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Estudos do cinema contemporâneo. 
 
 

OBJETIVOS 
A oferta deste componente em 2020.1 se insere no contexto da proposta de atualização do quadro curricular da área de concentração 
em Cinema e Audiovisual, atualmente em tramitação, e revisa uma proposta anterior de estudo panorâmico dos cinemas africanos, 
desenvolvida no semestre letivo 2017.2, por meio da oferta do componente Cinema Internacional (COM354). Nas duas ocasiões, 
trata-se de desenvolver estudos sobre os cinemas africanos, por meio de abordagem introdutória, destinada a estudantes de graduação, 
dentro de componentes optativos atualmente existentes e associados a abordagens mais amplas de cinematografias de diferentes partes 
do mundo e em períodos mais recentes da história do cinema. Como parte da atualização curricular da área de concentração em 
Cinema e Audiovisual, com base nessas iniciativas anteriores, será criada a disciplina Cinemas Africanos, cuja ementa é a seguinte: 
 
Configurações político-ideológicas, estéticas e geográficas dos cinemas africanos, em perspectiva histórica e comparada. A 
África e o cinema: do eurocentrismo à descolonização da mente. A emergência dos cinemas africanos e a condição pós-colonial. 
Estéticas documentais, ficcionais e experimentais nos cinemas africanos. Tendências contemporâneas do cinema e do 
audiovisual na África. 
 
Com base no sentido geral da proposta acima, a oferta deste componente em 2020.1 tem os seguintes objetivos: 

• Apresentar as principais características dos cinemas africanos, por meio de abordagem que identifique as relações entre 
cinema e descolonização, em diferentes contextos geopolíticos, bem como entre cinema e imaginação do comum, no que 
concerne diferentes enquadramentos (nacionais, étnicos, raciais, pan-africanistas, diaspóricos, internacionais etc.). 

• Diferenciar as principais tradições e tendências cinematográficas africanas, caracterizando panoramicamente algumas 
das áreas em que podem ser situadas: o cinema nacional do Egito; o cinema nacional da África do Sul; os cinemas do Magreb; 
os cinemas da África subsaariana francófona; os cinemas da África subsaariana lusófona; os cinemas da África subsaariana 
anglófona; o caso da produção em vídeo na Nigéria (Nollywood); os cinemas transnacionais e diaspóricos; etc. 

• Identificar alguns dos principais realizadores e realizadoras dos cinemas africanos, por meio do contato com alguns 
dos filmes que marcaram época nas cinematografias do continente e da leitura de textos historiográficos e/ou analíticos. 

• Contribuir para a compreensão crítica dos discursos e das imagens atuais sobre a África, sobre as africanidades e sobre 
o mundo, com base no modo como os cinemas africanos atualizam, em suas singularidades, a experiência do cinema. 

 
METODOLOGIA 

• Aulas expositivas e dialogadas. 
• Leitura prévia de textos para discussão em aula. 
• Exibições comentadas de filmes e de trechos de filmes, seguidas de debates. 
• Uso de quadro para anotações e de projetor multimídia. 
• Elaboração e apresentação de estudos dirigidos, seminários, projetos estudantis e outras atividades. 
 
Esta é uma versão do programa destinada ao planejamento acadêmico e não apresenta o cronograma semestral de atividades, que 
será divulgado antes do início do semestre letivo 2020.1. 
 
Mais informações: https://www.incinerrante.com/cursos/estudos-do-cinema-contemporaneo 
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AVALIAÇÃO 
 
Processo de avaliação continuada, com base na participação nas aulas, na apresentação de estudos dirigidos e no desenvolvimento 
projetos de pesquisa, mostra, curso etc. 
 
Proposta de estrutura básica das atividades de avaliação, baseadas em notas expressas em escala de 0,0 a 10,0: 

• Nota 1 – valor: 10,0 
a. Participação nas aulas (avaliação continuada, baseada em frequência e engajamento com o conteúdo) – valor: 3,0 
b. Apresentação de estudos dirigidos (em datas específicas no decorrer do semestre) 

i. Estudo sobre autor e texto a definir – valor: 3,5 
ii. Estudo sobre cineasta e filme a definir – valor: 3,5 

• Nota 2 – valor: 10,0 
a. Desenvolvimento de projeto (individual ou em grupo de até 4 pessoas, no decorrer do semestre, em datas a definir) 

i. Etapa 1: proposta de pesquisa, mostra, curso etc. (título, autoria/equipe, resumo e palavras-chave) – valor: 2,0 
ii. Etapa 2: desenvolvimento da proposta (resumo expandido e estrutura comentada) – valor: 4,0 

iii. Etapa 3: apresentação final do projeto desenvolvido – valor: 4,0 
 
O resultado final consistirá na média aritmética das notas 1 e 2. 
 
Esta é uma versão do programa destinada ao planejamento acadêmico e não apresenta o detalhamento das atividades de avaliação, 
que será divulgado antes do início do semestre letivo 2020.1. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1 – A África e o cinema 

1.1. O eurocentrismo e seu imaginário em questão 
1.2. A África nos discursos coloniais e o imaginário imperialista 

 
Unidade 2 – A descolonização nos cinemas africanos 

2.1. Os cinemas africanos e a luta anti-colonialista 
2.2. Da independência política à descolonização da mente 
2.3. Os cinemas africanos e a condição pós-colonial 

 
Unidade 3 – História(s) do(s) cinema(s) africano(s) 

3.1. Tradições nacionais de mais longa duração 
3.1.1. O cinema nacional do Egito 
3.1.2. O cinema nacional da África do Sul 

3.2. A heterogeneidade pós-colonial 
3.2.1. África do Norte e Magreb 
3.2.2. África subsaariana francófona 
3.2.3. África subsaariana lusófona 
3.2.4. África subsaariana anglófona 
3.2.5. A emergência do vídeo e o caso de Nollywood 
3.2.6. Tendências contemporâneas da produção cinematográfica e audiovisual em contextos africanos 
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