
14.55 Oficina de Pesquisa Aplicada VI  

 

14.55.1 Ementa  

O audiovisual como ferramenta de investigação e difusão de conhecimento. 

Aproximações entre o documentário e as Ciências Sociais. Prática de realização de 

filme documentário: pesquisa, roteiro, filmagem e edição.  

 

14.55.2 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 abordados nas Ciências Sociais. Trabalhar o olhar para as 

questões estéticas e fornecer conhecimento técnico de realização cinematográfica, 

possibilitando aos alunos experimentar as diferentes etapas de producão de um filme 

documental. O processo da oficina consiste na realização de um documentário com o 

suporte do Núcleo de Audiovsiual e Documentário da FGV CPDOC.  
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