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1.  Ementa: Introdução ao roteiro do vídeo-documentário: pesquisa, projeto e planejamento de 

produção. Introdução aos aspectos práticos de realização. O documentário brasileiro contemporâneo e a 

entrevista no documentário. A abordagem de entrevistados e as situações de filmagem. 

 

2.  Objetivos gerais: 
 
(1) Compreender a função e utilização do projeto e do roteiro para a confecção de documentários; (2) 

Formular, explorar e redigir projetos para a realização de um documentário. (3) Discutir e analisar filmes 

documentários brasileiros a partir das questões envolvidas em uma situação de filmagem; (4) Discutir, 

analisar, planejar e produzir as filmagens de um projeto; (5) Exercitar o planejamento de produção e o uso da 

câmera para a confecção de um documentário de registro de pesquisa histórica. 

 

3.  Conteúdo programático: 
 

Unidade I - O roteiro: pesquisa prévia, projeto, discussão e reformulação 

Unidade II - O documentário contemporâneo e seus modelos de entrevista 

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: pesquisa de materiais, adequação de objetos e saída a campo 
 

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

metragens e fragmentos de filmes; composição de grupos de realização, divisão de funções e agenciamento 

de tarefas; instalação de debates e comentários sobre os materiais filmados. 

 
5.  Avaliação: 
 
Roteiro escrito para a realização do documentário. Verificação da etapa de adequação, análise e 

planejamento da produção. Verificação da etapa de realização das filmagens do roteiro de documentário. 

Participação produtiva e assunção de tarefas. 
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