
HH182 - Oficina de introdução ao documentário histórico - 60 horas / 4 créditos
Professor Pedro Plaza Pinto – 2° semestre/ 2014

1.Ementa  :  Introdução à história do documentário: formas e contextos. O estatuto e a análise do
documentário:  elementos  de  expressão,  modelos  de  representação  e  suas  emergências  na  história.  O
documentarismo  moderno:  festivais,  cineclubes,  cinefilia  e  revisão  de  modelos.  O  documentário
contemporâneo: temas, problemas e estilos. Estratégias de abordagem do filme e introdução ao roteiro do
vídeo-documentário: a escrita sobre os materiais, exercícios de câmera e a redação de projetos.

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 moderno e contemporâneo;
(3) Compreender a função e utilização do projeto e do roteiro para a confecção de documentários;
(4) Formular, pesquisar e exercitar sobre um projeto com materiais documentários.

3.Conteúdo programático:  

Unidade I: O estatuto do documentário e alguns elementos da sua história
I.1. Introdução ao documentário: forma, história e espectatoralidade
I.2. O documentário contemporâneo: sobreposição de estilos e meios de expressão sobre a história
I.3. O documentário clássico: a questão da voz, do saber e da institucionalização

Unidade II: Os modelos de representação e a análise do material
II.1. Introdução aos modelos de representação ou formas históricas do documentarismo
II.2. O documentário moderno: cinema direto
II.3. O documentário moderno: cinema verdade
II.4. O documentário: performance e diário íntimo

Unidade III: O documentário moderno e contemporâneo
III.1. Documentário reflexivo, o falso documentário e as estratégias da ficção

 III.2. O documentário brasileiro moderno: observação, poética e reflexivividade
 III.3. O documentário contemporâneo: visão do presente e controvérsia

Unidade IV: O exercíco sobre o filme, seu estilo e sua relação com a história do gênero
IV.1. Assunto, tema, problematização e questão central para a escrita: filme e história
IV.2. Pesquisa exploratória: fundamentação, interesse e curiosidade
IV.3. Introdução e justificativa na redação do projeto
IV.4. Meios de expressão e estratégias discursivas na redação do projeto e no uso da câmera
IV.5. Coerência de propostas e de metodologia: materiais de referência e pré-roteiro

4.Metodologia de ensino:  

Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação de curta-metragens, fragmentos de
filmes e de longa-metragens; instalação de debates e comentários sobre os materiais apresentados;
exercícios de redação sobre filmes e vídeos; exercício de escrita do projeto e do argumento de um
vídeo documentário.

5.Avaliação:  

Uma avaliação individual sobre a definição histórica do documentário e alguns exemplos do
desenvolvimento da sua linguagem própria. (40 pontos); Exercícios de desenvolvimento de vídeo
documentário em duplas ou grupos. (50 pontos); Participação em sala de aula. (10 pontos)
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