
PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2)
Disciplina: Oficina de Pesquisa Histórica

 

Natureza: 

(   ) Obrigatória 

(X) Optativa 

 

 

(X) Semestral (   ) Anual (   ) Modular

Pré-requisito: não há Co-requisito

CH Total: 60 

CH Semanal: 4 

Padrão (PD): 30 

Relações entre Cinema e Marginalidade. Atividade de pesquisa elaborada a partir de temas 

monográficos que versem sobre a ideia da marginalidade e suas formas de representação no cinema. 

Etapa teórica: 

I. O Cinema Moderno: conceito, modos

II. O Cinema Marginal brasileiro

III. Outsiders, marginais, 

marginalidade; 

IV. Cultura marginal: relações entre a precariedade técnica e as formas de represen

marginais. 

Etapa prática: 

I. Seleção de temas de pesquisa a partir de sugestões apresentadas

II. Escolha do formato final: apresentação multimídia, v

III. Elaboração supervisionada dos

IV. Apresentação do produto

Investigar e discutir as relações entre Cinema e Marginalidade

 

I. Desenvolvimento de pesquisa 
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PROGRAMA DE DISCIPLINA (Ficha 2) 

Oficina de Pesquisa Histórica Código:

(X) Semestral (   ) Anual (   ) Modular 

requisito: Modalidade: (X) Presencial (   ) Totalmente Ead (   ) ...% 

Ead 

 

Padrão (PD): 30  Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio (ES): 0

 

EMENTA  
 

Relações entre Cinema e Marginalidade. Atividade de pesquisa elaborada a partir de temas 

monográficos que versem sobre a ideia da marginalidade e suas formas de representação no cinema. 

 

 

PROGRAMA 

O Cinema Moderno: conceito, modos representação, ruptura estética

O Cinema Marginal brasileiro: “a estética do lixo”; 

, marginais, desfiliados: conceitos para uma definição da ideia de 

Cultura marginal: relações entre a precariedade técnica e as formas de represen

Seleção de temas de pesquisa a partir de sugestões apresentadas; 

Escolha do formato final: apresentação multimídia, vídeo, álbum fotográfico, artigo, etc;

Elaboração supervisionada dos projetos; 

Apresentação do produto final. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Investigar e discutir as relações entre Cinema e Marginalidade 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Desenvolvimento de pesquisa histórica sobre as formas de representação da 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Departamento de História 

Código: HH225 

Modalidade: (X) Presencial (   ) Totalmente Ead (   ) ...% 

Estágio (ES): 0 Orientada 

(OS):0 

Relações entre Cinema e Marginalidade. Atividade de pesquisa elaborada a partir de temas 

monográficos que versem sobre a ideia da marginalidade e suas formas de representação no cinema.  

representação, ruptura estética; 

: conceitos para uma definição da ideia de 

Cultura marginal: relações entre a precariedade técnica e as formas de representação ditas 

ídeo, álbum fotográfico, artigo, etc; 

histórica sobre as formas de representação da 



marginalidade no meio audiovisual 

II. Apresentação de um produto monográfico conciso que contemple a problemática 

proposta na ementa, a partir de recortes de temas realizados pelos alunos ao longo do 

curso 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas expositivas dialogadas, discussão de textos, orientações sobre temas de pesquisa, atendimento 

individualizado e auxílio na elaboração do produto final. 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Participação nas atividades realizadas (discussão de textos, seminários), competência na elaboração 

de problemas de pesquisa, coerência na elaboração do projeto, apresentação do resultado final. 
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Professor da disciplina: Sissi Valente Pereira 

 

Assinatura: ___________________________________ 
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