
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de História

Ficha 2 (variável)

Disciplina: Oficina de introdução ao documentário histórico Código:  HH182
Natureza: 
(  ) Obrigatória 
(X) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial     (X) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
CH Total: 60

CH semanal: 4
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP) Estágio (ES) 0 Orientada (OR) 0

Prática Específica 

(PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Ementa: Aprendizado teórico-prático de introdução à realização de vídeo-documentário de 
conteúdo histórico. 

Abordagem: 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
e a redação de projetos.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Unidade I: O estatuto do documentário e alguns elementos da sua história
Unidade II: Os modelos de representação e a análise do material
Unidade III: O documentário moderno e contemporâneo
Unidade IV: A escrita sobre o filme, seu estilo e sua relação com a história do gênero

OBJETIVO GERAL

(1) Estabelecer demarcações históricas sobre o cinema brasileiro e analisar filmes,
documentos escritos, cartazes, revistas, entre outros materiais típicos da pesquisa em
cinematecas; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(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 e redigir uma monografia sobre materiais documentários.



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

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, presença em uma oficina obrigatória de som, produção
ou fotografia.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Uma avaliação individual sobre a definição histórica do documentário e alguns exemplos
do desenvolvimento da sua linguagem própria. (40 pontos)

Um projeto de desenvolvimento de vídeo-documentário redigido em duplas. (50 pontos)
Participação em sala de aula e em oficina prática de registro de som ou de imagem (10

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


