
1 Pintura Rupestre

Homens registram nas paredes das cavernas 
as primeiras imagens da humanidade.



2 SOMBRA CHINESA 

A Sombra Chinesa, teatro de marionetes que 
projeta as sombras dos personagens em 
telas de linho, é difundida pelo Oriente.



3 CÂMARA ESCURA                                          

Há relatos de seu uso desde a Antiguidade, 
pelo filósofo grego Aristóteles, que a utilizava 
para fazer observações astronômicas. Mais 
tarde, no século XI, o árabe Ibn al-Haitham 
também fez referência a ela como auxiliar na 
observação de um eclipse solar, mas foi no 
século XV que Leonardo Da Vinci descreveu 
o funcionamento do mecanismo de captura 
de imagens. Posteriormente, no século 
XVI, foi colocado um sistema óptico, a fim 
de melhorar a qualidade e a captura das 
imagens.



4 CÂMARA ESCURA 
COM LENTE                     

Surge o embrião das máquinas fotográficas 
em 1550 a partir da adaptação de lente 
biconvexa na Câmara Escura descrito pelo 
físico Girolamo Cardano .



5 SÉCULO XVII                                                                        

Surge o embrião dos projetores, a Lanterna 
Mágica, criada pelo padre Athanasius Kircher  
era constituída por uma câmara escura e um 
jogo de lentes. A luz de uma lâmpada de azeite 
incorporada, por meio de um condensador, 
atravessava uma placa de vidro pintada com 
desenhos que eram projetados num lenço. 
Era possível criar a ilusão de movimento 
movendo os vidros. Constituiu o que seria 
no século XX o cinema como espetáculo de 
massas.



6 FANTASCÓPIO  

Étienne-Gaspard Robert (Bélgica) e Paul 
Philidor (França) criam o Fantascópio, 
uma lanterna mágica dotada de rodas para 
aproximar e afastar as imagens projetadas.



7 TAUMATRÓPIO          

Invenção de William Fitton, (Irlanda) constitui-se 
de um disco de papelão com uma imagem em 
cada lado é preso a dois pedaços de barbante. 
Quando as cordas são torcidas rapidamente entre 
os dedos as imagens dos dois lados parecem 
se combinar em uma graças aos princípios da 
persistência retiniana.
Por exemplo, se for desenhado num lado do 
disco uma gaiola e no outro um passarinho, ao 
rodar o fio esticado as duas imagens fundem-se 
dando a impressão de que o pássaro está dentro 
da gaiola.



8 PERSISTÊNCIA 
RETINIANA                                          

Peter Mark Roget (Inglaterra) estuda o fenômeno 
da persistência retiniana. A teoria da Persistência 
da visão, persistência retiniana ou retenção 
retiniana,  designa o fenômeno ou 
a ilusão provocada quando um objeto visto 
pelo olho humano persiste na retina por uma 
fracção de segundo após a sua percepção.
Assim, imagens projetadas a um ritmo superior 
a 16 por segundo, associam-se na retina sem 
interrupção.

Olhe para a imagem sem piscar por 15 segundos e depois 
olhe para uma parede branca piscando rapidamente.



9 FENACISTÓPIO       

Fenacistoscópio, do grego espectador ilusório, é 
um dispositivo inventado por Joseph Plateau para 
demonstrar a sua teoria da persistência na retina 
em 1829 em seus estudos sobre o Princípio da 
Composição do Movimento, exibição sucessiva 
de imagens paradas que dá a sensação de 
movimento contínuo.



10 INVENÇÃO DO 
ZOOTRÓPIO 

Também denominado Zoetrope ou Daedelum, 
é uma máquina/brinquedo criada em 1834 por 
William George Horner, composta por um tambor 
circular com pequenas janelas recortadas, através 
das quais o espectador olha para desenhos 
dispostos em tiras. Ao girar, o tambor cria uma 
ilusão de movimento aparente.



11 FOTOGRAFIA   

Fotografia significa “escrever/desenhar com luz 
e contraste”, por definição, é essencialmente 
a técnica de criação de imagens por meio de 
exposição luminosa, fixando-as em uma superfície 
sensível. A primeira fotografia reconhecida 
remonta ao ano de 1826 e é atribuída ao francês 
Joseph Nicéphore Niépce.



12 CALÓTIPO   

William Talbot (Inglaterra) revela a imagem 
fotográfica em um papel muito fino, em vez da 
placa metálica. Calótipo foi o termo inventado pelo 
inglês William Henry Fox Talbot para designar 
uma técnica fotográfica específica: a imagem 
feita a partir de um negativo fotográfico em papel.



13 BIOSCÓPIO 

Bioscópio (Bioskop), um primitivo projetor de 
filmes que os irmãos Skladanowsky usavam 
para exibir as primeiras figuras em movimento 
para um público pagante, em 01 de novembro de 
1895, 1 mês e 27 dias antes da estreia pública 
dos Irmãos Lumière e seu cinematógrafo, que 
era tecnicamente superior. Foi um dispositivo 
de projeção desenvolvido a partir das lanternas 
mágicas de dupla lente (biunial). Skladanowsky 
utilizava duas tiras de película (de 54 mm 
de largura), projetando alternadamente 16 
fotogramas por segundo.



14 CELULÓIDE  

Celuloide é uma classe de compostos criados 
a partir da nitrocelulose e de cânfora, a que 
se adicionam corantes e outros agentes. Os 
celuloides são considerados os primeiros materiais 
termoplásticos. Em 1862, o inglês Alexander 
Parkes registrou a Parkesina, primeiro celuloide 
e primeiro plástico fabricado. O termo celuloide 
só passou a ser utilizado em 1870. Moldado com 
facilidade, o celuloide foi produzido originalmente 
como substituição para o marfim. Bolas de tênis 
de mesa, um de seus usos mais conhecidos é 
na indústria fotográfica e cinematográfica, na 
confecção das chamadas películas ou filmes.



15 ZOOPRAXINOSCÓPIO    

O Zoopraxinoscópio era um aparelho que 
não capturava imagens, somente as exibia 
de forma animada através da rotação de uma 
manivela, onde um pequeno disco chamado 
fenaquistoscópio girava intercalando fotografias 
do mesmo objeto em posições diferentes.
Este instrumento que está na origem da fotografia 
em série foi inventado em 1872 por Eadweard 
Muybridge e era composto por 24 máquinas 
fotográficas colocadas em intervalos regulares 
ao longo de uma pista de corridas de cavalos que 
captavam as imagens que seriam inseridas no 
disco.



16 PRAXINOSCÓPIO

É um aparelho que projeta em um tela imagens 
desenhadas sobre fitas transparentes, inventado 
pelo francês Émile Reynaud (1877). A princípio 
uma máquina primitiva, composta por uma 
caixa de biscoitos e um único espelho, o 
praxinoscópio foi aperfeiçoado com um sistema 
complexo de espelhos que permite efeitos de 
relevo. A multiplicação das figuras desenhadas 
e a adaptação de uma lanterna de projeção 
possibilitam a realização de truques que dão a 
ilusão de movimento.



17 FONÓGRAFO  

O Fonógrafo é um aparelho inventado em 1877 
por Thomas Edison para a gravação e reprodução 
de sons através de um cilindro. Ele foi o primeiro 
aparelho capaz de gravar e reproduzir sons e 
posteriormente foi utilizado no cinema.



18 FUZIL 
FOTOGRÁFICO                                                    

Conhecido também como fuzil cronofotográfico. 
Foi desenvolvido em 1878 pelo fisiologista 
francês Étienne-Jules Marey. Era um tambor 
forrado por dentro com uma chapa fotográfica 
circular. Este instrumento era capaz de produzir 
12 frames consecutivos por segundo, sendo 
que todos os frames ficavam registrados na 
mesma imagem.Os seus estudos baseiam-se na 
experiência desenvolvida em 1872, pelo inglês 
Edward Muybridge, que decompõe o movimento 
do galope de um cavalo.



19 LÂMPADA 
INCANDESCENTE                                        

No ano de 1879, o norte-americano Thomas Edison 
transformava o invento da lâmpada incandescente 
em algo comercializável, usando uma haste de 
carvão (carbono).Desde o início do século XIX, vários 
inventores tentaram construir fontes de luz à base de 
energia elétrica, e a maior dificuldade era encontrar um 
filamento que não queimasse a lâmpada - atualmente 
é usado o filamento de tungstênio, cuja temperatura 
chega a 3000°C.Para evitar a combustão dos 
filamentos, todo o ar da lâmpada é removido e, em seu 
lugar, são inseridos gases inertes. O grande problema 
é que o rendimento da lâmpada incandescente é 
muito baixo: apenas o equivalente a 5% da energia 
elétrica consumida é transformada em luz, os outros 
95% acabam como calor.



20 CRONOFOTOGRAFIA   

É um meio de análise do movimento por meio de fotografias 
tiradas sucessivamente com intervalos iguais, que são 
exatamente as medidas que dão a ilusão de movimento 
e constituem o fundamento teórico do cinema. 
Fundador filosofo francês Étienne-Jules Marey que 
se interessou pela fotografia a partir de 1882 e criou 
o fuzil fotográfico, um instrumento capaz de registrar 
fotograficamente 12 imagens por segundo. Pesquisas 
posteriores sobre o andar do homem ou o voo dos 
pássaros levam Marey, em 1887, ao desenvolvimento 
da cronofotografia a fixação fotográfica de várias fases 
de um corpo em movimento.



21 PELÍCULA 
PERFURADA                                                 

Hannibal Goodwin (EUA) desenvolve a película 
perfurada à base de celulóide transparente resistente 
e flexível.



22 CINETOSCÓPIO                                                           

Thomas Edison (EUA) patenteia o Cinetoscópio e 
introduz o filme de celulóide perfurado para projetar 
imagens no interior do invento, visto por uma única 
pessoa. A máquina foi inventada por um funcionário 
da empresa Edison Laboratories de Thomas Edison, 
em 1891.



23 MUTOSCÓPIO 

Invenção do Mutoscópio (Herman Casler, EUA).
O mutoscópio é um dispositivo de imagem de 
movimento, patenteado por Herman Casler em 21 de 
novembro de 1894. Assim como o cinetoscópio de 
Thomas Edison, não era um projeto em uma unica 
imagem, e só podia ser visualizado por uma pessoa 
de cada vez.



24 CINEMATÓGRAFO  

NASCE O CINEMA. A partir do aperfeiçoamento do 
Cinetoscópio de Edison, os irmãos Auguste e Louis 
Lumière (França) idealizam o CINEMATÓGRAFO. A 
primeira sessão pública do Cinematógrafo durou 20 
minutos, e foram projetados dez filmes.



25 CINEMA MUDO                                          

França e Nova York eram os grandes centros 
cinematográficos, e as francesas Gaumont e Pathé, 
as maiores produtoras do mundo. Nos EUA, a Edison 
Company disputava o mercado com a Biograph e 
a Vitagraph. O filme de 35 mm e 16 quadros por 
segundo, adotado pelos irmãos Lumière, torna-se 
padrão para todas as produções cinematográficas, 
durante o restante do período do cinema mudo.
Os primeiros filmes são mudos, mas não são 
assistidos em silêncio. As cenas eram acompanhadas 
por piano,Legendas explicavam as ações e diálogos 
dos personagens. Também era comum um narrador 
explicar a história ao público enquanto as cenas eram 
projetadas.



26 GRANDE TELA                                                          

A Exposição Universal de Paris apresenta um 
Cinematógrafo em tela gigante, com 21 metros de 
largura e 18 metros de altura, assistido por 1,5 milhão 
de pessoas.



27 MONTAGEM   

Fundindo o estilo documentalista dos Irmãos Lumiére e 
as fantasias teatrais de Georges Méliès, Edwin Porter 
desenvolve, em 1902, os princípios da narrativa e da 
montagem com o filme “Life of an American Fireman”, 
e consolidados um ano mais tarde com “ The Great 
Train Robbery”, um filme de 11 minutos, com inovações 
como a montagem de planos realizados em diferentes 
momentos e lugares para compor uma narrativa, que 
foram decisivas para o desenvolvimento do cinema. 
Foi o primeiro grande clássico do cinema americano 
que inaugura o género western e marca o início da 
Indústria Cinematográfica.



28 CINEMA POPULAR                                                    

Nos EUA, aparecem salas de exibição a preços 
acessíveis e baratos para a população, que atrairiam 
milhões de americanos.



29 VARIETY, PRIMEIRO 
JORNAL SOBRE 

CINEMA                                                          

 Variety é um jornal estadunidense semanal 
especializado em cinema, em negócios e na indústria 
do entretenimento. Foi criada em Nova Iorque, no ano 
de 1905, por Sime Silvermande e existe até hoje.



30 ANIMAÇÃO                                                           

James Stuart Blackton (Sheffield, Yorkshire, 5 de 
janeiro de 1875 — Califórnia, 13 de agosto de 1941) 
foi um cineasta estadunidense nascido no Reino 
Unido. Em 6 de abril de 1906, o inglês produziu a 
primeira tentativa de desenho animado, chamada The 
Humorous Phases of Funny Faces, com apenas três 
minutos de duração. Não era um grande filme, com 
rostos de homens e mulheres mudando de expressão 
ao movimento de mãos, mas era o começo da grande 
história da animação.James Stuart Blackton fundou 
um estúdio, junto com um mágico e um ilusionista.



31 LONGA METRAGEM                                         

 Uma das grandes novidades deste ano é a chegada 
de “The Story of the Kelly Gang” é um filme mudo 
australiano sob direção de Charles Tait, considerado o 
fimle mais longo de seu tempo tinha originalmente 60 
minutos de duração e foi apresentação na Austrália em 
26 de dezembro de 1906. Com o decorrer do tempo 
o filme foi se perdendo, devido a sua deterioração e 
restando apenas 10 minutos de sua filmagem, mas em 
novembro de 2006, a National Film and Sound Archive 
divulgou ter restaurado digitalmente mais alguns 
trechos.



32 VÁLVULA 
ELETRÔNICA                                                                       

Lee De Forest (EUA) inventa a válvula eletrônica 
e apresenta um aparelho que permite a reprodução 
simultânea de imagens e sons.



33 DÉCADA DE 1910                                                                

A partir dessa década, os filmes são mais elaborados 
em sua estrutura narrativa, passam a ter vários planos 
ligados entre si, e a filmagem assume uma relação 
direta com a montagem. Eclode a Primeira Grande 
Guerra junto a uma Pandemia de Gripe Espanhola, 
epidemia que matou 200 milhões de europeus, 90 
milhões de asiáticos, 12 milhões de africanos e 6 
milhões de americanos e que só foi controlada nos 
anos 20.



34 STOP MOTION                                                           

Ladislaw Starewicz (Rússia) apresenta filmes com 
bonecos animados por Stop Motion ou quadro-a-
quadro , uma técnica de animação muito usada hoje 
em dia com recursos de uma máquina fotográfica 
ou de um computador utilizam-se modelos reais em 
diversos materiais, sendo os mais comuns a madeira 
a massa de modelar e recentemente bonecos Lego. 
Podemos afirmar que antes de Starewicz o francês 
George Mèlies já havia utilizado a técnica em seu filme 
Viagem à Lua em 1902.



35 COMÉDIA   

A produção de comédias intensifica-se, nos EUA, e 
surgem nomes como Max Linder, Charles Chaplin 
e Stan Laurel e Oliver Hardy, da dupla O Gordo e o 
Magro.



36 1914         

Nova York assiste à inauguração de sua primeira 
grande sala de projeção, com 3.300 lugares. Eclode a 
primeira guerra mundial.



37 MONTAGEM                                                             

O Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith 
(EUA), revoluciona a montagem utilizando diversos 
enquadramentos, closes e planos fechados que 
destacam a ação.



38 ANOS 20                                                                               

Os anos 20 testemunham o ápice e o declínio 
do cinema mudo. O som é adotado por todas 
as produtoras, pois o público não queria 
filmes mudos.
Atores, roteiristas e diretores têm de 
reformular os fundamentos da linguagem 
cinematográfica. Em Hollywood, astros de 
vozes feias ou de sotaque estrangeiro veem 
suas carreiras desabar.
As salas de exibição e estúdios têm de ser 
reconstruídos repensando o isolamento 
acústico. As tomadas externas ficam 
momentaneamente impossibilitadas, pois 
não há um sistema portátil de captação de 
som.



39 MOVIETONE  

Os filmes passam a apresentar 24 fotogramas por 
segundo, em vez dos 16 fotogramas adotados 
durante a era do cinema mudo. Diversos sistemas 
de sonorização disputam o mercado. O Vitaphone, 
utilizado no primeiro filme falado, grava o áudio em 
discos que têm de ser sincronizados com o projetor 
do filme. Até o final dos anos 20, o Vitaphone acaba 
dando lugar ao sistema Movietone, em que o áudio é 
registrado diretamente na película do filme e não corre 
o risco de perder o sincronismo.



40 HOLLYWOOD

É construído o lendário letreiro Hollywood, no alto 
das colinas de Los Angeles. Hollywood é um distrito 
da cidade de Los Angeles, na Califórnia, situado a 
noroeste de Downtown Los Angeles.O distrito possui 
grande importância na constituição da identidade 
cultural dos Estados Unidos e se tornou famoso 
mundialmente pela concentração de empresas do 
ramo cinematográfico e pela influência que exerce na 
cultura global. Os produtores de cinema destacaram-
se em Hollywood em busca de luz natural disponível 
no local. Os Dez Mandamentos, de Cecil B. DeMille, é 
o primeiro filme a consumir 1 milhão de dólares.



41 MONTAGEM                                                                

Sergei Eisenstein (URSS) dirige O Encouraçado 
Potemkin e mostra que a montagem dos planos é o 
principal elemento responsável por dar sentido a um 
filme.



42 SEX SYMBOL                         

A morte do ator Rudolph Valentino, aos 31 anos, reúne 
100 mil fãs no funeral. Viril, sensual e elegante, Rodolfo 
Valentino tornou-se o primeiro símbolo sexuais do 
cinema norte-americano. Seu nome de batismo era 
Rodolfo Alfonso Raffaele Pierre Filibert Guiglielmi  
emigrou para os Estados em 1913, junto com seus 
pais, de origem italiana e francesa. Sex symbol é o 
indivíduo notório que simboliza o ideal masculino ou 
feminino no plano da sensualidade e da sexualidade. É 
todo e qualquer personagem que possua apelo sexual 
suficiente para ditar comportamentos na sociedade.



43 FILME FALADO                                                              

Acontece a primeira exibição de um filme falado, O 
Cantor de Jazz, de Alan Crosland, com um total de 
354 palavras.



44 WALT DISNEY                                                              

Mickey Mouse aparece nas telas pela primeira vez, 
em Steamboat Willie, com a voz de seu criador, Walt 
Disney.



45 PREMIO OSCAR                                                            

A Academia das Artes e Ciências Cinematográficas 
Americana realiza a primeira entrega do Prêmio Oscar.
O Beijo, com Greta Garbo, é o último filme mudo da 
MGM.



46 ANOS 30                                                                                

O Cinema sonoro expande-se, e o inglês 
torna-se uma língua mundial. O som abre 
espaço para novos gêneros, como os 
musicais e os filme de gangsteres, com seus 
tiros e arrancadas. São destaques nomes 
como Fred Astaire, Ginger Rogers e Clark 
Gable.
Os estúdios de Hollywood passam a deter 
o monopólio da produção, distribuição e 
exibição de filmes.
Depois de dominar o som, o cinema dá seus 
passos em direção à conquista das cores.



47 THE HOLLYWOOD 
REPORTER                                                                                                  

É criado o The Hollywood Reporter, primeiro jornal/
revista diário dedicado à indústria cinematográfica. 
Durante o século XX, foi uma das duas maiores 
publicações — a outra era Variety.



48 FILME DE 8MM                                                                                                                      

A Kodak lança o filme de 8 mm, permitindo a pessoas 
comuns rodar seus próprios filmes. 8 mm é uma 
bitola cinematográfica, às vezes chamada de 8 mm 
Standard para diferençar do Super-8.A mais estreita de 
todas as bitolas que chegaram a ser comercializadas 
regularmente, foi lançada pela Kodak em 1932, durante 
a Grande Depressão, na tentativa de criar um padrão 
para o filme doméstico mais barato que o 16 mm.  O 
filme 8 mm foi largamente utilizado por amadores 
até a década de 1960, acabando por ser substituído 
pelo Super-8, um novo formato da mesma bitola, com 
perfurações menores e portanto mais espaço útil para 
a imagem.Possui uma resolução de cerca de 1500 
linhas horizontais.



49 CINEMA DRIVE-IN                                                       

O primeiro drive-in, cinema para ser visto de dentro 
do carro, é inaugurado em Nova Jersey (EUA). A 
banda sonora é normalmente transmitida através de 
uma frequência de rádio FM ou o estabelecimento 
disponibiliza caixas de som.



50 LONGA METRAGEM 
EM CORES                                  

Vaidade e Beleza, de Rouben Mamoulian, é o primeiro 
longa-metragem totalmente em cores.



51 PRIMEIRO 
LONGA-METRAGEM 

DE ANIMAÇÃO                                     
No dia 21 de dezembro de 1937 era lançado nos 
cinema pelos estúdios Disney um clássico dos 
contos de fada, a animação Branca de Neve e os 
Sete Anões (do original em inglês: Snow White 
and the Seven Dwarfs). A história é baseada no 
conto Branca de Neve, dos Irmãos Grimm.
Foi o primeiro longa-metragem de animação da 
Disney e o primeiro totalmente a cores.



52 ANOS 40                                                                              

A década de 40 é marcada pela II Guerra Mundial, 
e são produzidos filmes para estimular a moral e 
vender ideologias. A guerra implica um êxodo de 
realizadores europeus, que migram para os EUA. 
Com o fim da guerra, o cinema na Europa luta 
para se reerguer e enfrentar o domínio do cinema 
norte-americano.



53 FANTASIA      

Fantasia, de Walt Disney, utiliza pela primeira 
vez um sistema de som com vários canais, o que 
possibilita a execução simultânea de música, 
efeitos sonoros e diálogos. Fantasia é um filme 
norte-americano do gênero animação produzido 
pela Walt Disney Pictures em 1940. É o terceiro 
filme de animação dos estúdios Disney e consiste 
de oito segmentos animados acompanhados cada 
um de músicas clássicas conduzidas por Leopold 
Stokowski, sete deles foram apresentados pela 
Orquestra de Filadélfia. O compositor musical e 
crítico americano Deems Taylor introduz cada 
segmento.



54 CÂMERA 
SUBJETIVA                                                         

Cidadão Kane, de Orson Welles, inova 
técnicas como a câmara subjetiva em 
elaborados movimentos; diferentes ângulos de 
enquadramento, flashbacks e vários pontos de 
vista para contar a história.
Câmera Subjetiva é a forma de filmar que simula 
o olhar de um personagem. É mais participante 
da ação que acontece na cena.



55 FESTIVAL DE 
CANNES                                                                                          

É um festival de cinema criado em 1946, 
conforme concepção de Jean Zay, e até 2002 
chamado Festival international du film, é um dos 
mais prestigiados e famosos festivais de cinema 
do mundo. Acontece todos os anos, no mês de 
maio, na cidade francesa de Cannes. A primeira 
edição do festival aconteceu, realmente em 1946. 
O festival não aconteceu em 1948 e 1950 por 
problemas financeiros. Em 1955, foi introduzida 
pelo comitê organizador a Palma de Ouro como 
prêmio principal do evento - antes desta data, 
ele era conhecido como Grand Prix du Festival 
international du Film.



56 3D             

Bwana Devil, de Arch Oboler, é o primeiro longa-
metragem em 3D. Criação do Cinerama, que 
unia três projetores para exibir uma imagem mais 
larga. Um 3D ou 3-D (três dimensões) ou S3D (3D 
estereoscópico) é um filme que reforça a ilusão 
de percepção de profundidade.A abordagem 
mais comum para a produção de filmes em 3D é 
derivada da fotografia estereoscópica. Nele, um 
sistema de câmera de cinema regular é usado 
para gravar as imagens como pode ser visto 
sob duas perspectivas (ou imagens geradas por 
computador com as duas perspectivas em pós-
produção), e hardware de projeção especial e/
ou óculos são usados   para fornecer a ilusão de 
profundidade durante a exibição do filme. Alguns 
métodos de produção de filmes 3D não requerem 
o uso de duas imagens. O vídeo de alta definição 
em 2D e a holografia também consegue mostrar 
percepção de profundidade.



57 CINEMASCOPE                                                    

Criação do sistema CinemaScope, processo em 
que uma lente anamórfica distorce e aumenta a 
imagem projetada em telas largas. O professor 
francês Henri Chrétien desenvolveu e patenteou 
um novo processo de filmagem que ele chamou 
Anamorphoscope no final da década de 1920, e 
que viria a constituir a base do CinemaScope. 
Chrétien se baseou em lentes que empregam 
um truque ótico, produzindo uma imagem duas 
vezes maior que a de lentes convencionais.



58 VISTAVISION

Criação do sistema VistaVision, que pretende 
ampliar a área de projeção, ao rodar o filme no 
sentido horizontal.



59 OKLAHOMA   

Oklahoma!, de Fred Zinnemann, usa um filme de 
70mm, sendo 65mm para a imagem e 5mm para 
seis canais de som.



60 NOUVELLE VAGUE                                                  

No início da década, Hollywood enfrenta 
reivindicações de roteiristas e atores, por maior 
participação nos lucros. Os grandes estúdios são 
adquiridos por multinacionais de diversos ramos 
alheios ao cinema. As grandes salas de cinema 
dão lugar aos Cinemas Multiplex, complexos 
com várias salas menores, exibindo uma grande 
diversidade de títulos.
Na França, a Nouvelle Vague se afirma 
como corrente artística. Para representar os 
sentimentos, jovens utilizam câmeras portáteis 
e equipes pequenas, além de cortes secos, 
narrativas descontínuas e referências à literatura 
e à cinematografia.



61 CALÇADA DA FAMA                                                       

É inaugurada a Calçada da Fama, em Hollywood, 
onde são registrados os nomes das grandes 
celebridades do meio cinematográfico.



62 OS PÁSSAROS                                                               

Os Pássaros (no original em inglês: The Birds) é 
um filme norte-americano de 1963, do gênero de 
suspense, dirigido por Alfred Hitchcock.



63  1967                                                                                     

Mike Nichols é o primeiro diretor a receber 1 
milhão de dólares, em A Primeira Noite De Um 
Homem.



64 ARPANET                                                                                                                                               
    

Formada a primeira rede entre computadores 
de quatro universidades americanas, o embrião 
da Internet.  A ARPANET ou ARPANet foi, pode-
se dizer, a “mãe” da Internet. Desenvolvida pela 
agência Americana ARPA (Advanced Research 
and Projects Agency - Agência de Pesquisas em 
Projetos Avançados) em 1969, tinha o objetivo de 
interligar as bases militares e os departamentos 
de pesquisa do governo americano.



65 ANOS 70                                                                                

Nos EUA, o público de cinema cai 
vertiginosamente, de 45 milhões para 15 
milhões de espectadores por semana, 
agravando a perda de receita que vinha 
desde a invenção da TV, nos anos 50.
Os lucros se mantêm graças a uma nova 
geração de diretores, entre eles Martin 
Scorsese, Francis Ford Coppola, George 
Lucas, Brian De Palma, Woody Allen e Steven 
Spielberg.
É a década em que o cinema entra nas casas das 
pessoas, por meio do vídeo-cassete. Guerra 
nas Estrelas e Tubarão arrecadam mais de 
100 milhões de dólares em locações de fitas.



66 MAXIMUN IMAGE                                                       

O Japão apresenta a tela no formato IMAX 
(maximun image), sistema que permite a 
projeção em telas gigantescas.



67 LARANJA 
MECÂNICA                                                     

O filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, 
é banido da Inglaterra por causar distúrbios 
sociais.



68 1975  

É lançado o gravador de videocassete 
Betamax, para uso doméstico, ao preço de 2 
mil dólares.
Tubarão, de Steven Spielberg, inicia a 
divulgação televisiva em massa e a estreia 
simultânea em centenas de salas.



69 1976  

Surge o sistema de vídeo VHS.
Os filmes passam a contar com o sistema 
Estéreo Dolby de som. Rocky, O Lutador, 
de John G. Avildsen, é o primeiro a utilizar o 
sistema Steadcam de câmera móvel.



70 1978  

Marlon Brando recebe mais de 3 milhões de 
dólares para aparecer por quatro minutos 
em Superman, de Richard Donner.



71 ANOS 80                                                                               

É a década das sequências, em que os 
grandes filmes de ação destinados ao 
público jovem recebem continuidade. Guerra 
nas Estrelas volta em O Império Contra-
Ataca e O Retorno de Jedi; Sexta-
feira 13 rende uma dezena de 
continuações; Rambo, Conan, Rocky, 
O Exterminador do Futuro, Alien, todos 
têm suas reaparições garantidas. Os filmes 
passam a ser lançados com grandes eventos 
de marketing, encarecendo ainda mais as 
produções.



72 1980                                                                               

Os drive-ins praticamente chegam ao fim, 
dando lugar a pequenas salas de exibição, 
disseminadas pelos shoppings-centers. 
Locadoras de vídeo espalham-se por todos 
os cantos, e o sistema VHS, de custo 
reduzido, se impõe sobre o Betamax, de 
melhor qualidade. Robert Redford cria a 
Fundação Sundance, para promover novos 
talentos entre os jovens realizadores.



73 1981                                                                                

Ronald Reagan, ex-ator de cinema, é eleito 
presidente dos EUA.



74 1982                                                                               

Adotado o termo Internet para todas as redes 
de computadores que se uniam adotando o 
conjunto de protocolos TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/”Internet” Protocol).



75 1986                                               

Inicia-se o processo de colorização de filmes 
originalmente em preto-e-branco. Esse 
processo restaurou centenas de filmes e os 
colocou em pé de igualdade com os filmes 
modernos, clássicos do cinema podem agora 
ser vistos com a vitalidade das cores.



76 ANOS 90                                                                                

O cinema completa um século de existência 
e vê uma transformação radical. Os sistemas 
analógicos de áudio e imagem dão lugar aos 
novos sistemas informatizados.
O filme de celulóide é substituído pela 
filmagem digital. As antigas moviolas, onde 
os filmes eram tradicionalmente montados, 
são substituídas pelo computador. Atores 
passam a contracenar com imagens geradas 
em computadores.



77 1990/1                                                                                 

Na contracorrente dos avanços digitais, 
o Manifesto Dogma 95 pede a volta do 
realismo básico e propõe dez mandamentos 
de como filmar em locações reais, usando 
objetos reais, sem efeitos óticos e somente 
com o som ambiente.



78 1990/2                                                       

Dick Tracy, de Warren Beatty, é o primeiro 
longa-metragem com trilha sonora digital.



79 1993  

Gravadores de VHS já estão em mais de 3/4 
dos lares norte-americanos com televisão.



80 1994  /1                                                                                

Pulp Fiction (tempo de violência) de Quentin 
Tarantino, é o primeiro filme independente a 
arrecadar 100 milhões de dólares de bilheteria 
e ganha o Festival de Cannes.



81 1994/ 2                                                                                 

Criado o primeiro browser capaz de 
realizar navegações de forma simples, por 
meio de links, como se usa atualmente, 
popularizando o uso da Internet fora do meio 
acadêmico.



82 1995 

Durante o centenário da invenção do cinema, 
o projeto Lumière et Compagnie convida 40 
cineastas a realizar um filme nas mesmas 
condições da época dos irmãos Lumière.



83 1996 

Os EUA pressionam a China para combater a 
pirataria cinematográfica.



84 1997   

Titanic, de James Cameron, atinge o custo de 
200 milhões de dólares e torna-se o primeiro 
filme a arrecadar mais de 1 bilhão de dólares 
em bilheteria.
Em 1997 o número de usuários da Internet 
ultrapassa a marca dos 50 milhões.



85 1997/2                                                                                  

Surge o DVD, disco versátil digital, sistema 
que permite a reprodução doméstica de som 
e imagem em qualidade muito superior ao 
VHS.



86 1999  

Criado o projetor digital, que dispensa o 
uso dos tradicionais rolos de filme e utiliza 
o e-movie, um vídeo digital de alta-resolução 
enviado via satélite às salas de exibição.
Bruxa de Blair, de Daniel Myrick e Eduardo 
Sanchez, utiliza a Internet para sua divulgação 
e faz um filme de 35 mil dólares faturar 250 
milhões de dólares.



87 SÉCULO XXI                                                                       

O novo milênio apresenta as séries O Senhor 
dos Anéis e Harry Potter, que arrecadam 
bilhões de dólares em todo o mundo.



88 SÉCULO XXI                                                                       

 As câmeras digitais de vídeo, leves, ágeis e 
de baixo custo, aproximam-se em qualidade 
às imagens produzidas em película.



89 SÉCULO XXI                                                                       

Surgem centenas de produtores 
independentes, que, graças às novas 
tecnologias, podem reduzir os custos de 
produção e ampliar os circuitos de exibição 
de seus filmes.
Surgem centenas de produtores 
independentes, que, graças às novas 
tecnologias, podem reduzir os custos de 
produção e ampliar os circuitos de exibição 
de seus filmes.



90 SÉCULO XXI                                                                       

Vídeos amadores passam a competir pela 
atenção de uma platéia global. Webcams e 
câmeras de celulares passam a ser 
consideradas instrumentos criativos de 
produção de vídeo. O celular surge como a 
quarta tela, uma opção para além do cinema, 
televisão e computador.



91 SÉCULO XXI                                                                       

A conexão de Internet em banda larga atinge 
um desempenho suficientemente bom para 
permitir que imagens e sons de alta qualidade 
sejam compartilhados.



92 SÉCULO XXI                                                                       

O sistema de transmissão de televisão via 
internet (IPTV) permite a interação dos 
usuários, como na escolha de conteúdo, na 
interrupção ou avanço de trechos ou mesmo 
na aquisição de produtos exibidos no ar.



93 SÉCULO XXI                                                                       

A pirataria, a Internet, o download, a 
exibição on-line e os aparelhos móveis de 
exibição de imagens (ipod, mp4, celulares) 
são os novos desafios propostos e levam o 
cinema a públicos inimagináveis até então.



94 2002  

Star Wars - Ataque dos Clones, de George 
Lucas, é o primeiro filme a ter toda a produção 
realizada digitalmente.



95 2005

A venda de DVDs torna-se a maior fonte 
de renda da indústria cinematográfica, 
superando bilheterias e cópias VHS.



96 2005

É criado o YouTube.
YouTube é um site americano de 
compartilhamento de vídeos com sede em 
San Bruno. O serviço foi criado por três ex- 
funcionários do PayPal - Chad Hurley, Steve 
Chen e Jawed Karim - em fevereiro de 2005.



97 2005

É criado o Festival Pocket Films, que 
apresenta ficções e documentários filmados 
por telefones celulares, em Paris.



98 2007

O Sundance Institute e a GSM Association 
apresentam cinco curtas-metragens 
produzidos para exibição em celular, em 
festival realizado em Barcelona (Espanha).



99 2008

Chega ao mercado as primeiras câmeras 
fotográficas DSLR com recurso de gravação 
em vídeo digital.



100 2009

Avatar, de James Cameron, ultrapassa a cifra 
de US$2,75 bilhões de arrecadação, a maior 
bilheteria alcançada por filme, e impulsiona o 
uso das tecnologias 3D.



101 DÉCADA DE 2010                                                                

As salas de cinema se adaptam para a 
exibição dos novos títulos 3D que chegam 
ao mercado, com um público crescente. 
Televisores, filmadoras e até celulares 
também oferecem o recurso, e grandes 
eventos passam a ser transmitidos em 3D.



102 2010                                                                

Rapidamente, a tecnologia das câmeras 
DSRL ganha espaço na produção publicitária, 
televisiva e cinematográfica, concorrendo 
com marcas famosas de câmeras de cinema 
digital.



103 2010                                                                

Mais da metade do fluxo da internet em 
horário de pico nos EUA é causada por 
aplicativos de vídeo. O antigo sistema 
de locação de vídeos é substituído pelos 
sites de transmissão streaming. Os tablets 
consolidam-se como mais um suporte para a 
exibição de conteúdo a ser conquistado pela 
indústria do audiovisual.



104 2010                                                                

O Festival 4+1 é realizado simultaneamente 
em 5 cidades do mundo, com as imagens 
transmitidas on-line. Os filmes da mostra 
competitiva são produções premiadas em 
grandes festivais, mas que não alcançam o 
circuito comercial.



105 2011                                                    

O filme independente Like Crazy, de Drake 
Doremus, gravado com câmera DSLR é 
premiado no Sundance Festival, e adquirido 
pela Paramount por US$4 milhões.


