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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

3º SEMESTRE - ANO LETIVO 2017 / 2018 

3RD SEMESTER - SCHOOL YEAR 2017 / 2018 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

História do Cinema III — Néorealismo e nouvelle vague 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film History III - Italian Neorealism and French New Wave 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

João Maria Gomes Ribeiro Mendes (30+10h de sessões de contacto) 

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

João Maria Gomes Ribeiro Mendes 40h (30+10) 

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) 

Introdução à importância e ao impacto do néo-realismo italiano e da nouvelle vague 

francesa na história do Cinema. Principais textos teóricos e manifestos, visionamento 

comentado de filmes emblemáticos de ambos os movimentos. A herança do néo-

realismo e da nouvelle vague no cinema “moderno” e contemporâneo. No termo da uc, 

os alunos devem ter compreendido as características das duas correntes históricas nela 

abordadas, relacionando os exemplos estudados e os textos teóricos/doutrinários que 

lhes deram expressão na história e nas teorias do cinema. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The course offers an introduction to the relevance of italian neorealism and french 

new wave in the history of cinema of the 20th century. Students are supposed to 

understand the merging of both movements in their historical / cultural context and 

their huge influence in modern and post-modern filmographies. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

1. Introdução geral ao néo-realismo italiano: enquadramento histórico, relação com 

outras artes, condicionalismos de produção, principais textos, principais cineastas. 

2. Visonamentos comentados à luz da exposição introdutória. 

3. Introdução geral à nouvelle vague: enquadramento histórico, relação com outras 

artes, condicionalismos de produção, principais textos, principais cineastas. Relevância 

da mudança tecnológica de dos novos dispositivos de captação de imagens e sons. 

4. Visonamentos comentados à luz da exposição introdutória. 

5. Análise comparada da relevância das experiências néorealista e da nouvelle vague. 
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6. Posteridade e legados do néo-realismo e da nouvelle vague 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. General introduction to Italian Neorealism: historical background, interarts 

relationship, production limitations, cultural and political meaning. Main theoretical 

texts and manifestos, ideological prospects. 

2. Commented viewings. 

3. General introduction to French New Wave: historical background, interarts 

relationship, production limitations, cultural and political meaning. Main theoretical 

texts and manifestos, ideological prospects. 

4. Commented viewings. 

5. Influence of both movements in modern and post-modern film making. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

O enquadramento histórico e doutrinário das duas correntes e épocas estudadas, o 

conhecimento dos seus manifestos e textos fundadores, precede o estudo de filmes 

emblemáticos de ambas as correntes, através de visionamentos comentados e de 

discussão nas sessões de contacto. Esse enquadramento apoia-se em autores de 

referência (v. bilbiografia). 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The cultural and historical context of the merging of both movements is approached 

through their main doctrinal texts and main films. 

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

A metodologia da uc é a da exposição das circunstâncias e ideários que inspiram as 

duas correntes estudadas, enquadrada pela remissão para autores de referência e 

apoiada em estudos de casos delas representativos. 

 Os alunos em regime de avaliação contínua redigem um trabalho final escrito sobre 

um tema pré-acordado com o docente, citando obrigatoriamente a bibliografia 

indicada. Os alunos em avaliação final fazem um exame escrito sobre o conjunto da 

matéria abordada no período a ele destinado no calendário escolar. 

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

Understanding the cultural and historical context of the merging of both Italian 

Neorealism and French New Wave is kee to approach their political and aesthetic 

general expressions. The discussion of viewed case studies allows the comprehension 

of their importance and aftermath. Each Student writes a monographical paper ( 6.000 

words) on a topic of the syllabus. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

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

O enquadramento teórico-prático das circunstâncias históricas, técnicas e ideológicas 

em que se desenvolveram as duas correntes estudas na uc e o seu relacionamento com 

a reflexão teórica produzida em artigos, manifestos, etc.,  nas respectivas épocas, 

introduz e elucida os visionamentos de exemplos emblemáticos de obras e cineastas 

dessas duas correntes. 
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8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Viewing films and reading the theoretical texts of both movements has proved to be the 

most effective way of understanding the goals and film practices of both movements. 

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

CHARACTERS MAX) 

— BORDWELL, D., Narration in the Fiction Film, London, Methuen, 1985. 

— COOK, David A., A History of Narrative Film, Norton & Company [1981] 1996, 

third edition. 

— FRODON, Jean-Michel, Le Cinéma français, de la Nouvelle Vague à nos jours, 

Paris, Cahiers du cinéma, 2010. 

— KOVÁCS, András Bálint, Screening Modernism, European Art Cinema, 1950-

1980, The University of Chicago Press, 2007.  

—MENDES, João Maria, Culturas Narrativas Dominantes — O caso do Cinema, 

Ediual, Lisboa, 2009. 

—SADOUL, Georges, Histoire du Cinema Mondial des origines à nos jours, 

Flammarion, Paris, 1961. 

— THOMPSON, K., & BORDWELl, D., Film History, an Introduction, McGraw-Hill 

[1994] 2003, second edition. 

— WAGSTAFF, Cristopher [2007], Italian Neorealist cinema: an aesthetic approach, 

University of Toronto Press, ISBN 978-0-8020-95620-6 (paperback), 508 pp. 

10. OBSERVAÇÕES 

A monitorização da aprendizagem pode aconselhar que, à monografia produzida para 

avaliação contínua, se acrescente um teste escrito visando garantir a aquisição, pelos 

alunos, dos conhecimentos e do vocabulário técnico que eles requerem. 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


