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1. Ementa: Aprendizado teórico-prático de introdução ao projeto e escrita para realização de vídeo-

documentário de conteúdo histórico. O estatuto e a análise do documentário: elementos de expressão, 

modelos de representação e suas emergências na história. O documentarismo brasileiro moderno. Análise 

formal e transformações históricas. Estratégias discursivas e materiais utilizados. Projeto para a realização do 

documentário. 

 

2. Objetivos gerais: 
(1) Localizar historicamente e analisar filmes documentários e seus elementos expressivos a partir da 

emergência do gênero; (2) Identificar filmes e cineastas do documentarismo brasileiro moderno e 

contemporâneo; (3) Compreender a função e utilização do projeto e do roteiro para a confecção de 

documentários; (4) Formular, pesquisar e redigir um projeto de um documentário. 

 

3. Conteúdo programático: 
Unidade I: O estatuto do documentário e alguns elementos da sua história 

Unidade II: Os modelos de representação e a análise do material 

Unidade III: O documentário brasileiro moderno e contemporâneo 

Unidade IV: Projeto de documentário: concepção e pesquisa 
 

4. Metodologia de ensino: 
Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação de curta-metragens, fragmentos de filmes e de  

longa-metragens; apresentação e discussão de modelos de produção e roteiro para o documentário; instalação 

de debates e comentários sobre os materiais apresentados. 

 

5. Avaliação: 
Uma prova discursivo-analítica sobre a definição histórica do documentário e alguns exemplos do 

desenvolvimento da sua linguagem. Um projeto de desenvolvimento de roteiro de documentário. 

Participação em sala de aula. 

 

6.  Bibliografia indicada:  
 

DA-RIN, Silvio Espelho partido : tradição e transformação do documentário. Rio de Janeiro : 

Azougue, 2006. 

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas-SP : Papirus, 2005.  

PUCCINI, Sérgio. Roteiro de documentário. Da pré-produção à pós-produção. Campinas, SP : 

Papirus, 2009. 

RAMOS, Fernão. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo : SENAC, 2008. 

TEIXEIRA, Francisco Elinaldo (org.). Documentário no Brasil : tradição e transformação. São 

Paulo : Summus, 2004. 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


