group analysis and reflection, using, as mentioned in the previous topic, some 

text or other filmic examples considered relevant in specific contexts of reflection. 

 

There will be a writing assignment at the end of the semester and an oral presentation 

during the semester that focus on the course  themes. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

A metodologia de ensino utilizada pretende promover conhecimentos, aptidões e  

competências no âmbito da obra do cineasta estudado, permitindo aos alunos o 

conhecimento geral da obra do autor, bem como o aprofundamento de ideias 

particulares, consideradas chave na obra do cineasta, inerentes aos filmes 

concretamente estudados nas aulas. É neste sentido que se procede, nas aulas, ao 

visionamento de parte da filmografia considerada de relevo para os assuntos estudados 

(componente prática) para, quer seguidamente, quer em paralelo, o confrontar com 

uma reflexão apurada sobre os temas previstos no programa. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The teaching methodology aims to promote knowledge, skills and competences within 

the work of the studied filmmaker, allowing students to recognize the main 

characteristics of the author's work, as well as the deepening of particular ideas, 



 

4/4 

 

considered key in the work of the filmmaker, inherent to particular films studied in 

class. It is in this sense that it proceeds, in class, the viewing of part of the filmography 

considered relevant to the study (practical component) subjects to either then, or in 

parallel, with a confronting accurate reflection on the topics covered by the program. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

Filmografia base: 

O Melissokomos (O Apicultor) -1986 Topio stin Omichli (Paisagem no Nevoeiro) –

1988 

To Meteoro Vima Tou Pelargou (O passo Suspenso da Cegonha) –1991 To Vlemma 

tou Odissea (O Olhar de Ulisses) –1995 Mia Eoniotita kai Mia Mera (Eternidade e um 

Dia) -1998 

Trilogia: To Livadi pou dakryzei (O Lamento do Prado) -2004; I skoni tou chronou (A 

Poeira do Tempo) –2008 

 

Bibiliografia: 

Agamben, Giogio, Infancy and History: Essays on the Destruction of Experience,Trad. 

Liz Heron, 1978,1993 (Time and History: Critique of the Instant and the Continuum) 

Benjamin, Walter, Experiência (1913); Experiência e Pobreza (1919) Theses in the 

Philosophy of History in Illuminations, London: Fontana Press, 1992. 

Bordwell, David & Thompson, Kristin, Film Art: An Introduction, McGraw Hill, New 

York, 1997 

Deleuze, Gilles, Cinéma 1 et 2, Image-Temps, Image-Mouvement, Minuit, Paris, 1985 

Fainaru, Dan (ed.), Theo Angelopoulos: Interviews, Mississippi, University Press of 

Mississippi, 2001 

 

* 

10. OBSERVAÇÕES 

* 

Horton, Andrew, The Films of Theo Angelopoulos: A Cinema of Contemplation, New 

Jersey, Princeton University Press, 1999 

Horton, Andrew, (ed.), The Last Modernist: The Films of Theo Angelopoulos, 

Connecticut, Praeger Publishers, 1997 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


