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EMENTA
Estudo das relações entre o “ensaio como forma”, as narrativas audiovisuais e os processos de mediação.
Reflexão sobre a noção de filme-ensaio. O ensaísta audiovisual como mediador. O filme-ensaio e a
experiência do espectador. Análise de obras audiovisuais de inflexão ensaística, com ênfase no cinema
brasileiro contemporâneo.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
O objetivo geral da disciplina é refletir sobre os modos em que as narrativas audiovisuais se apropriam da
forma ensaística, dando relevo aos processos de mediação do filme-ensaio experienciados tanto pelo
cineasta/realizador quanto pelo espectador da obra.
Configuram-se como objetivos específicos:
- Explorar a concepção do espectador no cinema e no ensaio audiovisual contemporâneo;
- Discutir sobre a noção de filme-ensaio, a partir de sua compreensão como forma que pensa;
- Investigar e debater, com propriedade, sobre obras do cinema brasileiro contemporâneo de inflexão
ensaística, a partir da análise de seus traços estilísticos e de textos críticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulo I: A questão do espectador
- O papel do espectador no cinema
- Do espectador passivo ao espectador crítico
- Por um espectador emancipado
Módulo II: A propósito de um cinema ensaístico
- Filme-ensaio: do “ensaio como forma” à forma que pensa
- Os modos do cinema ensaístico
- O ensaio fílmico e a necessidade das mediações
Módulo III: Em torno ao filme-ensaio no cinema brasileiro contemporâneo
- O ensaio fílmico e o retrato do outro (Carlos Nader, Eduardo Coutinho, João Moreira Salles)
- A apropriação dos arquivos fílmicos no ensaio audiovisual (Carlos Adriano, Eryk Rocha, Marcelo
Masagão)
- Relações do filme-ensaio com narrativas audiovisuais em primeira pessoa (Cao Guimarães, Kiko Goifman,
Petra Costa, Sandra Kogut)
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METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas, seminários temáticos, redação de resenhas críticas, leituras de textos e
projeções de filmes.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação levará em conta as seguintes produções e critérios:
1. Participação, no grupo, dos estudos propostos e debates. Valor: 10 pontos
2. Apresentação e problematização de texto escolhido pelo discente. Valor: 30 pontos
3. Seminário. Valor: 20 pontos (em grupo ou individual)
4. Elaboração de um artigo sobre tema que se relacione com os conceitos desenvolvidos pelos
autores estudados, com entre 10 e 15 páginas. Valor: 40 pontos.
Observações:
Cada trabalho deverá respeitar as normas de publicação de artigo em vigor (A4, espaço 1.5, fonte Times
New Roman, corpo tamanho 12), com atenção às normas da ABNT.
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