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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

4º SEMESTRE - ANO LETIVO 2017 / 2018 

4TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2017 / 2018 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Estética no cinema II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

AESTHETICS IN CINEMA II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

José Bogalheiro. 40 horas de contacto (30 horas teórico-práticas + 10 horas de 

orientação tutorial 

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

JOSÉ BOGALHEIRO, 40 hours: 30 hours of classes + 10 tutorial hours 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

      

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) 

Esta unidade curricular, com a duração de um semestre, concentra-se 

fundamentalmente na relação entre o cinema e o pensamento estético, ocupando-se do 

estudo de algumas derivações conceptuais produzidas ou fomentadas por esta relação. 

Para tanto, procura-se: 

- Explicitar o papel da antecipação na actividade criativa; 

- Identificar afinidades, ressonâncias, familiaridades entre poéticas e estéticas; 

- Promover uma abordagem “demonstrativa” assente em vocabulário apropriado para 

discutir e conceptualizar a experiência estética 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This course, lasting one semester, focuses primarily on the relationship between 

cinema and the aesthetic thought, taking up the study of some conceptual derivations 

produced or promoted by this relationship. Therefore, we seek to: 

- Explain the role of anticipation in creative activity; 

- Identify affinities, resonances, familiarities between poetic voices and aesthetic 

thoughts; 

- Promoting a "demonstrative" approach based on appropriate vocabulary to discuss 

and conceptualize the aesthetic experience. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

1. A proposta estilística de Pier Paolo Pasolini 

    - O “cinema de poesia” 

    - A “língua da realidade” 
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    - A “subjectiva indirecta livre” 

2. A conceptualização de Gilles Deleuze 

    - O “cinema do tempo” 

    - A “língua estrangeira na própria língua” 

    - As “imagens-signos do regime cristalino” 

    - Um “ponto de vista interior” 

3. A reflexão de Andrei Tarkovski 

    - A “natureza da emoção cinematográfica” 

    - A “lógica poética no cinema” 

    - A “dinâmica da revelação” 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. The stylistic proposal of Pier Paolo Pasolini 

- The "cinema of poetry" 

- The "language of reality" 

- The "free indirect discourse" 

2. The conceptualization of Gilles Deleuze 

- The "cinema of time" 

- A "foreign language in their own language" 

- The "images-signs of the crystalline regime" 

- An " inner point-of-view" 

3. The reflection of Andrei Tarkovsky 

- The "nature of cinematic emotion" 

- The "logic of poetry in cinema" 

- The "dynamics of revelation" 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Ao eleger o propósito de “identificar afinidades, ressonâncias, familiaridades entre 

poéticas e estéticas” como objectivo nuclear desta unidade curricular têm-se como 

pressuposto que ao questionar a relação entre pensamento estético e práticas 

cinematográficas é a própria necessidade de ter “uma ideia de cinema” que está em 

causa. A demonstração, feita de forma crítica, passa por pensar o cinema através das 

relações entre uma proposta estética, uma conceptualização filosófica e uma prática 

criativa 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

By electing the purpose of "identifying affinities, resonances, familiarities between 

poetic voices and aesthetic thoughts" as a core objective of this course we take for 

granted when we questioned the relationship between aesthetic thought and cinematic 

practices that what is at stake is the real need of having “an idea of cinema”. The 

demonstration of that produced critically implies thinking cinema through the 

relationships between an aesthetic proposal, a philosophical conceptualization and a 

creative practice. 

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

O “tempo de contacto” desta unidade curricular tem duas componentes: aulas teórico-

práticas e orientação tutorial. Na primeira (TP), o leccionamento incluirá, para além de 

exposição sistemática, organizada à volta dos núcleos referidos nos Conteúdos 

programáticos, cotejo de textos essenciais e exemplificação com obras. Na segunda 

(OT), ocupar-se-á do acompanhamento personalizado do trabalho programado, e que 
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será desenvolvido por cada aluno, com vista a constituir um elemento de avaliação 

nesta unidade curricular. 

 

Avaliação 

Participação/assiduidade: 15% 

Recensão de texto: 40% 

Trabalho individual: 45% 

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

The "contact time" of the course has two components: theoretical practical classes and 

tutorials. In the first (TP), the teaching will include, in addition to systematic 

exposition, organized around the core specified in Syllabus, collation of essential texts 

and exemplification through works. In the second (OT), it will take care of 

personalized monitoring of planned work, which will be developed by each student in 

order to be an element of assessment in this course. 

 

Assessment 

Text Book Review: 40% 

Individual work: 45% 

Participation / attendance: 15% 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

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

A metodologia tal como se encontra explicitamente enunciada faz convergir no 

processo de aprendizagem questionamento crítico no leccionamento e implicação dos 

alunos na realização de trabalhos. A exemplificação, que se quer “demonstrativa” pelo 

rigor da descrição e pela pertinência da argumentação, constitui, com os trabalhos dos 

alunos, um exercício fundamental de pensamento critico 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology as is explicitly stated leads to converging in the learning process 

critical questioning in the teaching and involvement of students in carrying out work. 

The exemplification through works used in terms of "demonstration" for the accuracy 

of the description and the relevance of the argument, is, along with the work of the 

students, a fundamental exercise of critical thinking. 

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

CHARACTERS MAX) 

Deleuze, Gilles. Cinéma 1 - L’Image-Mouvement. Paris: Les Éditions de Minuit, 1983. 

———. Cinéma 2 - L’Image-Temps. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985. 

———. Pourpalers. Paris: Les Éditions de Minuit, 1990. 

———. Proust et les Signes. [1964]. Paris: PUF, 1971. 

Pasolini, Pier Paolo. Con Pier Paolo Pasolini. Editado por Enrico Magrelli. Roma: 

Bulzoni Editore, sem data. 

———. «Dialogo 1o». Cinema & Film, n. 1-Inverno (1966-67): 4-8. 

———. Empirismo eretico. Opere di Pier Paolo Pasolini, [1972]. Milano: Garzanti, 

1977. 

Tarkovski, Andrei. Le Temps Scellé. Paris: Petite Bibliothèque des Cahiers du 

Cinéma, 2004 
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10. OBSERVAÇÕES 

      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


