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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

3º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

3RD SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Estética no Cinema 1 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Aesthetics in Cinema I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Marta Filipe de Matos Ribeiro Mendes - Carga Lectiva: 40 horas semestrais 

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

Marta Filipe de Matos Ribeiro Mendes - Teaching Time: 40 hours per semester 

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 tem por objectivo  promover, nos alunos, a capacidade crítica 
face aos objectos fílmicos e aos problemas estéticos por eles levantados, 
proporcionando-lhes o desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências  
no respectivo âmbito temático. Pretende-se, deste modo, a articulação de cinco grandes 
objectivos:  
1. Promover a capacidade de articulação entre teoria e prática. 
2. Propiciar a capacidade de análise dos filmes, direccionada para questões específicas. 
3. Desenvolver a capacidade de reflexão teórica sobre ideias e problemas. 
4. Conduzir o trabalho de leitura de textos e de visionamento de filmes. 
5. Possibilitar a capacidade de interpretação crítica dos filmes enquanto formas 
potenciais artísticas de pensamento. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This course aims to promote the students critical skills to face filmic objects and the 

aesthetic issues they point to, providing the knowledge, skills and competencies in the 

respective thematic scope. It is therefore intended the articulation of five main 

objectives: 

1.To promote the ability of articulation between theory and practice. 

2 To provide the ability to analyze the films, directed to specific issues. 

3 To develop the capacity for theoretical reflection on filmic aesthetic ideas. 

4 To promote specific practicing of reading as well viewing of films. 

5 To enable the ability to critically interpret the films as forms of thinking. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
A unidade curricular desenvolve o tema da articulação entre o pensamento e a 
linguagem no cinema, centrando-se num conjunto de obras de referência relativamente 
aos temas analisados, organizados em quatro núcleos temáticos. Parte-se da questão 
formulada por Gilles Deleuze, em Qu’est ce qu’un acte de Création - o  que é ter uma 
ideia em cinema? – concretizando-a e desenvolvendo-a seguidamente a partir das 
questões fomuladas por diferentes cinematografias: Jean-Luc Godard – o problema da 
linguagem e a noção de “cinema-ensaio”; Jean-Rouch – “Etno-ficção” e figuras da 
narração ; Jonh Cassavetes – o limite da linguagem e o corpo, a improvisação como 
experimentação; Michelangelo Antonioni – o problema do sentido e a “subjectiva 
indirecta livre”. O tema sera desenvolvido a partir de visionamentos de filme e do 
trabalho sobre textos de Gilles Deleuze, Theodor Adorno, M. Merleau-Ponty, José Gil, 
Susan Sontag e textos e/ou entrevistas dos próprios cineastas analisados. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The course develops the theme of the relationship between thought and language in the 

cinema, focusing on a set of reference books on the subjects analyzed, organized into 

four themes. The key starting point of the course is formulated by Gilles Deleuze in his 

text "Qu'est ce qu'un acte of Création" and will be developed in a set of different film 

cases. Jean-Luc Godard - the problem of language and the notion of "film-essay"; 

Jean Rouch - "Ethno-fiction" and the powers of the false; John Cassavetes - the limits 

of language and the body; improvisation and experimentation; Michelangelo 

Antonioni - the problem of meaning and the "free indirect subjective discourse". The 

themes will be developed from film screenings and group analyses/reflexions on the 

films and on the the main texts worked. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Visando, em grande medida, o desenvolvimento do sentido crítico dos discentes 
perante objectos fílmicos e a capacidade de leitura, reflexão e formulação conceptuais 
sobre os problemas estéticos por eles levantados, a unidade curricular articula os 
conteúdos programáticos aos seus objectivos. Visa-se proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências no respectivo âmbito 
temático, nomeadamente, a partir da articulação entre os filmes de referência e as 
leituras e análises dos textos de referência. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Aiming the development of critical thinking of students before filmic objects and the 

ability to read, think criticaly and to formulate aesthetic problems raised by them, the 

course articulates the programmatic content to its objectives. The aim is to provide 

students with the development of knowledge, skills and competencies in its thematic 

scope, namely, from the articulation between the referenced films and readings and 

analyzes of referenced texts. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia pedagógica é estruturada a partir da exposição de conteúdos (leitura e 
reflexão dos textos base e análise de objectos artísticos nos contextos de reflexão 
específicos), sendo que  a dinâmica das aulas alterna entre a exposição de conteúdos e 
a participação activa dos alunos em análises e reflexões de grupo. 
A avaliação é feita mediante três parâmetros: 
1. Trabalho individual final de avaliação de conhecimentos; 
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2. Pequenos trabalhos individuais escritos realizados continuamente, ao longo do 
semestre; 
3. Assiduidade e participação nas actividades das aulas. 

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

Teaching methods are based on the screening of films and on the critical reading of 

texts and their subsequent analyses, mainly worked in groups. The class dynamics 

shell alternate between the exposure of contents and the active participation of 

students in analysis and group reflections. 

 

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 o interesse, aptidões e 
competências na área da Estética do cinema, preocupando-se fundamentalmente com o 
desenvolvimento, nos alunos, da capacidade de distinção entre : (1) leitura dos textos / 
visionamento das obras (filmes);  (2) reflexão e (3) crítica. A estrutura do 
leccionamento tem como fixos os seguintes critérios: 
1. Exposição do tema a tratar e preâmbulo conceptual. Formulação de questões. 
2. Leitura acompanhada de textos e /ou visionamentos. Em cada núcleo temático são 
feitas leituras acompanhadas de um ou mais textos, incentivando a investigação 
individual e visionamentos  de filmes ou excertos, seguidos de discussão a análise. 
3. No final das leituras e visionamentos é feita uma abordagem teórica dos mesmos, 
pelo docente, no sentido de uma compreensão e apreensão conceptual. São sempre 
fornecidos elementos filmográficos e bibliográficos adicionais para uma maior 
exploração do corpus temático examinado, no sentido de incentivar a pesquisa e o 
interesse individual. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The teaching methodology used is intended to promote the interests, skills and 

competences in the area of aesthetics of cinema, concerned primarily with the 

development in students the ability to distinguish between: (1) reading the texts / 

viewing of the works (films) ; (2) reflection and (3) critical. The structure has the fixed 

leccionamento the following criteria: 

 

1 Display the topic to be discussed and conceptual preamble. Formulating questions. 

Promote reading. 

2 In each thematic core, readings are undertaken, encouraging individual research, 

and screenings of films or excerpts, followed by group analysis and discussion. 

3. Monitorin of the teacher towards a conceptual understanding and apprehension. 

4. Additional bibliographic adjustments for further exploration of the thematic corpus 

examined in individual work, in order to encourage research and individual interest. 

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

CHARACTERS MAX) 

ADORNO, T “The Essay as a Form” 
GODARD, J-L, “Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard”, Alain Bergala, Paris: 
Cahiers du Cinéma “Introduction à une veritable histoire du cinema”, Paris, Albatros, 
Coll. Ca / Cinéma, 1980 
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MERLEAU-PONTY, M. « Phénomenologie de la perception », Gallimard, Paris 
GIL, J. , « MOVIMENTO TOTAL – O corpo e a dança », Tradução de Miguel Serras 
Pereira, Relógio d’Água, Lisboa, 2001 
MORIN, E. « O cinema ou o homem imaginário », Moraes Editores, Lisboa, 1980 
ZIZEK, S., « Lacrimae rerum », Essais sur kieslowski, Hitchchock, Tarkovski et 
Lynch, Trad. Christine Vivier , Ed. Amsterdam,Pris 2005 
CAHIERS DU CINÉMA No 417, Mar. 1989: Cassavetes et le théâtre (Bill Krohn) ; La 
force de Vie ( Thierry Jousse) No 43, Mar, 1992 : « Shadows » and « Faces » 
CARNEY, Ray, Cassavetes on Cassavetes, Faber & Faber Ed. 
DELEUZE, G. “Deux régimes de fous” , Paris, Minuit, 2003; 
« CINÉMA: Image-Temps », Minuit, Paris, 1985  
ANTONIONI, M. « Écrits », Éd. Images Modernes, 2003 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


