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Ementa: Elementos da linguagem do documentário. O cinema não-ficcional. Os modos de 
representação do documentário: modo poético, expositivo, representativo, participativo, 
reflexivo e performático. Imagem e ideologia: o olhar do diretor sobre a realidade. História do 
documentário no Brasil e no mundo. Éticas e estéticas do documentário. Cinema direto/cinema 
verité. Documentários de criação: a voz do autor 

 

Objetivos Gerais: 

Introdução à história e narrativas audiovisuais com base nos critérios de “ficção e não-ficção”. 
Propor tipologia para obras não ficcionais. Definições correntes de “documentários”. Delimitar 
os domínios do documentário. Estudar as diversas teorias do documentário. 

 

Objetivos Específicos: 

Analisar e comparar documentários e demais práticas audiovisuais. 

Discernir partes substantivas dos filmes documentários: a forma-documentário; estética dos 
documentários; documentário e cognição; as narrativas documentárias. 

Estudar o documentário latino-americano e brasileiro. 

O documentário como cinema de intervenção – o documentário e as lutas sociais, documentário 
político, documentário memorial e identitário. 

 



Conteúdo Programático 

1. “Ficção e não-ficção”: reflexão em torno das definições correntes de Documentá-
rio.: 
 Produção audiovisual na relação com o real histórico: imagem e cognição, “verdade”, 
crença e descrição cinematográfica. 
 O documentário: cinema com história própria. 
 Aspectos formais dos documentários: estilos, gêneros, formas narrativas, modos expres-
sivos. 
 
1. Documentário e Forma. 
 Contexto do cinema documentário. 
 Teorias sobre o documentário – tipologia provisória. 
 Linguagem cinematográfica e prática documentarista. 
 Documentário: estética e formas de representação. 
 Análise fílmica aplicada a documentários. 
 
1. Documentário no Brasil e na América Latina. 
 Temas, autores, obras. 
 Documentário contemporâneo. Documentário Latino-americano. 
 

Metodologia: 

 
A disciplina combina estudos dirigidos – leitura e discussão de textos -, exibição e análise de 
filmes documentários relevantes. Sendo disciplina teórica, demanda a produção de textos críti-
cos que contemplem a reflexão alcançada nas discussões realizadas em sala. 
Em termos executivos, a dinâmica em sala de aula prevê: 
 
Aulas expositivas; 
Debates e confrontos teóricos simulados; 
Exibição de filmes e análise fílmica coletiva; 
Redação de reflexões críticas sobre o discutido (e assistido) em sala de aula. 
 
Recursos necessários: computador com acesso à internet, projetor de imagens, equipamento 
sonoro, quadro e canetas. 
 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 

 
Dada a dinâmica descrita no item anterior, as avaliações recaem diretamente sobre a participa-
ção pertinente e ativa dos estudantes nos debates e análises evocadas tanto pelos textos indica-
dos para leitura, quanto pelas exibições e análises das obras vistas em sala. Imprescindível a 
presença e participação nas aulas. 
Os textos – reflexão crítica decorrentes da dinâmica descrita - também serão objeto de avalia-
ção. 
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