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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Cinematografias V - Prospectiva 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Analysis V - Prospective 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
João Júlio Leal Ribeiro Lopes 
(10 aulas x 3 horas) 

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

João Júlio leal Ribeiro Lopes 

(10 classes x 3 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) 
Mantêm-se as duas linhas gerais da cadeira Cinematografias IV - Experimentais (do 
primeiro semestre): 
 
Revisitação histórica e avaliação teórica das convulsões que caracterizaram a 
emergência do cinema moderno e, mais especificamente, as "novas vagas" da década 
de 1960 — análise de exemplos (filmes & autores), nomeadamente do cinema francês, 
mas também de outros contextos de produção. 
 
Trata-se de sublinhar a importância desse período para todo o cinema posterior, 
dotando, em particular, os alunos da capacidade de estabelecer relações entre as suas 
transformações e o quadro evolutivo do cinema contemporâneo. 
 
Ao mesmo tempo, reforça-se a ideia — nomeadamente através do estudo de diferentes 
opções narrativas — de que a relação entre "passado" e "presente" deve ser entendida 
para além de qualquer nostalgia, como um dado fundamental da dinâmica criativa. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The two main lines of Cinematografias IV - Experimentais (from the 1st semester) are 

always valid: 

 

To revisit the history, the pratical and theoric movements linked to the birth of modern 

cinema, specially the "new waves" of the 1960's — study of several exemples (films & 
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directors), first of all from the french "nouvelle vague", but also from other countries. 

 

The main purpose is to enphasize the importance of that period to all the cinema that 

came after — the students should establish connections between the transformations of 

that times and the ways of evolution of contemporary cinema. 

 

At the sime time, it gets stronger the notion that the relations between "past" and 

"present" — namely through the confrontation of different narrative options — must be 

dealt without any kind of nostalgia, but as a fundamental tool to understand criativity. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
I – Da narrativa da continuidade (clássica) às narrativas da fragmentação (moderna). 
a) – a integração do vídeo (digital) nas novas formas de produção 
b) – o exemplo do universo criativo de Godard 
 
II – A renovada discussão das fronteiras documentário/ficção. 
a) – memória crítica dos documentários dos anos 60 
b) – documentário “versus” reportagem, cinema “versus” televisão 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

I – Narrative from continuity (classic) to fragmentation (modern).. 

a) – the place of video (digital) in the new forms of production 

b) – the universe of Godard 

 

II – The new discussion of the frontiers between documentary and fiction. 

a) – reviewing and rethinking documentary from the sixties 

b) – documentary “versus” reportage, cinema “versus” television 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Num tempo de proliferação de hipóteses de conhecimento dos filmes (DVD, Internet, 
etc., etc.), a experiência ensina que a maioria dos alunos possui uma formação 
“instintiva” e paradoxal: há uma apetência maior pela descoberta dos mais variados 
contrastes das linguagens cinematográficas, mas a acumulação de referências não está 
necessariamente associada a uma percepção consistente de mais de um século de 
história de filmes. 
 
Daí o desafio: questionar a mera acumulação de informação (filmes, imagens, etc.), 
procurando discutir como essa informação pode favorecer, ou não, a elaboração de um 
conhecimento consistente da pluralidade histórica do cinema. 
 
Daí também que um dos pontos de partida de todo o este processo – o que é ser um 
espectador? – constitua também um essencial ponto de chegada. Trata-se de saber se a 
nossa imersão no mundo digital (ainda) nos permite perceber, não apenas as práticas 
de ruptura dos anos 60, mas também o que significava ser espectador nessa época. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

In this time of multiplication of ways of information about cinema (DVD, Internet, etc., 

etc.), experience says that most of the students have an "instinctiv" and paradoxical 

knowledge: they are eager to discover the contrasts of film languages, but the 

accumulation of data does not mean they have a consistent perception of more than 
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one century of film history. 

One of  the main challenges of this process is the questioning and the discussion of the 

mere accumulation of information (movies, images, etc.). In that sense, one of the main 

points is  the discussion how that ammount of information can produce, or not, a 

valid and operative knowledge of the history of cinema (with all their interior 

differences). 

Therefore, one of the starting points — what is it to be a spectator? — is also some 

kind of finishing point. We must try to understand if our digital world isn't making us 

forget, not only the big transformations of the sixties, but also what meant to be a 

spectator in that time. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Tendo em conta o número de aulas para uma unidade curricular deste género (10 x 3 
horas), importa encontrar um equilíbrio informativo/cognitivo que não ceda às 
facilidades da actual "fragmentação" dos dispositivos da Internet (YouTube, "trailers", 
etc.). 
 
Daí a organização do trabalho em torno de uma ou duas longas-metragens que, em 
função da sua importância histórica ou simbólica, são vistas na íntegra — o confronto 
de uma longa dos anos 60 e outra já do séc. XXI tem-se revelado especialmente 
interessante e motivador. 
 
Em paralelo, há um trabalho sobre fragmentos de outros filmes, devidamente 
contextualizados. Tal trabalho estende-se a referências de outros domínios — em 
particular fotografia e pintura — susceptíveis de ajudar a compreender as 
transformações do cinema num quadro mais geral da dinâmica histórica e cultural. 
 
A avaliação prolonga estas componentes, solicitando um duplo trabalho dos alunos — 
sobre um filme que tenha sido matéria nas aulas e um outro à sua escolha. 

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

With the number of classes for each semester (10 x 3 hours), we must find an 

equilibrium of information and study that does not loses the main goals in the 

"fragmentation" typical of the Internet (YouTube, trailers, etc.) 

 

The essential of the work is organized around just one or two long features — the 

historical and symbolic importance of those features justifies a concentrated study of 

their elements. Sometimes, the complicity and contrasts between a film from the sixties 

and some film from our 21st century proves to be very useful.  

 

It is also important to show fragments from several other titles, never forgetting their 

context of production. This kind of parallel work is usually connected with other forms 

of artistic expression — mainly photography and painting —, trying to understand the 

evolution of film in a plural context of history and culture. 

 

Generally, the students have to write a work of analysis about one film seen during the 

classes and another of their choice. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

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

[Tal como referido no ponto anterior] É fundamental criar condições para um regresso 
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às "novas vagas" que valorize a sua actualidade histórica e simbólica. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

[As stated in the point 7] It is essential to create conditions to return to the "new 

waves", not in a nostalgic way, but trying to emphansize their historical and symbolic 

importance to our present. 

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

CHARACTERS MAX) 

* André Bazin, "Orson Welles" 
* Roman Gubern, "Historia del Cine" 
* David Bordwell, "Narration in the Fiction Film" 
* Jean-Luc Godard, "Godard par Godard" 
* Andrew Tudor, "Teorias do Cinema" 

10. OBSERVAÇÕES 
Porventura o maior desafio face aos alunos formados na idade da Internet consiste em 
confrontá-los com os ecrãs que os antecederam — e mostrar que a sala escura (para ver 
filmes) não foi um acidente, mas a etapa fulcral do nascimento de uma singular forma 
de expressão. 

10. GENERAL REMARKS 

Maybe the bigger challenge in dealing with students from the "age of Internet" is to 

confront them with screens that existed before them — it is essential to show that the 

dark room (the classic theatre of films) was not an accident, but the vital chapter of the 

birth of a  unique form of expression. 

 


