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Ementa: Elementos da linguagem do documenta+ rio. O cinema na�o-ficcional. Os modos de representaça�o
do  documenta+ rio:  modo  poe+ tico,  expositivo,  representativo,  participativo,  reflexivo  e  performa+ tico.
Imagem e ideologia: o olhar do diretor sobre a realidade. Histo+ ria do documenta+ rio no Brasil e no mundo.
E$ ticas e este+ ticas do documenta+ rio.  Cinema direto/cinema verite+ .  Documenta+ rios de criaça�o: a voz do
autor 

Objetivos Gerais:

Realizar uma introduça�o a6  histo+ ria de narrativas audiovisuais com base nos crite+rios de “ficça�o e na�o-
ficça�o”. Apresentar uma tipologia proviso+ ria para obras na�o ficcionais. Discutir definiço� es correntes de
“documenta+ rios”. Pensar os domí+nios do documenta+ rio. Estudar as diversas teorias do documenta+ rio, tal
como visto por autores renomados.

Objetivos Específicos:
Analisar e comparar documenta+ rios  e  demais pra+ ticas audiovisuais a partir  de elementos ba+ sicos da
linguagem cinematogra+ fica.
Discernir partes substantivas dos documenta+ rios:  a forma-documenta+ rio;  este+ tica dos documenta+ rios;
documenta+ rio e cogniça�o; as narrativas documenta+ rias. 
Estudar particularidades do documenta+ rio latino-americano e brasileiro.
O documenta+ rio como cinema de intervença�o – o documenta+ rio e as lutas sociais, documenta+ rio polí+tico,
documenta+ rio memorial e identita+ rio.

Conteúdo Programático



1. “Ficção e não-ficção”: reflexão em torno das definições correntes de Documentário.:
◦ Produça�o audiovisual na relaça�o com o real histo+ rico: imagem e cogniça�o, “verdade”, crença

e descriça�o cinematogra+ fica.
◦ O documenta+ rio: cinema com histo+ ria pro+ pria.
◦ Aspectos formais dos documenta+ rios: estilos, ge=neros, formas narrativas, modos expressivos.

2. Documentário e Forma.
◦ Contexto do cinema documenta+ rio.
◦ Teorias sobre o documenta+ rio – tipologia proviso+ ria.
◦ Linguagem cinematogra+ fica e pra+ tica documentarista.
◦ Documenta+ rio: este+ tica e formas de representaça�o.
◦ Ana+ lise fí+lmica aplicada a documenta+ rios.

3. Documentário no Brasil e na América Latina.
◦ Temas, autores, obras.
◦ Documenta+ rio contempora=neo. Documenta+ rio Latino-americano. 

Metodologia:

A disciplina combina estudos dirigidos – leitura e discussa�o de textos -, exibiça�o, discussa�o e ana+ lise de
filmes documenta+ rios pertinentes ao programa da disciplina. Sendo disciplina teo+ rica, demanda a produ-
ça�o de textos crí+ticos que contemplem a reflexa�o alcançada nas discusso� es realizadas em sala.
Em termos executivos, a dina=mica em sala de aula preve= :

Aulas expositivas;
Debates e confrontos teo+ ricos simulados;
Exibiça�o de filmes e ana+ lise fí+lmica coletiva;
Redaça�o de reflexo� es crí+ticas sobre o discutido (e assistido) em sala de aula.

Recursos necessa+ rios:  computador com acesso a6  internet,  projetor de imagens,  equipamento sonoro,
quadro e canetas.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

Dada a dina=mica descrita no item anterior, as avaliaço� es recaem diretamente sobre a participaça�o ativa
dos estudantes nos debates e ana+ lises evocadas tanto pelos textos indicados para leitura, quanto pelas
projeço� es de filmes feitas em sala. Imprescindí+vel a presença e participaça�o nas aulas.
Os textos – reflexa�o crí+tica decorrentes da dina=mica descrita - tambe+m sera�o objeto de avaliaça�o.

Bibliografia básica:

DA-RIN, Sí+lvio. Espelho Partido. Tradição e transformação do documentário. Rio de Janeiro: Azougue Edi-
torial, 2004.
LABAKI, Amir (org.). A verdade de cada um. Sa�o Paulo: Cosac Naify, 2015. 
NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. 6ª ed. Campinas: Papirus, 2016.

Bibliografia complementar:

BAGGIO, Eduardo Tulio. Documentário: filmes para salas de cinema com janelas. Curitiba: A quadro, 2022.
Nu+ mero de chamada na biblioteca central:791.43 B144d.
BARBOSA,  Andre+a;  CUNHA,  Edgar  Teodoro  da;  HIKIJI,  Rose  Satiko  Gitirana  (orgs.).  Imagem-
conhecimento: antropologia, cinema e outros diálogos. Campinas: Papirus, 2009.
BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. Sa�o Paulo: Brasiliense, 1985.
FREIRE, Marcius. Documentário – Ética, estética e formas de representação. Sa�o Paulo: Annablume, 2011.



LABAKI, Amir. Introdução ao documentário brasileiro. Sa�o Paulo: Francis, 2006.
LINS, Consuelo; MESQUITA, Cla+udia. Filmar o real. Sobre o documentário brasileiro contemporâneo. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
RAMOS, Ferna�o Pessoa. Mas afinal… o que é mesmo documentário? Sa�o Paulo: SENAC-SP, 2008.
TEIXEIRA, Francisco Elinaldo (org.). Documentário no Brasil – tradição e transformação. Sa�o Paulo: 

Summus, 2004.
Sera�o usados intensamente artigos especializados de revistas acade=micas, impressas e on-line.

aula Temas das aulas – textos  - filmes

1 Apresentação do programa. Abordagem geral das questões colocadas pelo programa para o semestre. Exibição
de exemplos para cada caso. Discussão.

2 Unidade I – Em torno da definição de “Documentário”: histórico, perspectivas. Exibição de trechos de filmes-
exemplos. Discussão.

3 Unidade I – O filme documentário em relação à afirmação “da verdade” e “da realidade”. Documentário e 
antropologia visual. Exibição de trechos de filmes-exemplos. Discussão.

4 Unidade I – Função de “estilos, ge=neros, formas narrativas, modos expressivos” na constituiça�o da 
reto+ rica documentarista. Exibiça�o de trechos de filmes-exemplos. Discussa�o.

5 Unidade II – Desconstruindo o filme documentário – componentes gerais de um filme documentário. 
Tipologia provisória (seguindo Bill Nichols). Exibição de filme-exemplo. Discussão.

6 Unidade II – Tema e questão ética no documentário. Exibição de filme-exemplo. Discussão.

7 Unidade II – Tema e questão retórica no documentário. Exibição de filme-exemplo. Discussão.

8 Unidade II – Tema e questão estética no documentário. Exibição de filme-exemplo. Discussão.

9 Unidade II – Análise fílmica aplicada ao filme documentário. Exibição de filme-exemplo. Discussão.

10 Unidade III – Influência social, cultural e histórica no cinema documentário – América Latina – Brasil. 
Exibição de filme-exemplo. Discussão.

11 Unidade III – Breve histórico do cinema documentário nas condições Latino-americanas. Exibição de filme-
exemplo. Discussão.

12 Unidade III – Tema e questão retórica no documentário latino-americano (e brasileiro). Exibição de filme-
exemplo. Discussão.

13 Unidade III – Tema e questão estética no documentário latino-americano (e brasileiro). Exibição de filme-
exemplo. Discussão.

14 Unidade III – Autoria no documentário. Exibição de filme-exemplo. Discussão.

15 Encerramento – revisão panorâmica do conteúdo de toda matéria. Exibição de filme-exemplo. Discussão.
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