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EMENTA 
Origens das teorias cinematográficas; A teoria do cinema da primeira época: cinema mudo; As teorias russas da montagem, o 
formalismo e a escola de Bakhtin; As teorias das vanguardas históricas; Teoria: fenomenologia e realismo; Teoria realista clássica e 
a influência de Brecht; O advento do estruturalismo no cinema e a mutação pós-estruturalista; A teoria cognitivista analítica; A teoria 
do cinema e a filosofia: o impacto de Deleuze; A teoria Queer; O Multiculturalismo, Raça e Representação no cinema; A teoria e o 
cinema pós-colonial; A teoria do pós-cinema: o digital e os novos meios; A pluralização das teorias do cinema. 
 
OBJETIVOS 
A oferta deste componente em 2022-1 tem como base a proposta de atualização do quadro curricular da área de concentração em 
Cinema e Audiovisual, como parte de um futuro curso de dois ciclos em Cinema e Audiovisual, e está condicionada pela 
necessidade de adoção das medidas determinadas pela UFBA, em função da retomada de atividades presenciais em meio à 
pandemia de Covid-19. Nesse contexto, é fundamental que todas e todos conheçam o Plano de Contingência e Medidas de 
Biossegurança para a Realização de Atividades Presenciais no Semestre 2022-1, na Universidade Federal da Bahia, em vista da 
pandemia de Covid-19, documento que está disponível no portal UFBA em Movimento, assim como os planos específicos das 
diferentes unidades, que podem conter diretrizes complementares. Entre as medidas adotadas, destacam-se a exigência de 
esquema vacinal completo para frequentar atividades presenciais na universidade; o estabelecimento de medidas de 
distanciamento e ventilação nas salas de aula, que deverão ter janelas e portas sempre abertas, sendo ocupadas de forma 
organizada, para manter a distância de pelo menos 1,5m entre as pessoas presentes; a exigência de uso de máscara adequada 
(preferencialmente PFF2/N95), durante todo o tempo, sempre cobrindo necessariamente tanto o nariz quanto a boca, sem deixar 
espaço para entrada e saída de ar pelas bordas da máscara; a higienização frequente das mãos e dos objetos. 
 
A ementa da disciplina atualmente existente no quadro da referida área de concentração, reproduzida acima, deve ser 
compreendida, nesse contexto, como uma descrição parcial do conteúdo programático da nova disciplina proposta, cuja ementa 
revisada é a seguinte: 
 
Estudo de temas e problemas de teorias do cinema e de outras mídias e formas culturais audiovisuais. Elaboração de 
mapeamento conceitual das diferentes teorias do cinema e do audiovisual, em perspectiva crítica e comparada. 
Identificação de conceitos fundamentais e de problemas teóricos. Debates sobre questões de diferença cultural, raça, 
etnia, gênero e sexualidade no campo interdisciplinar das teorias do cinema e do audiovisual. 
 
Nesse contexto, os objetivos deste componente curricular são: 
 

• Identificar e discutir algumas das principais questões das teorias do cinema e do audiovisual. 
• Diferenciar e caracterizar as configurações interdisciplinares das teorias do cinema e do audiovisual. 
• Situar criticamente teóricos e teóricas em relação às questões e às configurações interdisciplinares estudadas. 
• Apresentar ferramentas de pesquisa bibliográfica e discutir modalidades de organização e planejamento de pesquisa 

envolvendo teorias do cinema e do audiovisual. 
 

METODOLOGIA 
Para que as aulas presenciais possam ocorrer com segurança, seguindo as diretrizes da UFBA relativas ao distanciamento, a turma 
de 45 estudantes será dividida em duas partes com no máximo 23 estudantes cada uma, aqui denominadas metades. Isso se deve 
ao limite máximo de ocupação da sala em que as aulas presenciais ocorrerão, que é de 24 pessoas. Após a primeira semana, que 
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permitirá a organização dessa divisão da turma e ocorrerá de forma remota na primeira semana do semestre, haverá um sistema de 
alternância entre as metades de turma: a cada semana, enquanto uma das metades realiza aula presencial, a outra metade realiza 
atividades remotas; na semana seguinte, a situação se inverte; e assim sucessivamente. O cronograma inicial está disponível em 
uma tabela na seção “Conteúdo programático” deste plano de ensino, e o cronograma detalhado será confirmado, em diálogo com 
a turma, até a terceira semana de aula, sendo nessa ocasião registrado em versão atualizada deste plano de ensino e no Moodle. 
As atividades que serão realizadas podem incluir: 

• Aulas expositivas e dialogadas em regime presencial. 
• Aulas gravadas e recursos multimídia para atividades assíncronas. 
• Leitura prévia de textos indicados. 
• Exibição comentada e/ou indicação de filmes ou trechos de filmes e/ou outros produtos e processos audiovisuais. 
• Estudos dirigidos de textos, filmes e outros produtos e processos audiovisuais. 
• Quadro sintético com teóricos e teóricas e incorporação de contribuições de estudantes a partir dos estudos dirigidos. 
• Elaboração e apresentação de projetos estudantis relacionados ao conteúdo programático. 

 
AVALIAÇÃO 
Processo contínuo, com base na participação nas aulas, na apresentação de estudos dirigidos e no desenvolvimento de projetos. 
Estrutura básica das atividades de avaliação (baseadas em notas expressas em escala de 0,0 a 10,0): 

• Estudos dirigidos – Nota 1 – valor: 10,0 
• Desenvolvimento de projetos – Nota 2 – valor: 10,0 

Os detalhes das atividades de avaliação serão apresentados e discutidos com a turma, de acordo com a estrutura acima proposta, 
nas duas primeiras semanas de aula, e a nota final consistirá na média aritmética das notas 1 e 2. A confirmação dos detalhes do 
processo de avaliação decorrerá da discussão com a turma e será informada em versão atualizada deste plano de ensino, na 
terceira semana de aula. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1. O que é teoria do cinema? 
1.1. A teoria como prática  
1.2. O cinema como objeto 
1.3. Interdisciplinaridade 
 
Unidade 2. Panorama histórico das teorias do cinema 
2.1. Antecedentes e primeiras abordagens teóricas do cinema 
2.2. Teorias soviéticas e a questão da montagem 
2.3. Formalismo russo e poética do cinema 
2.4. Vanguardas históricas e a questão do específico cinematográfico 
2.5. Escola de Frankfurt e o pensamento marxista sobre cinema e arte 
2.6. O realismo fenomenológico 
2.7. Política dos autores e teoria da autoria 
2.8. Gêneros cinematográficos como problema teórico 
2.9. Estruturalismo e a imagem como significação 
2.10. Psicanálise e teorias do dispositivo 
2.11. O descentramento terceiro-mundista e multicultural das teorias do cinema  
 
Unidade 3. Tendências e problemas nas teorias do cinema e do audiovisual 
3.1. Políticas da identidade, representação e espectatorialidade 
3.1.1. Feminismo e teoria queer 
3.1.2. Raça e representação 
3.1.3. Multiculturalismo e descolonização 
3.2. Cognitivismo e pesquisa nível-médio 
3.3. O som como problema teórico 
3.4. Semiótica e semiopragmática 
3.5. Fenomenologia, corpo e afeto 
3.6. O digital como problema teórico 
3.7. O cinema expandido 
 
Para verificar se esta é a versão mais atualizada do programa, consultar versões anteriores, cronograma e mais informações, 
acesse a página da disciplina na plataforma Moodle, procurando pelo código COMA86 no campo de busca em https://ava.ufba.br/. 
Caso deseje apenas consultar o histórico de versões, ele também está disponível em: https://incinerrante.com/cursos/teorias-do-
cinema-e-do-audiovisual/. 



Plano de ensino de COMA86 - Teorias do Cinema (versão de 06/03/2022) | Prof. Dr. Marcelo R. S. Ribeiro - marcelorsr@ufba.br | Facom-UFBA | Semestre letivo 2022-1 

 
 
Cronograma 
O cronograma detalhado estará disponível na página da disciplina na plataforma Moodle da UFBA, que pode ser acessada 
procurando pelo código COMA86 no campo de busca em https://ava.ufba.br/, a partir da terceira semana de aulas. No cronograma 
detalhado, serão identificados os conteúdos programáticos, referências, atividades previstas e/ou outros elementos pertinentes a 
cada aula presencial e a cada atividade remota identificada, na tabela abaixo, em ordem numérica. A tabela apresenta qual a 
atividade prevista para cada metade em que a turma será dividida, em cada semana do semestre letivo. 
 

Semana Metade 1 Metade 2 
Semana 1 – 08/03/2022 Aula remota com a turma em sua integralidade a partir das 13h para planejamento 

do semestre e definição da divisão da turma em duas metades 
Semana 2 – 15/03/2022 Aula presencial 1 (13h-16h40) Atividades remotas 1 (assíncronas) 
Semana 3 – 22/03/2022 Atividades remotas 1 (assíncronas) Aula presencial 1 (13h-16h40) 
Semana 4 – 29/03/2022 Aula presencial 2 (13h-16h40) Atividades remotas 2 (assíncronas) 
Semana 5 – 05/04/2022 Atividades remotas 2 (assíncronas) Aula presencial 2 (13h-16h40) 
Semana 6 – 12/04/2022 Aula presencial 3 (13h-16h40) Atividades remotas 3 (assíncronas) 
Semana 7 – 19/04/2022 Atividades remotas 3 (assíncronas) Aula presencial 3 (13h-16h40) 
Semana 8 – 26/04/2022 Aula presencial 4 (13h-16h40) Atividades remotas 4 (assíncronas) 
Semana 9 – 03/05/2022 Atividades remotas 4 (assíncronas) Aula presencial 4 (13h-16h40) 
Semana 10 – 10/05/2022 Aula presencial 5 (13h-16h40) Atividades remotas 5 (assíncronas) 
Semana 11 – 17/05/2022 Atividades remotas 5 (assíncronas) Aula presencial 5 (13h-16h40) 
Semana 12 – 24/05/2022 Aula presencial 6 (13h-16h40) Atividades remotas 6 (assíncronas) 
Semana 13 – 31/05/2022 Atividades remotas 6 (assíncronas) Aula presencial 6 (13h-16h40) 
Semana 14 – 07/06/2022 Aula presencial 7 (13h-16h40) Atividades remotas 7 (assíncronas) 
Semana 15 – 14/06/2022 Atividades remotas 7 (assíncronas) Aula presencial 7 (13h-16h40) 
Semana 16 – 21/06/2022 Aula presencial 8 (13h-16h40) Atividades remotas 8 (assíncronas) 
Semana 17 – 28/06/2022 Atividades remotas 8 (assíncronas) Aula presencial 8 (13h-16h40) 
Semana 18 – 05/07/2022 Semana extra sob demanda, para revisões e ajustes, atendimento adicional por 

agendamento e outras questões que se façam relevantes 
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