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EMENTA 

Representações documentárias e ficcionais de processo migratórios no Brasil, na Itália e nos Estados Unidos. Migração 
e etnia. Migração e estereotipagem. Migração e racismo. Nordestinos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Japoneses nos 
Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Norte versus Sul na Itália do pós-guerra. Bóias-frias na Costa Leste 
dos Estados Unidos. 

 

OBJETIVOS 

A oferta da componente em 2021.2 se fundamenta na proposta de atualização da ementa registrada e estabelece 
um recorte particular centrado no Estudo da Crítica Cinematográfica. Espera-se que o discente tenha 
conhecimento prévio sobre a linguagem cinematográfica. Deve-se considerar, portanto, a seguinte ementa: o 
campo da crítica como horizonte de análise de obras cinematográficas. Estudos dos modelos de crítica 
aplicados aos produtos audiovisuais. A prática da crítica de cinema nos formatos impresso e audiovisual.  
 
OBJETIVO GERAL 
- Compreender e avaliar a crítica cinematográfica a partir de uma perspectiva histórico-receptiva, considerando seus elementos de 
produção, seus formatos e suas características centrais, sobretudo no Brasil. Desenvolver uma peça crítica como trabalho final da 
disciplina. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Compreender e discutir alguns conceitos-chave acerca da dimensão crítica dos produtos fílmicos; 
- Analisar alguns discursos críticos e examinar seus aspectos relativos ao estilo e formatos; 
-Avaliar alguns filmes e produzir críticas sobre os mesmos. 

 

METODOLOGIA  

Abordagem metodológica ativa e participativa:  
1-Atividades síncronas e assíncronas na plataforma Google Meet, uso do Google Drive para disponibilização de textos e de lista de 
discussão por email; 
2-Aula dialogada (ao vivo), interatividade com os estudantes; 
3-Problematizações a partir de temas geradores vinculados ao conteúdo da disciplina (chats e ao vivo); 
4- Seminários com mediação da docente; 

5- Estudo dirigido, pesquisa, trabalhos em grupo e colaborativos. 

 

AVAL IAÇÃO  

Avaliação processual em três momentos: 
1-Participação nas atividades propostas ao longo do curso, estudo dirigido, pesquisa e análises de críticas e críticos. Peso 2 
1-Atividade em grupo: seminário com mediação da docente sobre críticos e críticas de cinema. Peso 3 
2-Atividade em dupla: elaboração de uma crítica (impressa ou audiovisual) de um filme a escolher. Peso 5 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Algumas notas sobre a linguagem do audiovisual. A crítica de cinema e sua dimensão histórico-conceitual. Os tipos de crítica e 
suas características. A cinefilia e a crítica amadora. 
O papel da crítica na reflexão de produtos artísticos. Definições e limites. A relação entre crítica e análise: aproximações e 
diferenças.  



A crítica como instância de recepção histórica dos filmes: uma proposta de metodologia. O caráter retórico-persuasivo da crítica e 

os condicionalismos da interpretação. 
Estudos de casos sobre críticas e críticos de cinema: investigação, observação, interpretação e síntese. 
A crítica de cinema na internet: mera transposição de suporte? Podcasts e o vídeo-ensaio como novas possibilidades da crítica de 
cinema. 
A prática dos textos nos formatos impresso e audiovisual. Elementos essenciais para a realização de um bom discurso crítico. 
Exercícios de produção colaborativa de textos críticos. 

 

Filmografia: 

O crítico – ( Kleber Mendonça Filho, 2008) 
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