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Prática Específica 

(PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Ementa: Estudos monográficos das linguagens fotográficas como forma de constituição do 
campo epistemológico da História.

Abordagem: Conhecimentos especializados de iluminação e fotografia para a realização
cinematográfica. Exercícios direcionados e equipe de realização.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Unidade I: A iluminação para vídeo em alta definição (HD): introdução e fundamentos
Unidade II: Luz: fontes, ângulos, profundidade e dimensão da cena
Unidade III: Exposição: ajuste de qualidade, F/stop, ISO, fonte luminosa, brilho
Unidade IV: Iluminação básica: luz diurna e estúdio, retrato, exercícios e discussões.
Unidade V: Plano de exercícios e realização de filmagens

OBJETIVO GERAL
Discutir e experimentar situações de iluminação a partir do estudo de materiais e da
formulação de fragmentos de projetos e de exemplos de cena iluminada a ser registrada
em projetos de cinema, documentário e história.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Demarcar conjuntos de práticas e conhecimentos acerca da operação da câmera de vídeo 
com atenção à gama de diferentes situações de iluminação;
2. Oferecer o espaço de experimento da criação e da manipulação das situações de iluminação 
através do uso da câmera de vídeo em alta definição e do fotômetro;
3. Introduzir aspectos de segurança de operação com fontes luminosas;
4. Compreender aptidões e experiências prévias na participação dos sujeitos nos processos ao 
compartir a criação de fluxos individuais de exercícios além da participação em equipe de 
filmagem.



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; exercícios de planejamento e
realização de filmagem de vídeos-documentários.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Avaliação contínua com registro dos exercícios e das reflexões decorrentes. (40%)
Realização de direção de fotografia e/ou assistência de câmera. (50%)
Participação em sala de aula e nos trabalhos (10%)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia: [guia completo para todos os 
formatos]. 4.ed. rev. e atual São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2013.

MASCELLI, Os Cinco Cs da cinematografia. São Paulo: Editora do SENAC, 
XAVIER, Ismail (org.). A experiência do cinema. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal /

Embrafilme, 1983.`

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

BERNARDET, Jean-Claude. Cinema brasileiro: propostas para uma história. São Paulo: Cia
das Letras, 2009.

LINS, Consuelo. Filmar o real: sobre o documentário brasileiro contemporâneo. 2. ed Rio de
Janeiro: Zahar, c2011. 94 p., il., retrs. Inclui referências. ISBN 9788537800829 (broch.). 

TEIXEIRA, Francisco Elinaldo (org.). Documentário no Brasil: tradição e transformação. São
Paulo: Summus, 2004.
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.


