
HH 192 – Tópicos Especiais de História e Patrimônio Cultural 
Professor Pedro Plaza Pinto – 2° semestre/ 2012 – 60 horas / 4 créditos  

 

Formato: aulas expositivas, tarefas prática de utilização da câmera, trabalho em grupo, discussões 

Tema: Captação de imagem para o documentário 
 

1. Ementa: Introdução à realização de vídeo-documentário a partir de discussões teóricas, análise de 

materiais e prática do registro.  Realização de tarefas básicas de registro e planejamento de produção. 

Aspectos práticos de iluminação e realização. Discussão sobre o documentário contemporâneo: os recursos e 

as escolhas. Abordagem de entrevistados e situações de filmagem. 

 

2. Objetivos gerais: 
(1) Discutir e analisar filmes documentários e de ficção brasileiros a partir das questões de iluminação 

e enquadramento na situação de filmagem; (2) Discutir, analisar, planejar e produzir as filmagens de acordo 

com tarefas previamente apresentadas; (3) Problematizar o uso da câmera com a confecção de exercícios de 

trabalho; (4) Operacionalizar a filmagem de cenas ou registros para a realização de documentários a partir de 

projetos pré-existentes. 

 

3. Conteúdo programático: 
 

Unidade I – Noções básicas e princípios de iluminação 

 

Unidade II – Discussões específicas de questões de iluminação e enquadramento 

 a) O documentário e a carência de recursos: exemplo de Cinematoso (Paraná, 2010) 

b) Análise do som e da imagem [Baile perfumado (1997), Toda nudez será castigada 

(1973)] 

Unidade III - Fundamentos de planejamento de produção: análise técnica e preparação 

 

Unidade IV - Fundamentos de cinematografia: o controle do registro de luz e som 

 

Unidade V - Realização: preparação, produção e saída a campo 
 

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

fragmentos de filmes; utilização de multimídia com imagens e conteúdos do programa; composição de 

grupos de realização, divisão de funções e agenciamento de tarefas; instalação de debates e comentários 

sobre os materiais filmados. 

 

5. Avaliação: 
Avaliação escrita em sala. Verificação continuada através de atividades comuns de desenvolvimento da 

produção e da aprendizagem. Participação e assunção de tarefas. 
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