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Ementa: O objetivo do curso é fazer uma reflexão sobre a história recente na América Latina, por
meio da análise de obras cinematográficas em diálogo com a historiografia. Serão exibidos e discutidos
filmes, documentários e episódios de séries de diferentes países latino-americanos que tratem de
questões referentes às histórias do tempo presente.
Conteúdo programático:
 A construção do conceito de América Latina no cinema. Filme: Diarios de motocicleta
 Cinema, Revolução Cubana e relações com os Estados Unidos. Filmes: Memorias del
subdesarrollo, Fresa y chocolate e Cuba and the Cameraman
 Relações entre América Latina (particularmente, o México e Estados Unidos. Filmes: La
Bestia, Babel e One day without a mexican.
 O governo da Unidad Popular (1970-1973), ditadura (1973-1989) e a difícil transição
chilena. Filmes Machuca, No, Nostalgia de la Luz e El Botón de Nácar.
 As ditaduras militares-civis argentinas (1966-1973; 1976-1983) e o processo de transição
(1983-2003). Filmes: La Historia Oficial, La noche de los lápices, Iluminados por el
fuego, Mercedes Sosa: A voz da América Latina e Kóblic.
 A ditadura uruguaia no cinema. Filmes: Una noche de doce años e Migas de pan.
 América Latina contemporânea. Filmes: Relatos salvajes e El ciudadano ilustre.

Objetivos:
 Abordar os temas de forma comparativa, conectada e transnacional as relações entre
história e memória nas Américas das últimas décadas do século XX e inícios do século
XXI.
 Estimular o conhecimento da produção cinematográfica de diferentes países das
Américas. Promover o debate sobre as lutas políticas, genocídios, racismos e misoginias
durante os séculos XIX e XX.
 Promover o debate a respeito da construção de identidades e alteridades nas Américas.
 Tratar do debate historiográfico sobre História do tempo presente nas Américas e suas
relações com a produção cinematográfica.
Metodologia:
As aulas serão organizadas de diferentes formas, mas terão como ponto de partida a
exibição e o debate sobre os filmes selecionados. Haverá a leitura de textos que abordem as
produções cinematográficas, assim como de debates sobre as relações entre escrita da história,
cinema e memória, além da abordagem de músicas, uma vez que são parte constituinte das obras
selecionadas para a disciplina.
Atividades avaliativas:
1) Avaliação em grupo sobre uma das 3 primeiras unidades, em que deverá ser pensado
como abordar obras cinematográficas em sala de aula e/ou fonte de pesquisa em
história.Valor: 3,0 pontos.
2) Trabalho em grupo sobre a produção de filmes nos países do Cone Sul a respeito das
últimas ditaduras e sua relação com a construção de memórias. Haverá a possibilidade
de elaboração de um módulo didático sobre o tema ou de um projeto de pesquisa.
Valor: 4,0 pontos.
3) Elaboração em grupo (dupla, trio ou quarteto) de material audiovisual, textual,
artístico, blog ou página na internet sobre o contexto de produção e a recepção de uma
das obras do programa; ou a produção de um material audiovisual sobre uma das
unidades temáticas. Valor: 3,0 pontos.
Cronograma:
Introdução (14 de agosto)
- Revisão conjunta do programa da disciplina, com possibilidade de alteração de unidades, filmes
e leituras.

- 16 e 21 de agosto
 A construção do conceito de América Latina no cinema. Filme: Diarios de motocicleta

- 23, 28, 30 de agosto; 04 e 06 de setembro
 Cinema, Revolução Cubana e relações com os Estados Unidos. Filmes: Memorias del
subdesarrollo, Fresa y chocolate e Cuba and the Cameraman

- 11, 13, 18 e 20 de setembro
 Relações entre América Latina (particularmente, o México e Estados Unidos. Filmes: La
Bestia, Babel e One day without a mexican.

- Semana de 25 e 27 de setembro: semana dedicada para a confecção dos trabalhos

- 02, 04, 09, 11, 16 e 18 de outubro
 O governo da Unidad Popular (1970-1973), ditadura (1973-1989) e a difícil transição
chilena. Filmes Machuca, No e Nostalgia de la Luz.

- 23, 25 e 30 de outubro; 01, 06 e 08 de novembro
 As ditaduras militares-civis argentinas (1966-1973; 1976-1983) e o processo de transição
(1983-2003). Filmes: La Historia Oficial, La noche de los lápices, Iluminados por el
fuego, Mercedes Sosa: A voz da América Latina.

- Semana de 13 e 15 de novembro: semana dedicada para a confecção dos trabalhos

- 20 e 22 de novembro;
 A ditadura uruguaia no cinema. Filmes: Una noche de doce años.

- 27 e 29 de novembro;
 América Latina contemporânea. Filmes: Relatos salvajes.

- Semana de 04 e 06 de dezembro: semana dedicada para a confecção dos trabalhos finais
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