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horária

Distribuição
didática dos
conteúdos

O que se espera que o
estudante aprenda por

meio do estudo de cada
tópico.

Assuntos que serão
desenvolvidos em
cada tópico.

Situações didáticas
planejadas para que o
estudante realize, com
vistas ao alcance dos

objetivos de
aprendizagem

Tecnologias
utilizadas para

a realização
das atividades.

Tempo
estimad
o para a
realizaçã

o das
atividad

es.

Total de
horas de

cada
tópico.

Estratégias e
instrumentos

para verificar se
os objetivos

foram
alcançados.

Unidade 1 - As
primeiras
décadas do
cinema no
Brasil.

Conhecer os primeiros
dados sobre o
nascimento do cinema
no Brasil

●O mito do
nascimento do
cinema brasileiro.

Leitura de Texto;
1. Criada pela iniciativa
privada, a Rádio Nacional
foi nacionalizada por
Getúlio Vargas e é até um

Vídeos;
Ebook;
Internet.

5 dias 10 horas não se aplica



●As primeiras
décadas do
cinema no Brasil
no século XX. O
cinema mudo
brasileiro. Os
pioneiros do
cinema no Brasil.

●As revistas de
cinema. A busca
por uma indústria
de cinema
brasileira. As
primeiras políticas
públicas.

●Humberto Mauro e
o Ciclo de
Cataguases. 

●Chaplin Club, o
filme “Limite” de
Mário Peixoto e o
fim da era muda.

importante meio de
comunicação público.
Pesquise sobre a Rádio
Nacional em sua atuação
hoje, como emissora
integrante da Empresa
Brasileira de
Comunicação (EBC).

2.   Faça uma pesquisa
sobre algum filme da
Vera Cruz: sua produção,
temática e o que se disse
sobre o filme.

3.   Faça o mesmo com
um filme da Atlântida
Cinematográfica.

Unidade 2 -
Tentativas de
industrialização
do cinema
brasileiro.

Conhecer sobre o
crescimento da
indústria
cinematográfica no
Brasil

●O cinema falado
no Brasil. O rádio e
o cinema. As
políticas de apoio
ao cinema
brasileiro.

Leitura de Texto;

1.  Comente sobre o fim
da era dos estúdios e cite
os cineastas e filmes
chamados de
“independentes” que

Vídeos;
Ebook;
Internet.

5 dias 10 horas não se aplica



●As tentativas
industriais: os
estúdios e as
companhias
cinematográficas
brasileiras. O caso
Vera Cruz. 

●Atlântida e as
chanchadas: um
gênero brasileiro. 

●Os primeiros
“independentes”:
Roberto Santos e
Nelson Pereira dos
Santos. 

●As primeiras
transmissões da
televisão. A TV
Tupi.

buscavam outra forma de
se fazer cinema.

2.   Pesquise sobre o
início da televisão no
Brasil. Cite e comente
algum gênero televisivo
iniciado na Tupi e suas
ressonâncias na televisão
aberta hoje em dia.
Fórum de debate sobre
os estúdios de cinema
que tivemos no Brasil. Os
principais, a Vera Cruz e a
Atlântida, mas houveram
outros, como a Maristela,
e Multifilmes e a Herbert
Richers. Pesquisando o
histórico destes estúdios,
suas principais
características e,
principalmente, o porquê
de terem finalizado suas
atividades.

Unidade 3 -
Cinema Novo,
Cinema
Marginal e a
popularização
da televisão

Conhecer o cinema
novo, os gêneros de
filmes e o
surgimento e
massificação da
televisão brasileira.

●O Cinema Novo.

●O Cinema Marginal.
●As novas tentativas

de industrialização:
a Embrafilmes.

1. Faça um comentário
sobre o processo de
redemocratização do
Brasil, no início dos anos
1980 e as produções com
temáticas jovens,
realizadas no período.

Vídeos;
Ebook;
Internet.

5 dias 10 horas não se aplica



●A Boca do Lixo, os
gêneros e o cinema
industrial.;

●O processo de
massificação da
televisão brasileira.

2. Faça um comentário
sobre o funcionamento
das leis de incentivo e a
sua importância para a
retomada do cinema
brasileiro, nos anos 1990.

3. Pesquisa o modo de
funcionamento do Fundo
Setorial do Audiovisual,
da Agência Nacional do
Cinema, um dos
principais mecanismos de
fomento do audiovisual
brasileiro.

Unidade 4 -
Novas mídias,
novos formatos,
novos
trabalhos: o
audiovisual
brasileiro na
contemporanei
dade.

● Experimentação
audiovisual: o
super-8, o vídeo e
a televisão, a
vídeo-arte. Os
curtas-metragens.

● A Retomada do
cinema brasileiro.
A produção e as
leis de incentivo.
As novas
configurações do
mercado exibidor.

● Os festivais e os
cineclubes. As

Leitura de Texto ;

1. Pesquise sobre as
mulheres no cinema
brasileiro. Traga o perfil
de alguma realizadora,
produtora, fotógrafa, ou
de qualquer área do
audiovisual.

2. Faça uma pesquisa
sobre alguma obra da
Globo que tenha sido
transmitida pela televisão
e depois exibida no
cinema e procure
comentar como a TV
Globo e a Globo Filmes

Vídeos;
Ebook;
Internet.

5 dias 10 horas não se aplica



produções
regionais.

● As novas
produções na
televisão: séries e
minisséries. A
televisão a cabo. A
internet e a
mudança do
espectador. A
televisão digital.

● Os novos formatos
e plataformas. O
streaming  e o
vídeo sob
demanda. As
séries brasileiras.

se organizam em um
mesmo projeto
audiovisual.
Fórum para debater as
questões econômicas e
culturais do audiovisual
brasileiro.
Filmes comerciais que
são produzidos para
ocupação das salas de
cinema e há produções
mais alternativas que são
exibidas em festivais e
cineclubes.
Como se organizam estas
categorias, quais políticas
a ANCINE e a Secretaria
do Audiovisual organizam
para o audiovisual
brasileiro e, por fim,
como a televisão e a
Globo, com a Globo
Filmes, resolver estas
questões.


