
ANÁLISE FÍLMICA: UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA.  

O que é analisar; tipos e possibilidades de análise; procedimentos básicos; a análise da 

imagem e do som; a análise da narrativa; a análise da representação; a análise da 

comunicação; aspectos discursivos em cada etapa e em cada aspecto de uma análise  fílmica. 

OBJETIVOS 

 elencar e aplicar procedimentos de análise de narrativas audiovisuais, de análise da 

imagem-em-movimento, de análise do som, da representação, da comunicação em 

produtos e processos audiovisuais; 

 integrar as concepções discursivas na análise de produtos e processos audiovisuais: 

texto, efeito de sentido, posição de sujeito, formações ideológicas e discursivas, as 

condições de produção; a equivocidade; a metáfora e a metonímia; os gestos de 

interpretação; relações com as concepções de sujeito e de estruturas da psicanálise 

freudolacaniana. 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA 

 
 

 

 

 

 análise de trechos do filme “Central do Brasil”; 

 A abordagem discursiva de análise audiovisual; O Imaginário, o Simbólico e o Real e o 
sujeito  na teoria materialista da discursividade e na psicanálise freudolacaniana;  

 O que é analisar? Como analisar? Etapas de análise.  

 A análise dos componentes cinematográficos: linguagem audiovisual;  

 Estruturas significantes audiovisuais: roteiro, som e imagem-em-movimento; a 
formulação dos planos e a composição da montagem.  

 a análise da representação: encenação, enquadramento e montagem. O espaço, o 
tempo e os regimes da representação; 

 As instâncias de constituição dos sentidos na formulação audiovisual: inconsciente e 
ideologia; as condições de produção; a equivocidade; a metáfora e a metonímia; os 
gestos de interpretação; 

 a análise das estruturas narrativas audiovisuais: elementos narrativos (personagens, 
enredo, transformações, a jornada do herói) e as discursividades;  

 a análise da comunicação e discursividades: figuras reais e vicárias; ponto de vista, 
atitudes comunicativas e posições de sujeito;  

 o processo de produção de sentido e o funcionamento de discursos nos textos 
audiovisuais. 

 audiovisual, regimes de comunicação, subjetividade, ideologia e sociedade; 

 A constituição do sujeito e a relação com a história, a ideologia, o desejo e o poder no 
audiovisual.  

 Outras perspectivas materialistas de análises narrativas audiovisuais: Zizek, Jameson, 
Screen Theory.  



INSTRUTOR 

PROF. DR. LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA 

Doutor em Lingüística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, 2012), Além de 

atuar como documentarista, curta-metragista e roteirista, tem experiência na área de 

Lingüística, com ênfase em Análise de Discurso.  

Desenvolve trabalhos sobre estudos dos processos de significação, ensino de Língua 

Portuguesa como primeira e segunda língua, identidade amazônica, produção textual, estudos 

sobre as relações entre linguagem verbal, audiovisual, psicanálise e ideologia (em roteiros de 

cinema, filmes, documentários, vídeos e educação a distância). 

Professor adjunto da Universidade Federal do Amazonas e psicanalista em formação. 

Graduou-se em Letras pela Universidade Federal do Amazonas (1992), onde também estudou 

Comunicação Social/Jornalismo (inconcluso) e fez o mestrado em Letras (2000).  

 CARGA HORÁRIA 

3 horas 

PÚBLICO ALVO 

Público interessado em entender procedimentos de análise de filmes e vídeos; 

 VAGAS 

30 vagas 

 

 


