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EMENTA (Unidade Didática)  

Estudos de revisão historiográfica sobre as linguagens áudio-visuais contemporâneas e sua 

utilização pela história 
 

 

 PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

UNIDADE I: Introdução à história do documentarismo 

UNIDADE II: Panorama e trajetória do cinema brasileiro 

UNIDADE III: Procedimentos e estilos no cinema moderno: Plano-seqüência versus corte 

UNIDADE IV: Cinema contemporâneo: interrupção, retomada ou continuidade? 

UNIDADE V: Introdução à edição: fundamentos, ferramentas, planejamento e exercícios. 

OBJETIVO GERAL 

Localizar e analisar filmes, textos e outros documentos inseridos na corrente criadora do cinema e do 

vídeo no Brasil, com atenção especial dirigida ao exercício de montagem e edição a partir dos estudos. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Localizar e avaliar filmes e cineastas do cinema brasileiro moderno; (3) Compreender a função e 

utilização da análise fílmica e do documentário, mobilizando seus instrumentos e categorias para fins de 

leitura, interpretação e utilização da narrativa audiovisual; (4) Discernir os modos históricos de apresentação 

da linguagem de decupagem clássica-documentária e as linguagens de caráter moderno. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação de curta-metragens, fragmentos de filmes e de 

dois ou três longa-metragens; utilização de multimídia com imagens e conteúdos do programa; apresentação 

e utilização de programa de edição de vídeo; instalação de debates e comentários sobre os materiais 

apresentados. 
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


