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EMENTA
Características do gênero documentário, suas origens e evolução histórica: Grierson, Flaherty, e a Escola
Documental Inglesa, Dziga Vertov. Panorama das suas origens e da sua evolução histórica, estética e
técnica. A experiência e a tradição do documentário brasileiro. Especificidade da linguagem documental:
objetividade e subjetividade. Cinema Direto, Cinema Verdade, Cinema do Real. Documentário e o Autor
Cinematográfico. Estudos das fronteiras entre o documentário e a ficção. Documentário como forma
experimental do cinema
OBJETIVOS
1)Assimilar formas narrativas do filme documentár io;
2)Ampliar os conhecimentos sobre os processos histór icos e formais do
document ário;
3)Conhecer a estética e cult ura do filme document ário;
4)Discut ir o conceito autoral, método e autores do documentário ;

Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente
Curricular e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do
formulário é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas.
2
Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE
02/2009.
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filme

5)Realizar um filme/ ensaio docum entár io , estimu lando as alunas/alunos a oper arem nos
ambientes de isolam ento social com as suas condições, procedimentos técnicos e meios
disponíveis;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- As formas documentais de observar o mundo sem nelas interferir: Cinema Verdade/Cinema Direto;
2- O filme documentário reprocessado: o realizador se apoderando de imagens já existentes,
ressiginificando e criando as suas próprias imagens;
3- Documentário e subjetividade: o documentarista partindo do seu próprio lugar ampliando o seu
ponto de vista relacionando-o à existência de mundo;
4- Documentário poético e experimental: características do cinema documental contemporâneo:
5- Documentário como filme-ensaio: a exploração de um tema a partir da escolha estética do autor;
6- Documentário e estratégias narrativas: do roteiro e do método, fusão e conflito do dispositivo;
7- Documentário e a sua relação com a história: a pesquisa como elemento de descoberta do país e
do mundo;
8- Documentário entre o real e a ficção: o processo de transformar imagens da realidade em elemento
ficcionais;
9- Documentário digital e as políticas de inclusão: novas formas de democratização do filme
documental;

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM
•
•
•
•
•
•

Encontros via web com exposições e abordagens sobre as formas teóricas e práticas para a
realização de um filme documentário;
Leituras de textos disponibilizados no ambiente de aprendizagem virtual;
Discussão (Chat) dos textos e respostas às questões propostas ;
Exibição de filmes (via Google Meet), previamente selecionados, discussão sobre os temas da
invenção e criação no documentário com a participação de diretores (Convidados);
Debates das alunas/alunos com os professores do curso e dos diretores;
Exercícios de redação de roteiro, exercícios de filmagens, exercícios de montagem/finalização
de um documentário;

•

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação se dará de forma processual sobre o desempenho do aluno em todas as etapas previstas
do curso: participação nas exibições dos filmes, nos debates sobre os temas abordados, nos exercícios
propostos e na realização de um ensaio documental elaborado digitalmente.
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Esta é uma sugestão de cronograma. A sua adoção é facultativa, sendo possível, a critério do(s) professor(es), adotar outra

forma de expressar aspectos temporais e de uso de dispositivos tecnológicos. Para o SLS, recomenda-se pensar a organização
do componente em unidades ou temáticas amplas, considerando períodos equivalentes à carga horária de uma ou mais
semanas
4

Possibilidades de técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem:

Síncronas: Aula dialogada (ao vivo) pelos professores em interatividade com os estudantes; Apresentação de artigos ou temas
pelos estudantes com mediação dos professores); Aula invertida (chat a partir de texto ou vídeo com mediação dos
professores); Chats com pequenos grupos.
Assíncronas: Aula expositiva (preleções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas); Aula invertida (fórum de
discussão a partir de texto ou vídeo) com mediação dos professores; Discussão de tema (problematizado) com X postagem
dos estudantes e mediação dos professores; Cocriação de textos colaborativos pelos estudantes com mediação dos
professores; Desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes: resenha, confecção de vídeos, modelos, questionários,
peças jurídicas, roteiros, guias de estudo, produções artísticas com mediação dos professores.
5

As palavras Atividade e Recursos aqui acompanham a classificação do Moodle. As atividades podem ser: Fórum, chat,

wiki, tarefas, jogos, escolha, glossários, base de dados, pesquisa, questionário etc. Os recursos podem ser: arquivo, URL,
livro, pasta, rótulo etc.
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Indicar carga horária também de elaboração e realização.

7

Indicar o tempo previsto para que o estudante realize a atividade/tarefa.

