OFICINA DE DOCUMENTÁRIO PARA INICIANTES
CONTEÚDO PROGRAMADO

1. Cinema digital: possibilidades e perspectivas contemporâneas
1.1. Alguns exemplos de soluções criativas na história do cinema | Breve
análise do filme “Cidadão Kane”, de Orson Welles, que marcou a história do
cinema, onde fatores limitantes paradoxalmente se constituíram na formação
de soluções criativas, e o que isso representa para os dias de hoje.
1.2. Novas tendências: câmeras dslr e afins | Características das câmeras
dslr e afins que nos aproximam da linguagem do cinema; Como e porque
surgiu essa nova tendência que deixou o fazer cinematográfico mais
acessível.
2. Processo de construção de uma obra fílmica no universo digital
2.1 - Fundamentos de produção cinematográfica
Parte A:
● Da idéia do roteiro à edição
● O estado de alerta no processo de filmagem de documentário A
transgressão de limites de gêneros cinematográficos

● O papel do diretor
● Equipamentos
● Fotografia
Parte B:
● Noções de Roteiro Audiovisual Principais conceitos
● Logline / Sinopse / Argumento
● A estrutura de três atos
● Jornada do Herói / Arquétipos
●

Formatação de roteiros

3. Processo criativo: técnica e estética
Mostra comentada de alguns filmes de Carito Cavalcanti e Fernando
Suassuna, onde será abordado o processo criativo e as soluções adotadas
nas obras exibidas.
4. Prática cinematográfica
Voltada para o conceito da oficina, estimulando os participantes a
descobrirem as potencialidades cinematográficas do seu lugar, da sua
comunidade: identificar personagens reais, histórias do lugar, etc. A partir daí
desenvolver a produção de um curta-documentário feito pelos jovens com o
apoio e acompanhamento dos profissionais facilitadores da oficina.
Atividades práticas:
● Criação de logline, visando o documentário a ser realizado na oficina
● Apresentação de equipamentos de áudio e vídeo
● Exemplificação de técnicas
● Captação de imagens e som para o documentário sob supervisão dos
facilitadores

FACILITADORES:
Carito Cavalcanti
Artista multimídia (cineasta, poeta,
letrista,

vocalista,

compositor,

fotógrafo, ator, performer e arquiteto).
Possui curso de pós-graduação em
Teoria e História da Arquitetura pela
Universidade Politécnica de Madrid
(Espanha)

e

Especialização

em

Ensino de Arte pela UFRN. Realiza
filmes

de

ficção,

documentários,

institucionais, experimentais, publicitários,

aftermovies,

webséries,

tendo

videoclipes e
participado

de

várias mostras e festivais. À frente da “Praieira Filmes”, na área de cinema e vídeo,
trabalha com direção, roteiro e fotografia (tendo recebido vários prêmios), e ministra
cursos e oficinas.

Fernando Suassuna
Músico, técnico de som, redator e
proprietário da produtora de áudio
Sucesso há mais de vinte anos.
Especializado

em

Cinema

e

Linguagem Audiovisual. Participou de
vários

filmes

potiguares

como

co-diretor, roteirista, técnico de som e
autor de trilha sonora.

