
PROJETO DE ENSINO E CULTURA - 2017 

CINEMA NA UNIPAMPA: O CINEMA FAZENDO HISTÓRIA 

Sábados à tarde na sala 4205, Unipampa – Campus Bagé 

- Exibição de 04 filmes e trechos de uma minissérie que dialogam com a História, a Filosofia e a Literatura, com ênfase na discussão do 

uso do cinema em sala de aula. 

- O Projeto de Ensino e Cultura fornecerá atestados de 26 horas para os que participarem da exibição e do debate dos cinco filmes ora 

previstos. Também serão fornecidos atestados de 4 horas a cada sessão e de 6 horas na exibição de O mundo de Sofia e Os Maias. 

- Novos filmes poderão ser exibidos ainda no segundo semestre. 

 

PLANO (alterações serão informadas por e-mail, por divulgação do Coordenador do Curso): 

dia Filme  

18 de março às 14h Um Filme Falado (2003) do diretor português Manoel de Oliveira,  pode ser lido como uma metáfora do 

isolamento da língua portuguesa. Direção e roteiro: Manoel de Oliveira, 2003, 1h36min 

A professora de história Rosa Maria embarca com a pequena Amélia, sua filha, em um cruzeiro pelo 

Mediterrâneo com destino a Bombaim, e na viagem visita Marselha, Grécia, Cairo e Istambul, 

explicando à filha a importância destes locais para a civilização ocidental. Diálogos em francês, inglês, 

italiano e grego sem legenda. (na tese de Ximena Isabel León Contrera: “Um filme falado: a História e 

o Mediterrâneo na obra de Manoel de Oliveira,  USP, encontramos uma tradução livre dos diálogos 

www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-06122012-123348/pt-br.php 2012_XimenaIsabelLeonContrera_VCorr.pdf    acesso 

mar17 ) 

25 de março às 14h Fahrenheit 451 (releitura romance de Ray Bradbury 1953) – Truffaut, 1966 – duração: 2h – Distopia 

01 de abril às 14h Ensaio sobre a cegueira (Blindness), de Fernando Meirelles 

08 de abril às 13h30 O mundo de Sofia (Sofies Verden) –  Direção: Erik Gustavson, 1999 – duração: 3h10min 

06 de maio às 13h30 Os Maias (2001) – exibição de trechos escolhidos – Direção: Emilio di Biase e Del Rangel. Produção:  

Rede Globo e TV portuguesa SIC, 42 capítulos 

 

Coordenadora: Profa. Lúcia Maria Britto Corrêa 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-06122012-123348/publico/2012_XimenaIsabelLeonContrera_VCorr.pdf

