
15.5 Documentário e Direitos Humanos  

 

15.5.1 Ementa  

O foco do curso será o documentário como ferramenta de reflexão e sensibilização 

para temas dos Direitos Humanos. Serão analisados instrumentos e metodologias 

para análise de filmes. Prática de realização de documentário.  

 

15.5.2 Objetivos  

Oferecer aos alunos a possibilidade de experimentar a linguagem audiovisual a partir 

da noção de que o cinema pode ser uma importante ferramenta de reflexão e 

sensibilização para temas relativos aos Direitos Humanos. Tendo como norte os 

artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o curso se 

dividirá em três módulos. No primeiro módulo, os alunos serão apresentados a filmes 

e textos que trabalham com essa temática. Nesse primeiro momento, a intenção do 

curso é refletir sobre o tema dos Direitos Humanos através da linguagem audiovisual 

e apresentar um repertório composto por diferentes estéticas documentais. No 

segundo módulo do curso, os alunos terão aulas de linguagem audiovisual e 

conhecerão diferentes técnicas de realização cinematográfica. O terceiro módulo 

consiste na realização de um documentário de curta-metragem que contemple a 

temática dos Direitos Humanos. Para a produção do filme, os alunos irão contar com 

suporte do Núcleo de Audiovisual e Documentário do CPDOC. 
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