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INTRODUÇÃO

▪ Objetivo da Pesquisa.

▪ A Esquizofrenia e a Sociedade.

▪ Desafios de Produção Documental na década de 80.

▪ Produção de um documentário contemporâneo: cinematográfico.

▪ Filmes / Negativos vs Digital.

▪ Utilização de Argumento e Roteiro em produções documentais.
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PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO

▪ Puccini (2009): organização de roteiro e verificação de todas as
necessidade visam uma maior economia dos custos de “fabricação do
produto”.

▪ Durand (2001): o imaginário do ser humano parte de um método baseado
em lógica binária – falso e verdadeiro, incita na sociedade a necessidade
da busca pela verdade, refletindo no mundo do cinema.

▪ Migliorin (2010): o documentário contemporâneo deixa suas fronteiras
indefiníveis com a capacidade de transformar conceitos da vida real
trazendo libertação de alguma determinada identidade.

▪ Bernardet (2005): o maior desafio do documentarista é fazer que o filme
deixe de ser uma sequência de imagens. Trazer ao espectador um filme
que traz a biografia bem relatada com a missão de comunicar a vida como
experiência de busca.
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Nise da Silveira - Imagens do Inconsciente

▪ Entrevista conduzida em 1986, pelo cineasta Leon Hirszman.

▪ A psiquiatra Nise da Silveira estava com 80 anos.

▪ Leon Hirszman faleceu em 15 de setembro de 1987.

▪ Epílogo para trilogia "Imagens do Inconsciente", sobre trabalhos da Nise.

▪ Em 2014, Eduardo Escorel montou o filme com o material bruto.

▪ Estrutura de Gravação: Uma filmadora analógica com filme em tripé; lente

zoom e gravador.

▪ Custos de produção: alto preço de equipamentos e filmes / negativos.

▪ Narrativa jornalística com V.O. do diretor.

▪ Câmera para de filmar algumas vezes.

▪ Cartela preta com V.O. e legenda.
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Nise da Silveira - Imagens do Inconsciente
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Nise da Silveira - Imagens do Inconsciente
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Estamira

▪ Documentário dirigido por Marcos Prado, rodado em 2004.

▪ Estamira estava com 63 anos sofria transtornos mentais e que viveu e

trabalhou por 20 anos no Aterro Sanitário de Jardim Gramacho.

▪ Personagem com personalidade carismática e maternal, conviveu com um

pequeno grupo de catadores idosos.

▪ Presença de outros personagens.

▪ Narrativa cinematográfica sem V.O. do diretor.

▪ Planos de cobertura e filmagens externas.

▪ Momentos poéticos com imagens em PB.

▪ Filmadoras com maior mobilidade.

▪ Expressões, movimentos e surtos captados.
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▪ O tema da loucura ainda é pouco explorado pelo cinema documentário, no
âmbito da ficção há uma procura maior pelo tema.

▪ Cineastas que atuam na área do documentário podem exercer um
trabalho social de maior intensidade para que o espectador possa
entender o que há no mundo do inconsciente.

▪ A escolha da Personagem é fundamental.

▪ A esquizofrenia oferece um espaço muito amplo para se trabalhar de
forma documental contemporânea, plástica e experimental.

▪ Evolução tecnológica vs custo de produção: 1986 – 2004 – 2018.

▪ Desafios da produção independente e baixo orçamento.

▪ Working in Progress (WiP): Desenvolvimento de pesquisa com temáticas
sobre esquizofrenia envolvendo foto – áudio – vídeo = audiovisual.

Considerações Finais
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WiP – Marrat / Sade
2015 | Teatro | Acompanhamento Processo Criativo
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WiP – O Som do Surto

Fotos: Fernando Cunha Jr.

2016 | Cinema | Curta-Metragem
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2017 | Artes Plásticas | Fotografia

WiP – Mundo das Alices
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Eu não sou louco, apenas minha realidade que é diferente da sua. 
- Lewis Carroll -

Obrigado!


