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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 

Realização e Estilo Cinematográfico. 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Directing and Filmic Style 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Joaquim José Martins Gonçalves Sapinho. Aulas Teórico-Práticas: 30h, Orientação 
Tutorial: 10h, total de horas de contacto: 40h. 

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

Joaquim José Martins Gonçalves Sapinho. Theoretical classes: 30h, Tutorial 

Orientation: 10h. Total Hours: 40h. 

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) 
O objectivo desta disciplina é de constituir um espaço pedagógico que seja capaz de 
dotar os alunos da capacidade de ler um estilo cinematográfico. 
Pretende-se assim que os alunos, a partir da percepção imediata dos conteúdos 
narrativos dum filme, sejam capazes de identificar os aspectos formais determinantes 
da coerência da expressão de um estilo cinematográfico. 
Pretende-se igualmente que os alunos fiquem aptos a conceber um trabalho de 
realização sobre um argumento seu no quadro de um estilo próprio e não apenas duma 
ilustração de um texto. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The purpose of this course is to provide an educational space that is able to give 

students the ability to read a cinematic style. 

The intention is that students from the immediate perception of the narrative content of 

a film, to be able to identify the determinants of formal coherence aspects of the 

expression of a cinematic style. 

It is intended that students become able to conceive a job held over a frame its 

argument in its own style and not only from an illustration of a text. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. O desafio de testar uma leitura incerta duma coerência fílmica, que inicialmente é 
apenas pressentida. 
2. A percepção imediata dos conteúdos narrativos genéricos que parecem revelar a 
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coerência de um universo atraente. 
3. Os aspectos visuais e sonoros que suportam a percepção dos conteúdos narrativos. 
4. Identificação da conjugação de diferentes aspectos da realização que concretizam 
essa coerência. É possível ou não, a partir desta identificação ler uma certa ideia do 
mundo? 
5. O estilo entendido não como uma linguagem baseada num pressuposto 
comunicativo, mas em escolhas materiais motivadas por ideias. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. The challenge of testing an uncertain reading of a coherent film, which is only 

initially envisioned. 

2. Immediate perception of generic narrative content which reveal the coherence of a 

compelling universe. 

3. Visual and sound aspects that support the perception of narrative content. 

4. Identification of combining different aspects of the implementation embodying such 

consistency. Is it possible or not, from this identification read a certain idea of the 

world? 

5. The style understood not as an assumption based on a communicative language, but 

material choices motivated by ideas. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Nesta uc, a aproximação do estudo do que é um estilo, é realizada a partir do conceito 
de que não é possível pensar um estilo sem o associar à ideia de coerência. 
É a partir desta noção de coerência que existe uma reflexão sobre a forma como os  
elementos que trabalham para essa coerência, os aspectos visuais e sonoros que 
suportam os conteúdos narrativos da obra cinematográfica, se articulam. 
A compreensão por parte dos alunos de que o estilo não é uma linguagem deverá 
permitir finalmente a possibilidade duma configuração pessoal do seu próprio estilo 
face ao trabalho prático de realização. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

In this curricular unit, the approach of the study is that a style is made from the 

concept that you can not think of a style without associating the idea of consistency. 

It is from this notion of consistency that there is a reflection on how the elements that 

work for that consistency, the visual and audio aspects that support the narrative 

content of film work, articulate. 

The understanding by the students of that style is not a language must ultimately allow 

the possibility of a personal configuration of your own style over the practical work of 

accomplishment. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia desta disciplina basear-se-á na exposição oral de conteúdos, apoiada em 
visionamentos de filmes, numa dinâmica que permita o desenvolvimento do olhar dos 
alunos sobre aquilo que é próprio do cinematográfico que se revela num estilo. 
A participação dos alunos, cada um com o seu ponto de vista artístico, ligado aos 
projectos que desenvolve em outras disciplinas é crucial para determinar o ponto de 
encontro entre os conceitos e a sua materialização nos objectos fílmicos estudados. 
Avaliação tem duas componentes, uma relativa à assduidade e participação e outra a 
um trabalho final escrito. 



 

3/3 
 

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

The methodology of this course will be based on the oral presentation of content, 

based on screenings of films, a dynamic that allows the development of students look 

on what is the film itself which is revealed in style. 

The participation of students, each with their artistic point of view, linked to projects 

developed in other disciplines is crucial to determine the meeting point between 

concepts and their materialization in filmic objects studied. 

Assessment has two components, one on assduidade and other participation and a 

final written work 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Dada a complexidade da apreensão dos exemplos concretos de estilo cinematográfico 
previligia-se o diálogo com os alunos e o repetido visionamento dos exemplos em 
estudo. 
Desafia-se o aluno na relação directa com as cenas fílmicas trazer para primeiro plano 
aquilo que é suposto ser invisível. 
E deste modo adquirir um hábito de ver e pensar que o retir da posição de espectador e 
lhe permita participar da ideia de criação de um estilo próprio. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Given the complexity of the seizure of concrete examples of cinematic style previligia 

the dialogue with students and the repeated viewing of the samples under study. 

Challenges the student in direct relationship with filmic scenes bring to the forefront 

what is supposed to be invisible. 

And thus acquire a habit of seeing and thinking that retir the viewer position and 

enable you to participate in the idea of creating his own style. 

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

CHARACTERS MAX) 

Bazin, André – ‘O Que é o Cinema?’, Assírio & Alvim 
Bresson, Robert – ‘Notas Sobre o Cinematógrafo’, Assírio & Alvim 
Eisenstein, Serguei – ‘ Reflexões de um Cineasta’, Editora Arcádia 
Bordwell, David – ‘On the History of Film Style’, Harvard University Press 
‘Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretatin of Cinema’, Harvard 
Film Studies 
Wittgenstein, Ludwig – ‘Tratactus Logico-Filosoficus’ e ‘Investigações Filosóficas’, 
Fundação Gulbenkian 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


