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I. EMENTA  

As origens das artes narrativas: mito e rito. Do sagrado ao profano: ficcionalidade em narrativas 
orais. Do texto à tela: as origens do cinema de ficção. Narrativas cinematográficas no século 
XX: transparência e opacidade, imagem e realidade. Princípios do discurso cinematográfico. 
Eisenstein e a teoria da montagem: representação e imagem. A decupagem clássica e o cinema 
de entretenimento. Glauber Rocha: montagem vertical. O cinema onírico: sonhos e pesadelos 
em Luis Buñuel e David Lynch. Roteiro de ficção: convenções e transgressões. Elementos 
estruturais de narrativas cinematográficas: tempo, espaço, personagens, enredo, foco narrativo. 
O problema do ponto de vista no cinema: sumário e cena. A dramaturgia da cena e seus 
elementos constituintes. Procedimentos de roteirização: storyline; personagens; argumento; 
cenas; primeiro tratamento; storyboard. Do texto ao filme: adaptação, tradução e estilo.  
 
 
II. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
Objetivos gerais: 
- fornecer subsídios teóricos e críticos para o estudo de narrativas ficcionais cinematográficas; 
- operacionalizar as diferenças entre formas de narratividade no cinema. 
 
Objetivos específicos: 
- investigar as origens e o desenvolvimento dos processos de narratividade na literatura e no 
cinema; 
- reconhecer modelos tradicionais e experimentais de narrativas cinematográficas; 
- examinar os princípios constitutivos do discurso cinematográfico; 
- compreender e assimilar os princípios básicos da estrutura dramática de um filme; 
- identificar os elementos constituintes do roteiro de ficção. 
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III. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
Semana Conteúdo 

1 Apresentação do programa e introdução à discussão sobre narratividade no cinema. 
2 As origens das artes narrativas: mito e rito. 
3 Do sagrado ao profano: ficcionalidade em narrativas orais. 
4 Do texto à tela: as origens do cinema de ficção. Narrativas cinematográficas no 

século XX: transparência e opacidade, imagem e realidade.  
5 Princípios do discurso cinematográfico. Eisenstein e a teoria da montagem: 

representação e imagem. A decupagem clássica e o cinema de entretenimento.  
6 Avaliação 1. 
7 Seminário 1: análise de filme de Glauber Rocha (montagem vertical). Correção e 

devolução das avaliações. 
8 Seminário 2: O cinema onírico: sonhos de Luis Buñuel.  
9 Seminário 3: O cinema onírico: pesadelos de David Lynch. 
10 Elementos estruturais de narrativas cinematográficas: tempo, espaço, personagens, 

enredo, foco narrativo. O problema do ponto de vista no cinema: sumário e cena.  
11 Seminário 4: análise da estrutura narrativa do filme Dentro da casa, de François 

Ozon.  
12 Avaliação 2. 
13 Correção e devolução das avaliações. A dramaturgia da cena e seus elementos 

constituintes.  
14 Seminário 5: análise de curtas-metragens de Jorge Furtado. 
15 Roteiro de ficção: convenções e transgressões. Procedimentos de roteirização: 

storyline; personagens; argumento; cenas; primeiro tratamento; storyboard. 
16 Da literatura ao cinema: adaptação, tradução e estilo.  
17 Avaliação Final. 
18 Correção e devolução das avaliações. Encerramento do curso. Avaliação 

substitutiva. 
 
IV – ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 
 
Aulas expositivas e dialogadas a partir da leitura de textos teóricos e críticos. Metodologias 
ativas: sala de aula invertida e aprendizagem por equipes (desenvolvimento de pesquisa para a 
realização de atividades em sala de aula a partir de propostas fornecidas pelo professor); 
seminários em grupos. 
 
V – RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
- Plataforma Teams (Microsoft) para realização de aulas síncronas e elaboração de tarefas e 
avaliações; 
- OneDrive (Microsoft): uso do serviço de armazenamento em nuvem para o compartilhamento 
de textos e filmes. 
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VI – CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação contínua, por meio de fichamentos e resenhas de textos e filmes indicados pelo 
professor. Realização de três avaliações escritas individuais. Avaliação oral: seminários em 
grupo. 
 
VII - BIBLIOGRAFIAS BÁSICA E COMPLEMENTAR 
 
Bibliografia básica: 
BAZIN, André. O que é o cinema? Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Ubu, 2018.  
EISENSTEIN, Sergei Mikhailovitch. O princípio cinematográfico e o ideograma. In: 
CAMPOS, Haroldo de (org.). Ideograma: lógica, poesia, linguagem. São Paulo: EDUSP, 2000. 
p. 149-166. 
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2005. 
 
Bibliografia complementar: 
BENJAMIN, Walter. O narrador. In: _____ Magia e Técnica, Arte e Política - ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Obras escolhidas, volume I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 
ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 
1994. 
ELIADE, Mircea. Mito e realidade. 6 ed. Trad. Paola Civelli. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
XAVIER, Ismail. Do texto ao filme: a trama, a cena e a construção do olhar no cinema. In: 
Literatura, cinema e televisão. São Paulo: SENAC, 2003. 
 


