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Ementa:
Debate sobre o que é documentário, imagem de realidade 

e as suas vertentes, a partir de diversas obras 
audiovisuais. Debate sobre o documentário fotográfico 

(Sebastião Salgado). Análise imagética de obras de 
Robert Flaherty (Nanuk, o esquimó), Dziga Vertov (O 

homem como uma câmera), Sergei Eisenstein (Que viva 
México), Leon Hirszman/Cinema Novo (Cinco vezes 

favela), Jean Rouch e Edgar Morin (Crônica de um verão), 
Claude Lanzmann (Shoah), Paulo Sacramento (Prisioneiro 
da grade de ferro), Eduardo Coutinho (Jogo de cena), Kiko 

Goifman (FIlmefobia), Walter Salles (Diários de 
Motocicleta) e Cesar Cabral (Dossiê Rê Bordosa). 



Objetivos:
A partir da leitura de textos teóricos e da 

observação e análise de obras imagéticas 
(audiovisuais e fotográficas), o curso pretende 
desenvolver debates sobre as mudanças pelas 
quais a narrativa imagética (em suas diversas 
vertentes) tem sofrido desde o seu surgimento 
até os dias atuais, tratando não somente das 

alterações cognitivas e tecnológicas, mas 
também refletidas na comunicação documental 

contemporânea. 



Conteúdo da disciplina:
Aula 1 (14/03):

Apresentação da disciplina e do grupo  
                     +  
A imagem do (sur)real: da fotografia ao 
documentário de animação. 
Leitura prévia: 

- Texto Aula 01.


Aula 2 (21/03):

O documentário fotográfico de Sebastião Salgado.

Leitura prévia: 

- Texto Aula 02.



Aula 3 (28/03):

O esquimó Nanook e Robert Flaherty. 
Leitura prévia:

- Texto Aula 03.


Aula 4 (04/04):

Dziga Vertov, o homem com as câmeras. 
Leitura prévia: 

- La fotografía como documento social, pp 95-122 
(texto 4 da página web).



Aula 5 (11/04):

Que viva México e a hibridez experimental de 
Eisenstein. 
Leitura prévia:

- Texto Aula 05.


Aula 6 (18/04):

O Cinema Novo e as múltiplas narrativas de Cinco 
Vezes Favela. 
Leitura prévia: 

- Texto Aula 06.



Aula 7 (25/04):

A crônica de verão de Jean Rouch e Edgar 
Morin. 
Leitura prévia:

- Texto Aula 07.


Aula 8 (02/05):

Claude Lanzmann e a complexa poesia de 
Shoah. 
Leitura prévia: 

- Texto Aula 08.




Aula 9 (09/05):

O prisioneiro da grade de ferro e uma câmera 
na mão. 
Leitura prévia:

- Texto Aula 09.


Aula 10 (16/05):

Eduardo Coutinho e o Jogo de Cena. 
Leitura prévia: 

- Texto Aula 10.



Aula 11 (23/05):

O Filmefobia de Kiko Goifman. 
Leitura prévia:

- Texto Aula 11.


Aula 12 (30/05):

Diários de Motocicleta e a narrativa híbrida. 
Leitura prévia: 

- Texto Aula 12.


Aula 13 (06/06):

Documentário de animação em Dossiê Rê Bordosa. 
Leitura prévia: 

- Texto Aula 13.




Avaliação:
Os resultados da disciplina serão representados 
por uma nota de A a E, considerando a primeira 

como mais alta, a partir da participação nos 
debates e na entrega de um artigo sobre 

poéticas fotográficas.


Prazo da entrega: 10/08.

E-mail para envio: denis.reno@unesp.br


Título do e-mail: <nome do autor do texto>
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A imagem do (sur)real: 
da fotografia ao 
documentário de 

animação



Aprendemos que a poética 
documental é baseada no 

conceito de verdade, de imagens 
do real, de narrativas de realidade. 

Mas será que podemos limitar a 
uma significação tão simplista?  



Pensemos:



Os documentários sempre têm 
entrevistas. 



Les maîtres fous (Jean Rouch, 1955)



Os documentários devem deixar 
os protagonistas agirem 

naturalmente, sem direção de 
cena. 



Visite à Picasso (Paul Haesaerts, 1949)



Documentários não podem ter 
ar de ficção.



33 (Kiko Goifman, 2001)



Os documentários devem ser 
longos.



Recuerdos Paisas (Denis Renó, 2015)



Os documentários devem ter 
imagens reais.



Angeli - The Killer (Cesar Cabral, 2017)



Os documentários são somente 
obras audiovisuais.



Killing Lincoln (Natgeo, 2013)



As poéticas documentais são 
mono-linguagem.



Amazonia (Sebastião Salgado, 2021)



Será mesmo que 
sabemos o que é uma 
poética documental? 

Vamos ao debate.




