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1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

1.1 FICHA TÉCNICA  

Título: DESEJA VU.VI.DA 

Suporte: HD 

Som: Estéreo 

Cor/PB: Cor 

Sistema: NTSC 

Duração: 15 minutos 

Produto final: Vídeo (DVD e BetaDigital)  

 

1.2 EQUIPE DE REALIZAÇÃO   

Equipe 

Direção: Felipe Carrelli Sá Silva  

Direção Fotografia: Matheus M. Cury 

Produção Executiva: Felipe Carrelli S. S. e Nilo Arruda Mortara Freire Gomes 

Direção de Produção: Yasmin Bidim Pereira dos Santos 

Montagem e Edição: José Eduardo Ruiz 

Pesquisa: Nilo Arruda Mortara F. G., Suzana A. Bispo e Yasmin Bidim P. dos S. 

Diretor de Som: Juliano Parreira 

Trilha Musical e Assistente Som: Thiago Philippe Floriano Gonçalves 

Membros Oficiais 

Felipe Carrelli Sá Silva – R.A: 288233 

Yasmin Bidim Pereira dos Santos – R.A: 288284 

José Eduardo Ruiz – R.A: 288110 

Nilo Arruda Mortara Freire Gomes – R.A: 288292 

Thiago Philippe Floriano Gonçalves – R.A: 288101 
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2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FÍLMICA  

 

“Eu acho que eu já escutei isso”, “Mas eu tenho certeza que já vi esse filme?”, “Será que 

li essa proposta cultural ontem?”. 

 

O Déjà Vu é uma reação psicológica, um alterar na percepção, que causa estranhamento, 

fascínio, angustia, curiosidade e medo. É aquela sensação de já ter vivido aquele evento 

presente, no passado. É o estranho sentimento de se ter visto ou experimentado alguma 

coisa, que se sabe (ou não!) que não aconteceu. 

 

O termo é uma expressão da língua francesa que significa, literalmente, já visto e tem 

diversas variações, incluindo entre elas o Déjà vecu, já experimentado; Déjà senti, já 

pensado; Déjà visite, já visitado. O cientista francês Emile Boirac, um dos primeiros a 

estudar esse estranho fenômeno, deu esses nomes ao assunto em 1876.  

 

Mas afinal, seria o Déjà Vu é uma experiência do passado em um evento futuro, ou a 

sensação de futuro em um momento presente? O fascínio momentâneo causado pela 

impressão de já ter “vivido aquilo” pode virar um incomodo existencial pelo simples fato 

de derrubar a teoria umbilical de que o tempo e sua percepção são lineares, continuos e 

cronológicos. A simples experiência provoca questionamentos sobre nosso, já 

consolidado e enraizado, conceito de tempo. 

 

Poderia o Déjà Vu ser visto como a prova da relatividade apontada por Einstein em suas 

teorias, ou apenas um desvio na percepção causado por uma disfunção no cérebro? Seria 

a prova da não realidade ou um presságio religioso? Uma conexão entre diversos 

universos paralelos ou apenas reflexos da absurda quantidade de informação captada 

pelos olhos, diariamente, e armazenadas no inconsciente da memória sem que possamos 

processar-las completamente? O que é essa impressão estranha que causa uma resposta 

ainda mais indescritível a nossos sentidos?  

 



 

 
6 

 

O documentário não busca afirmar hipóteses ou responder essas perguntas de maneira 

definitiva, mas confrontar e aprofundar esses diferentes pontos de vistas e experiências, 

explorando o tema sem preconceitos e absolutismo a fim de despertar o questionamento 

do espectador sobre assuntos que vão além da abordagem sugerida no curta metragem. 

 

Durante toda a história humana a tecnologia vem transformando a comunicação, 

buscando sempre novos meios, mais rápidos e eficientes, criando assim uma cultura 

atrelada ao diálogo. No entanto a evolução tecnológica foi timidamente acompanhada 

pela evolução do pensamento humano. A experiência humana nos traz há um tempo, em 

que conceitos como globalização e diversidade cultural; sustentabilidade e consumismo; 

democracia e ecologia criam novos paradigmas que demandam novas maneiras de se 

pensar a vida, principalmente através da educação e da cultura. 

 

Nesse contexto de transições, em que nos confrontamos com questões delicadas, se faz 

presente mais que nunca a importância do diálogo.  Segundo Paulo Freire o diálogo é 

“uma relação horizontal de A com B. Nutre-se de amor, da humildade, da esperança, da 

fé, da confiança. Só o diálogo comunica. Quando os dois pólos se ligam instala-se uma 

relação de simpatia entre ambos. Só ai há comunicação”
1
. 

 

A democratização do acesso gera um intercambio cultural intenso; entretanto muitas 

vezes desproporcional e vertical. A troca cultural passa então a ser sinônimo de 

imperialismo, que gera o preconceito. Isso se dá pelo desrespeito da cultura externa para 

com a interna, que muitas vezes substitui a local de forma brutal, desrespeitando o 

conceito de diversidade. Em outros casos, no entanto, a cultura enraizada nega 

violentamente a influencia externa, gerando ódio, aversão e preconceito.  

 

Existem, entretanto, casos harmônicos de troca, em que o diálogo se faz em equilíbrio, e 

ambos se acrescentam mutuamente. É nesse contexto que o projeto DESEJA VU.VI.DA 

busca se enquadrar. 

 
                                                             
1 FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Tradução Moacir Gadotti e Lílian Lopes Martin.Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1979. 
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Colocando em xeque um conceito tão enraizado, o tempo – através da experiência do 

Déjà Vu – o documentário propõe que o espectador coloque em xeque seus próprios pré-

conceitos individuais.  Para isso, temas importantes em nossa contemporaneidade, e 

relacionados diretamente com essa proposta central embutida no curta, serão permeados: 

a comunicação, o diálogo, a troca de experiências, a relatividade entre os diferentes 

pontos de vista. 

 

Utilizando um tema universal, simbólico, abstrato, e, acima de tudo, sensorial, o 

documentário construirá um diálogo entre as diversas categorias abordadas (médicos, 

físicos, psicólogos, neurologistas, filósofos, religiosos, artistas, pessoas com experiências 

pessoais e/ou distúrbios perceptivos). O projeto busca estimular o pensamento filosófico 

acerca desta experiência, por isso trará diferentes pontos de vista ideológicos/filosóficos e 

religiosos, cabendo ao tempo e o cinema o papel de mediador das discussões. 

 

Déjà vu como tema está diretamente vinculado ao relativismo do tempo e nossa 

percepção cotidiana e limitada sobre ele. O cinema é a arte de manipular o tempo e o 

espaço. Por isso, o tema exige uma linguagem cinematográfica que explore seu 

instrumental de modo a acrescentar ao assunto.  

 

O assunto trás um conteúdo em potencial mas que não pode ser apenas pano de fundo ao 

documentário. O cinema deve utilizar o assunto assim como o assunto se utiliza do 

cinema, por isso os recursos da linguagem cinematográfica, devem se desenvolver 

paralelamente ao centro do tema. 

 

Fotografia, som, pesquisa, arte e montagem devem ser pensados transversalmente, 

estabelecendo relações de sentimentos, além de desenhar metáforas visuais e sonoras 

pertinentes ao tema. No entanto, nesse curta metragem a linguagem deve estar a serviço 

do tema e não se sobrepor a ele. Dessa forma cada área terá a proposta de dialogar 

esteticamente com o assunto central: Déjà vu 
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Paulo Freire ainda aponta que “Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem 

moderno, está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela 

publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem o 

saber, à sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões. As tarefas 

de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma 

“elite” que as interpreta e lhas entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. 

E quando julga que se salva seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador 

da massificação, sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado: já não é sujeito. 

Rebaixa-se a puro objeto. Coisifica-se.”
2
 

 

A escolha por um objeto abstrato e simbólico também tem significância no sentido de 

escapar à essa constatação de Freire. O tema, apesar de complexo, é totalmente 

democrático na instância da percepção e da experiência humana. Seu caráter pessoal-

subjetivo e a imprecisão da cientifica a respeito dos fenômenos da mente o torna livre da 

verdade técnica. Todos já tiveram ou podem ter essa sensação trazida pelo fenômeno do 

Déjà Vu. O conhecimento e a abordagem intelectual que será desenvolvida pelos diversos 

estudiosos e formadores de opinião, de diversas áreas e formações, irão acrescentar às 

experiências dos próprios espectadores, que também estarão representados pelos relatos 

das pessoas que já tenham sentido esse fenômeno. 

 

Esse diálogo atemporal do espectador (vivencia experimental), com o profissional 

teórico, acadêmico e a sabedoria popular, buscará trazer também para à recepção a 

horizontalidade. Portanto, haverá duas frontes de democratização: a primeira dentro da 

própria estrutura do documentário, dando espaço para as diferentes perspectivas sobre o 

tema proposto; e a segunda dando liberdade ao espectador para absorver o conhecimento 

com base na sua própria experiência de vida. 

O ato de construção de um documentário exige uma grande reflexão acerca da 

intervenção do diretor e da equipe em busca de seu objeto. Consciência ética de 

exposição de realidades e histórias alheias. Maturidade na seleção daquilo que é foco de 

                                                             
2FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Tradução Moacir Gadotti e Lílian Lopes Martin.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1979. 
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interesse do documentário, não cedendo às múltiplas opções que surgem como desvio do 

objetivo do documentário, ampliando em demasia a temática e, conseqüentemente, 

esvaziando o aprofundamento. Poder de síntese e desapego em relação ao material 

registrado.  

 

No entanto, o tema e a abordagem aqui propostos demandam um tratamento humano. Por 

isso as entrevistas deveram ser direcionadas ao assunto central, mas possibilitando a 

abertura sensorial e percepção dos entrevistados. Para isso o modelo de abordagem não 

serão perguntas e respostas, mas sim a conversa. As entrevistas serão na verdade diálogos 

horizontais entre o diretor e o entrevistado. A montagem fará o papel de eliminar a 

presença inoportuna do diretor quando necessário. A troca de experiências será feita 

durante o próprio processo, tomando o devido cuidado para que não ocorra uma 

excessiva auto-apropriação da experiência pelo diretor. A idéia aqui não é proporcionar 

que o entrevistado também participe do processo de entendimento do projeto, ou seja, 

construindo conjuntamente o pensar do curta metragem não só propiciando os 

ingredientes, mas cozinhando o conceito juntamente ao diretor.  

 

DESEJA VU.VI.DA vai buscar, dentro da lógica de cada opinião, um só pensamento: 

mostrar que tudo é relativo e que o certo e errado, a imaginação e o real, a razão e a fé, 

tem sim elementos similares dentro de suas verdades opostas, que regem o equilíbrio – 

metaforizado pelo símbolo oriental do Yin e Yan - mostrando que a lógica externa de 

cada entrevistado pode sim ser questionada, mas nunca sua percepção interna. 
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3. PROPOSTAS DE TRATAMENTO 

3.1 PESQUISA 

Por ser um tema abrangente e de diferentes interpretações, o Déjà Vu é um assunto que 

pode levar as entrevistas para diversas direções, o que pode ser um perigo no ponto de 

vista da compactação das idéias. O fluxo do documentário será constituído pelas 

entrevistas, mas o sentido no qual elas se relacionam será determinado pela direção e pela 

montagem. Para que isso ocorra com eficiência, uma pesquisa intensa - abrangente no 

primeiro momento e seletiva ao segundo-, deve ser feita para dar embasamento ao 

documentário. 

 

A pesquisa deverá ser dividida em três fases: pré produção, produção e pós produção.  

 

3.1.1 Primeira fase da pesquisa: 

Na primeira fase, ela será feita no sentido de buscar referências as outras áreas, buscando 

o máximo de informações e conteúdos, selecionando e catalogando para a equipe.  

 

Em um primeiro momento, essa fase será aberta e terá um caráter de colheita. Serão 

pesquisados conteúdos que se relacionem ao tema, sempre visando o Désà Vu. Já em um 

segundo período, faremos uma triagem selecionando dentro desse abrangente conteúdo 

somente aquelas informações diretamente relacionadas com cada área.  

 

Em outra instância, a pesquisa ela trabalhará juntamente com a produção e a direção na 

busca por entrevistados e locações. Faremos pré entrevistas que terão objetivo de buscar 

referências a cerca dessas diversas áreas, além de selecionar dentre um leque grande de 

entrevistados aqueles que consigam desenvolver um maior diálogo com o tema, limitando 

assim o número de entrevistados finais. 

 

Juntamente a arte, a pesquisa trabalhará a busca de locações e objetos de cena 

interessantes para a construção dos cenários onde serão realizadas as entrevistas finais, 

que acontecerão na fase de produção. 
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a) Conteúdo 

A pesquisa em sua primeira fase abordará os seguintes recortes acerca do tema, sendo 

que alguns poderão ser desenvolvidos na a segunda fase (material de arquivo a ser 

inserido no documentário, entrevistados e base para as entrevistas e intervenções): 

 

Neurologia: O conhecimento do mecanismo neurológico do fenômeno do Déjà Vu é algo 

que não pode ser ignorado. Pesquisaremos sobre o funcionamento do cérebro, doenças 

relacionadas a disfunções desse órgão e do sistema nervoso em si. Serão buscadas 

imagens de arquivo com fotos, animações e até cartazes que ilustrem o possível local 

onde ocorre o desvio do Déjà Vu. 

 

Estados alterados de consciência: Utilizando as informações obtidas com médicos e 

neurologistas, buscaremos encontrar pacientes com doenças no cérebro que causem 

disfunções na percepção. Serão pesquisados livros e artigos com relatos sobre a relação 

entre a utilização de drogas alucinógenas com o alterar da percepção do indivíduo. Serão 

buscados depoimentos de pessoas que tenham tido essas experiências. Entrevistaremos 

também pessoas com pratica de meditação e outros rituais religiosos que levam ao alterar 

da consciência. Buscaremos relacionar as substancias dessas drogas com a 

substancia/evento que levaria o Déjà Vu segundo os médicos.  

 

Arte e mitologia: Pesquisaremos as diferentes formas de representação, distorção e 

subversão do tempo assim como as representações e explicações para o fenômeno do 

Déjà Vu tanto em expressões que tem o tempo como material de trabalho (cinema, 

musica artes cênicas...) quanto em outras formas que tem uma relação mais livre com o 

tempo (artes plásticas, poesia...). Serão pesquisados elementos da cultura pop (seja 

programas ou desenhos de televisão, músicas, livros, etc) que utilizem o Déjà Vu ou o 

próprio tempo em sua temática. Buscaremos imagens e símbolos do tempo representado 

em diversas culturas e etnias. Será pesquisado a relação do tempo e as sociedades através 

de seus mitos, lendas e crenças. 
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Filosofia: Buscaremos vertentes filosóficas e autores que estudem e citem o Déjà Vu 

e/ou a relatividade tempo em suas teorias. Entrevistaremos professores e filósofos em 

busca de referencias para pesquisa além de suas opiniões sobre o tema. Assistiremos a 

filmes como Ponto de Mutação, Waking Life e Quem Somos Nós. 

 

Física: Entrevistaremos físicos, astrônomos e cosmólogos a respeito das teorias da 

relatividade Geral e Específica de Einstein, a Mecânica Quântica, a Teoria das Super 

Cordas, entre outras teorias relacionadas com a Cosmologia e Astronomia. Também 

colheremos os pontos de vista destes cientistas a respeito do Déjà Vu, aproveitando suas 

referencias para futura pesquisa. Pesquisaremos imagens que ilustrem a relatividade, 

além de imagens dos cientistas para construir o cenário das entrevistas futuras. 

 

Psicanálise: Entrevistaremos psicólogos, terapeutas e psiquiatras a fim de perceber a 

perspectiva desses profissionais para o tema. Buscaremos também referencias teóricas em 

livros e na internet.  

 

b) Locações e Cenários 

A pesquisa aqui será realizada juntamente a direção de arte para localizar possíveis 

locações. Em uma segunda fase, esse processo será realizado juntamente à produção para 

estudar a viabilidade e a logística. (ver mais na proposta da arte) 

 

c) Entrevistados (ver mais em DEPOIMENTOS 4.3) 

 

3.1.2 Segunda fase da pesquisa (produção): 

Na fase de produção, a pesquisa contribuirá com a direção na roteirização das entrevistas 

e das possíveis intervenções, além de poder contribuir com materiais a serem inseridos no 

curta-metragem (trechos de textos, obras de arte, trechos de músicas e produtos 

audiovisuais). Após a captação a pesquisa auxiliaria a direção e a montagem na descrição 

do material gravado. 
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3.1.3 Terceira fase da pesquisa: 

Na terceira parte do processo a pesquisa trabalhará com a produção a fim de desenvolver 

um projeto de veiculação, distribuição e exibição, procurando e listando festivais de 

interesse (ver lista completa em anexos), datas de inscrição e realização, além de pensar 

os regulamentos de forma a levantar demandas da finalização do curta (seja no quesito de 

publicidade, seja na pós finalização). 

 

3.2 SOM  

O som no documentário tem papel preponderante. No caso do DESEJA VU.VI.DA, o 

trabalho com o som será essencial durante a montagem. O fluxo das idéias e da narrativa 

no curta terá um caráter espiral. A idéia é buscar uma narrativa não linear que vá 

tangenciando em círculos as idéias, fechando o cerco cada vez mais, buscando dentro das 

entrevistas distintas elementos singulares. A cada fala a construção se encaminha para o 

centro, pra a essência do tema e deste documentário: todos estão certos em sua parte, mas 

a relatividade e sobreposição dos pontos de vistas torna tudo, ao mesmo tempo, incerto e 

verdadeiro (área de convergência). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa construção do som, em parceria com a montagem, também utilizará de recursos 

experimentais para estabelecer relações de desconforto ao espectador. O objetivo é tentar 

“confundir” aquele que assiste, repetindo sons, brincando com a memória, extraindo um 

exercício de percepção além do simples entendimento/acompanhamento das entrevistas. 

Com isso busca-se uma maior interatividade do espectador com o documentário. Utilizar 

Área de convergência  
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a repetição para que a atenção sobre a informação também seja dispersa. O objetivo não 

será que o espectador perca a linha de raciocínio, mas apenas aponte sua atenção para 

outros elementos em momentos propícios, sem afetar o entendimento da narrativa. 

Utilizando os recursos sonoros, a proposta é que o próprio espectador pergunte: já passou 

isso ou eu tive um Déjá Vu? Isso se dará de forma sutil e quase inconsciente. Além disso, 

espaços vazios na narrativa serão deixados, convidado o espectador para a reflexão. 

 

Outra proposta a ser estudada é a utilização de sons que possam ser fragmentados durante 

as entrevistas, ou durante a montagem, e que remetam ao universo do espectador e do 

tema. A idéia é buscar juntamente a pesquisa, elementos psicológicos que instiguem o 

entrevistado e que possibilitem analogias interdisciplinares.  

 

3.3 FOTOGRAFIA        

O tema propõe um olhar diferente sobre o tempo. Isso demonstra uma impossibilidade de 

nossa visão, limitada, sobre o todo. Por isso a fotografia proposta será de, nas entrevistas, 

trabalhar com imagens fechadas e soltas dos entrevistados. Isso busca demonstrar um 

detalhe maior daquilo que os entrevistados falam com propriedade em suas 

especialidades/lógicas. Ao mesmo tempo, no entanto, o campo de visão, tanto daquele 

que fala, como daquele que assiste, fica limitada devido a visão direcionada. É o detalhe 

em detrimento da abrangência.  

 

Esses múltiplos pontos de vista levantados tem o objeto de cecear e construir um 

pensamento, sem nunca, porém, esgotar o assunto. O objetivo é mostrar que por mais 

especialista em um assunto, esse campo fechado impede uma visão abrangente, totalitária 

e completa.  

 

A parte imagética do filme, ainda trabalhará com metáforas visuais ainda a ser 

desenvolvidas conforme a pesquisa avançar. A proposta de construção imagética busca 

não só ilustrar o conteúdo sonoro, mas trabalhar de forma paralela. Como exemplo, temos 

a seqüência inicial do curta metragem: 
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Seqüência 1 – EXT/DIA – Zoológico 

Planos detalhes e desfocados de mãos apalpado um elefante (partes dele, imagem em 

fade branco). Montagem rápida das mãos. Fotografia muito branca, clara (referencia 

Ensaio Sobre a Cegueira). Narração da “Lenda dos 7 cegos e o Elefante” começa 

intercalando as imagens. A lenda conta uma história do Folclore Hindu em que seis 

cegos apalpam um elefante, tentando descobrir a verdadeira identidade do animal. A 

ironia é que estão todos certos e errados ao mesmo tempo, pois se apegam a uma parte e 

não ao todo em suas conclusões. O sétimo cego, que “assiste” de longe, percebe a 

situação (espectador): “É assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam 

apenas numa parte, pensam que é o todo, e continuam tolos!” – conclui.  

 

Créditos iniciais são interpelados durante essa seqüência. Fade para o branco. Título 

DESEJA VU.VI.DA aparece ao final. Novo fade para o branco (dessa vez mais estourado 

que o anterior: o branco pode ser sempre mais claro). 

 

Essa metáfora inicial tem a função de alertar o espectador para a forma com que as 

informações serão abordadas. Traz consigo a essência da proposta fílmica, sem a 

necessidade da utilização da voz do documentarista ou uma voz over para explicar 

explicitamente.  

 

Em adição a isso, pretende-se utilizar, em algumas metáforas ou em algumas entrevistas, 

a abertura do diafragma para dar efeitos de retardo nas imagens. O objetivo é passar ao 

espectador a impressão causada pelo Déjà Vu em si: ver aquilo já visto. Essa brincadeira 

busca causar estranhamento e até confusão das imagens com o som. Essa forma de 

gravação facilita ainda a montagem, pois permite um maior teor de movimentação, fusão 

e recortes rápidos, desvinculando-se da idéia do corpo que fala parado formalmente.  

 

O movimento rápido traz ainda um dinamismo às imagens, o que caracteriza o cinema 

com a impressão do movimento através de um jogo de ilusão entre os olhos e o cérebro, 
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perfeito ao tema que é a percepção de outro tempo para o cérebro. Manipula-se a 

velocidade das imagens para falar sobre a manipulação do tempo. 

 

  

   

 

 

 

 

 

1. Ensaio Sobre a Cegueira – Fernando Meireles: Desfocado e branco estourado 

em alto contraste – proposta de fotografia para a seqüência inicial e talvez nas 

metáforas visuais. 

2. Cercado – Felipe Carrelli: Enquadramento em primeiro plano – proposta de 

Decupagem para entrevistas (desfocado e/ou focado) 

3. Janela da Alma - João Jardim / Walter Carvalho: Na construção das metáforas 

visuais, a mise em scene e a temática serão interligadas como nessa foto onde 

estão presentes dois elementos: o titulo do filme (Janela da Alma – janela ao 

fundo do olho, branca) e a temática (o olhar, através do olho em primeiro plano).  

A cor e o contraste do preto e branco estarão sempre presentes. 

 

4. O Sopro – Cao Guimarães: O artista plástico será referencia ao trabalho da 

direção e da fotografia na busca por enquadramentos que explorem a plástica do 

2 3 1 

4 5 5 

http://www.interfilmes.com/buscaperson.Joao%20Jardim.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Walter%20Carvalho.html
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meio e da temática. O curta metragem, esteticamente, procura a beleza da 

simplicidade e do acaso em contraponto a exuberância.  

5. Salvador Dali: O surrealismo também é referencia imagética, pois observa a 

realidade de outra forma. Juntando os dois trabalhos (de Cao Guimarães e de 

Salvador Dali) busca-se o surrealismo do cotidiano, o surrealismo em nossa 

realidade. Os dois são ainda referencia para a arte e a construção dos cenários e 

escolha das locações. O primeiro trabalha com vídeo instalações que poderiam ser 

pensadas como ambiente das entrevistas. Já o segundo pode ser referencia para os 

objetos de arte presentes no documentário. Ambos artistas abordam o tempo em 

seus trabalhos. 

3.4 DIREÇÃO 

3.4.1 - Título do documentário: DESEJA VU.VI.DA 

O nome do curta metragem reflete a proposta de direção pretendida nesse projeto. 

Inspirado na música já citada na proposta de pesquisa, Parabolicamará de Gilberto Gil, o 

título tenta também criar um vocábulo que une varias palavras.  

 

Deseja é inspirado na idéia de “desejo” do filósofo Francês Gilles Deleuze (A imagem-

tempo). O autor será uma das referências teóricas estudadas afim de amadurecer a 

estética buscada no trabalho. Deseja, seguido de VU forma uma parônima de “Déjà Vu” 

(termo Francês), tema do documentário.  

 

O tema, como já explicitado, remete ao tempo. "Cronos, o deus do tempo, é nosso 

inimigo", diziam os gregos na Antiguidade. Implacável com os seres humanos, o tempo 

lembra que, na corrida contra a morte, perdemos. Fatalmente. Por isso o título também 

faz referência a vida (VI.DA) e a morte (VU.VI – tribo africana proveniente de Gabon 

que utilizava máscaras como meio aos quais espíritos ancestrais reapareciam durante 

cerimônias de funerais). 

 

O título traz, portanto, uma miscigenação de crenças, etnias e nacionalidades muito 

interessante para um tema que se propõe universal e democrático. Essa concha de 
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retalhos materializada na literatura escrita, também ganha espaço ao longo do 

documentário. 

 

3.4.2 - Colcha de Retalhos 

O Déjà Vu traz uma carga de conceitos existenciais e filosóficos abertos a percepção de 

todos. Como já foi apontado na pesquisa, não só o conhecimento técnico e acadêmico 

será ouvido. Experiências pessoais e entendimento popular também estará em evidencia. 

A proposta da direção é agregar essas contradições, ampliado o tema e abrindo as 

respostas.  

 

A decupagem (já descrita na proposta de fotografia), visa enquadramentos mais fechados 

dos entrevistados, formando uma massa falante, que se foca e desfoca conforme o 

desenvolvimento da entrevista. Isso pressupõe um novo olhar para o sujeito que fala, não 

pelo seu status de conhecimento, sua idade, ou seu cargo de importância. A decupagem 

propõe que cada entrevista, cada retalho, colabore com o tema igualmente, evitando ao 

máximo o pré-conceito do espectador para um ou outro discurso. Da mesma forma, evitar 

a valorização demasiada de algum entrevistado (no ponto de vista da montagem).  

 

3.4.3 – O Diálogo entre a Equipe 

A direção do documentário participará de todo o processo de pensamento de conceito e 

desenvolvimento das propostas de área. No entanto, a construção será através da troca de 

experiências e debates sobre o material pesquisado. O projeto aponta para várias 

vertentes, das mais diversas especificidades. É por isso que o papel do diretor se faz 

fundamental para manter o foco, não só das pesquisas, mas também do processo das 

entrevistas. É portanto abrir ao máximo o tema, buscando o máximo de referencias 

estéticas, teóricas e temáticas que cerceiam o Déjà Vu – e o tempo. Na segunda parte do 

processo, é preciso dirigir os esforços para o centro da questão.  

 

É por isso que nesse projeto, se faz extremamente necessário o diálogo. Só com a troca é 

que a direção poderá estabelecer profundamente sua idéia sobre o tema tão abstrato, 

abrangente e poroso.  
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3.4.4 – O Diálogo com os entrevistados 

O tema e a abordagem aqui propostos demandam um tratamento humano. Por isso as 

entrevistas deveram ser direcionadas ao assunto central, mas possibilitando a abertura 

sensorial e percepção dos entrevistados. Para isso o modelo de abordagem não serão 

perguntas e respostas, mas sim a conversa. As entrevistas serão na verdade diálogos 

horizontais entre o diretor e o entrevistado. A montagem fará o papel de eliminar a 

presença inoportuna do diretor quando necessário. A troca de experiências será feita 

durante o próprio processo, tomando o devido cuidado para que não ocorra uma 

excessiva auto-apropriação da experiência pelo diretor. A idéia aqui não é proporcionar 

que o entrevistado também participe do processo de entendimento do projeto, ou seja, 

construindo conjuntamente o pensar do curta metragem não só propiciando os 

ingredientes, mas cozinhando o conceito juntamente ao diretor.  

 

Eduardo Coutinho (Edificio Master) seria aqui uma referencia a ser estudada para o 

andamento das entrevistas. No entanto, a temática abordada se aproxima mais do 

documentário Quem Somos Nós, no entanto a proposta de abordagem será diferente, 

apenas cabendo aqui a referência no que diz respeito a temática, já que o filme é muito 

contestado do ponto de vista cientifico, o que acarreta na perda de credibilidade. Outras 

referências seriam as ficções Waking Life e Ponto de mutação. 

 

3.5 MONTAGEM 

Eisenstein e seus dois livros A forma do Filme e o Sentido do Filme são duas referências 

importantes para o pensamento da montagem nesse documentário. Segundo o 

pensamento do autor o cinema é a manipulação do espaço-tempo através de seu 

instrumento mais peculiar: a edição. Esse documentário tenta encontrar maneiras 

peculiares na expressão da montagem, para abarcar melhor as demandas de seu tema 

central. 

 

O Déjà Vu é um fenômeno que manipula a sensação do tempo. É por isso que a 

montagem no DESEJA VU.VI.DA tem papel fundamental. 
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A proposta de montagem se aproxima muito da proposta de som, no que diz respeito a 

narrativa e fluxo das entrevistas. No entanto, a montagem vai além da interpelação e do 

fluxo do conteúdo sonoro. Será na montagem que o fenômeno do Déjà Vu será 

explicitado e transpassado ao espectador. A idéia é criar mecanismos que possibilitem a 

experiência do fenômeno na tela do cinema. A montagem buscará, assim como o som, 

instigar a percepção do espectador. A manipulação do tempo e espaço, proporcionada 

pela montagem, será a forma de abordar o Déjà Vu, de forma prática, sensorial, diegética, 

sensível e sutil 

 

Um exemplo de abordagem, seria colocar, ao inicio do documentário, uma fala que tenha 

um efeito sutil sobre o espectador, mas que após o desenrolar do curta possa ter outro 

sentido totalmente diferente. 

 

Como o tema é muito dinâmico, a montagem também terá movimento no som, pulando, 

interligando, fazendo conexões entre as falas. No entanto, no tratamento das imagens, a 

montagem terá uma cadencia maior, dando espaço ao espectador para acompanhar as 

entrevistas, ou se perder em suas próprias reflexões.  

 

O papel da edição nesse curta metragem é de interligar as diversas opiniões sobre o Déjà 

Vu, sem priorizar entrevistados ou pontos de vista, mas abrir espaço para o diálogo entre 

diferentes olhares. Do mesmo modo, é importante que a edição seja o mais objetiva 

possível em alguns momentos, experimentando quando for necessário buscar esses 

sentimentos extra visuais. A montagem deve prender a atenção do espectador, 

convidando-o ao tema. Mas em outros momentos deve livrar aquele que assiste, 

possibilitando um tempo para introspecção. Essa reflexão sobre o assunto deve iniciar 

durante a ação fílmica, para que a discussão e dialogo se estenda para além dos 15 

minutos do curta metragem. 
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3.6 ARTE 

A proposta de arte vem no sentido de materializar o tema ao espaço fílmico (mise em 

scene). A idéia é desenvolver lugares (locações) ou cenários para que as entrevistas sejam 

feitas em ambientes apropriados, possibilitando aos entrevistados uma interação (ou não!) 

com o ambiente. Essa interatividade, no entanto, deve ser praticada ao acaso, cabendo a 

direção e a arte proporcionarem a oportunidade, mas sem condicionar ou induzir as 

ações. A fotografia fica livre para captar essas interações, podendo fugir da proposta 

inicialmente prevista, caso a dinâmica do instante peça outro tipo de interatividade do 

olhar do espectador. Cabe a direção também ficar atenta as atividades e auxiliar no olhar. 

 

Cada bloco de entrevista ocorrerá em locais diferentes, seja em locações abertas ou no 

estúdio produzido. A proposta é que esses ambientes sejam construídos com o auxilio da 

pesquisa, buscando elementos de referencia, obras, objetos, figuras, pinturas, autores e 

até cheiros que possam introduzir o entrevistado em seu próprio universo intelectual, 

auxiliando essas conexões interdisciplinares.  

 

O objetivo da Direção de arte é construir ambientes que deixem o entrevistado à vontade 

para, em sua fala, exemplificar, manipular, interligar temas, recordar de referencias, ou 

qualquer outra forma de interação que só o acaso poderá propiciar. Dessa maneira, a 

direção de arte auxilia na direção, pois possibilita ao próprio depoente criar perguntas 

através do estranhamento dos objetos propostos. 

 

4. ELEIÇÃO E DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DO DOCUMENTÁRIO  

4.1 OBJETOS DE TRADUÇÃO 

Déjà vu como tema está diretamente vinculado ao relativismo do tempo e nossa 

percepção cotidiana e limitada sobre ele. O cinema é a arte de manipular o tempo e o 

espaço. Por isso, o tema exige uma linguagem cinematográfica que explore seu 

instrumental de modo a acrescentar ao assunto.  

 

Utilizando um tema universal, simbólico, abstrato, e, acima de tudo, sensorial, o 

documentário construirá um diálogo entre as diversas categorias abordadas (médicos, 
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físicos, psicólogos, neurologistas, filósofos, religiosos, artistas, pessoas com experiências 

pessoais e/ou distúrbios perceptivos). O projeto busca estimular o pensamento filosófico 

acerca desta experiência, por isso trará diferentes pontos de vista ideológicos/filosóficos e 

religiosos, cabendo ao tempo e o cinema o papel de mediador das discussões. 

 

4.1.1 Neurologia  

O conhecimento do mecanismo neurológico do fenômeno do Déjà Vu é algo que não 

pode ser ignorado. Primeiramente pelo fato de vivermos em uma sociedade onde a 

ciência aparece como a explicação mais aceitável da realidade (sem desmerecer esse 

mérito). Mas principalmente para munir a equipe realizadora de questionamentos e 

interpretações que possam enriquecer e buscar um aprofundamento nos outros pontos de 

vista apresentados. Nunca usando dessa cientificidade para subjugar as diversas 

interpretações do fenômeno de forma que esse conhecimento “técnico” ao invés de se 

sobrepor como “verdade maior”, seja submisso às diversas interpretações servindo como 

um porto seguro que trabalhe para aumentar o caráter democrático do tema. 

 

4.1.2 Estados alterados de consciência 

O conhecimento a respeito das diferentes relações com a sensação de tempo causada por 

distúrbios psiquiátricos, o uso de entorpecentes e estados induzidos como o nirvana e a 

hipnose por exemplo. Busca encontrar experiências que contraponham-se à pretensa 

universalidade do tempo de forma semelhante ao que acontece com o Déjà Vu, 

apontando para o tempo enquanto mais uma sensação humana. Buscando depoimentos a 

serem utilizados no curta-metragem direta (entrevistas) ou indiretamente (enquanto 

referência estética) 

 

4.1.3 Arte e mitologia  

Tanto as diversas artes quanto os mitos de diversas origens e épocas apresentam 

narrativas e metáforas que buscam explicar, representar ou instigar questionamentos a 

respeito do fenômeno do Déjà Vu ou das relações do homem com o tempo. As diferentes 

formas de representação, distorção e subversão do tempo assim como as representações e 

explicações para o fenômeno do Déjà Vu tanto em expressões que tem o tempo como 
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material de trabalho (cinema, musica artes cênicas...) quanto em outras formas que tem 

uma relação mais livre com o tempo (artes plásticas, poesia...) servem como referências 

em diversos níveis para todas as áreas criativas assim como podem ser ajudar a construir 

o próprio documentário em si (segunda etapa). Nessa parte da pesquisa também seriam 

pesquisados elementos da cultura pop (seja programas ou desenhos de televisão, músicas, 

livros, etc) que utilizem o Déjà Vu ou o próprio tempo em sua temática. 

 

4.1.4 Filosofia  

O estudo do tempo e da sua apreensão, logo também fenômenos “anti-paradigmáticos” 

como o Déjà Vu tem sido ao longo da história da humanidade um dos mais caros objetos 

da filosofia, servindo à uma grande variedade de interpretações e teorias. Tal campo de 

estudo, pela sua vastidão em contraponto o aprofundamento característico da filosofia, 

deve ser estudado com cuidado para não se tornar panorâmico demais nem focado demais 

em um ou outro autor. Para isso será necessário desenvolver linhas e recortes junto com a 

direção e as outras áreas para a otimização de tal pesquisa.  

 

4.1.5 Física  

Do mesmo modo que a filosófica abarca o tempo em suas complexas e extensas teorias, 

várias vertentes da física têm essa temática como centro. As teorias da relatividade Geral 

e Específica de Einstein, a Mecânica Quântica, a Teoria das Super Cordas, entre outras 

teorias relacionadas com a Cosmologia e Astronomia, podem fornecer ao trabalho uma 

larga extensão de referências. Entretanto deve-se também ser pesquisado com atenção e 

cautela, de modo a acrescentar ao tema central não fugindo deste foco. 

 

4.1.6 Psicanálise 

Questões relacionadas à subjetividade e o inconsciente também estarão presentes nos 

diálogos. É importante portanto que a equipe também possua um embasamento teórico a 

respeito desse tema para poder estabelecer o diálogo com o entrevistado, apontando para 

certos pontos específicos do Déjà Vu. 
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4.2. MATERIAL DE ARQUIVO 

Serão pesquisados materiais que possam ser utilizados como referencia para os 

entrevistados e/ou a equipe. A idéia é buscar a temática dentro da cultura popular. Esses 

elementos também serão utilizados pela arte como objetos cênicos dos cenários (ver mais 

na proposta de arte). Como exemplo podemos citar: 

Parabolicamará, Gilberto Gil: segundo o próprio cantor “Em Parabolicamará pus o 

tempo existencial, psíquico, em contraposição ao tempo cronológico - a eternidade, a 

encarnação e a saudade à jangada e ao saveiro - e estes dois ao avião -, para insinuar o 

encurtamento do tempo-espaço provocado pelo aumento da rapidez dos meios de 

comunicação física e mental do mundo-tempo moderno e das velocidades 

transformadoras em que vivemos.” Trecho da musica: De jangada leva uma eternidade./ 

De saveiro leva uma encarnação./ De avião, o tempo de uma saudade. 

 

HUXLEY, Aldous, As Portas da Percepção – O Céu e o Inferno: O livro é um 

fascinante depoimento do autor sobre suas experiências com a Mescalina. Em um trecho 

ele descreve que: “A maioria das pessoas, durante a maior parte do tempo, só toma 

conhecimento daquilo que passa através da válvula de redução e que é considerado 

genuinamente real pelo idioma de cada um. No entanto, certas pessoas parecem ter 

nascido com uma espécie de desvio que invalida essa válvula redutora. Em outras, o 

desvio pode surgir temporário, seja espontaneamente, seja como resultado de “exercícios 

espirituais” voluntários, do hipnotismo ou da ingestão de drogas”. 

 

4.3 DEPOIMENTOS 

Colocando em xeque um conceito tão enraizado, o tempo – através da experiência do 

Déjà Vu – o documentário propõe que o espectador coloque em xeque seus próprios pré-

conceitos individuais.  Para isso, temas importantes em nossa contemporaneidade, e 

relacionados diretamente com essa proposta central embutida no curta, serão permeados: 

a comunicação, o diálogo, a troca de experiências, a relatividade entre os diferentes 

pontos de vista. 

 



 

 
25 

 

Utilizando um tema universal, simbólico, abstrato, e, acima de tudo, sensorial, o 

documentário construirá um diálogo entre as diversas categorias abordadas (médicos, 

físicos, psicólogos, neurologistas, filósofos, religiosos, artistas, pessoas com experiências 

pessoais e/ou distúrbios perceptivos). O projeto busca estimular o pensamento filosófico 

acerca desta experiência, por isso trará diferentes pontos de vista ideológicos/filosóficos e 

religiosos, cabendo ao tempo e o cinema o papel de mediador das discussões. 

 

Suzana Carvalho Herculano Houzel - possui graduação em Biologia Modalidade 

Genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992), mestrado em 

Neurosciences pela Case Western Reserve University (1995), doutorado em 

Neurosciences pela Université Pierre et Marie Curie (1998) e pós-doutorado pela Max 

Planck Institut Für Hirnforschung (1999) . Atualmente é Professor adjunto da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Membro de corpo editorial da Revista 

Neurociências (0104-3579), Apresentadora e roteirista da Rede Globo de Televisão e 

Colaboradora da Jorge Zahar Editor. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase 

em Neurociência. Atuando principalmente nos seguintes temas: sincronização, visão, 

córtex, eletroencefalograma, percepção e sono. 

 

Eder Santos - vídeo-artista mineiro com trabalhos como INTERFERÊNCIA (1985), 

EUROPA EM 5 MINUTOS, MENTIRAS & HUMILHAÇÕES (1986), MEMÓRIA DE 

FERRO (apresentada na Bienal Internacional de Artes de São Paulo em 1996), 

TUMITINHAS (1998), entre muitos outros. 

 

Cildo Meireles – artista plástico brasileiro conhecido internacionalmente. O caráter 

político de suas obras revela-se em trabalhos como Tiradentes - Totem-monumento ao 

Preso Político (1970), Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-cola (1970) e 

Quem Matou Herzog? (1970). Ganhou em 2008 o Premio Velázquez de las Artes 

Plásticas, concedido pelo Ministério de Cultura da Espanha 

 

Helena Maria de Andrade Capelini - Possui graduação em Ciências Sociais pela 

Universidade de São Paulo (1975), mestrado em Ciências Sociais pela Universidade 
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Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1986) e doutorado em Sociologia pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1998). Cursando o último ano do 

Curso de Psicologia na Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. Professora da 

Unaerp - Ribeirão Preto 

 

Julio Ramón Cabrera Alvarez - Graduação em Filosofia (1970) e doutorado em 

Filosofia (1974) pela Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Lecionou nas 

universidades de Córdoba, Belgrano (Buenos Aires) e Santa Maria (RS), é atualmente 

professor titular no Dpto de Filosofia da UnB (Universidade de Brasília). Pós-doutorados 

e estadas acadêmicas na França (1987), Espanha (1991) e México (2002). Trabalha nas 

áreas de filosofias da linguagem (analíticas, fenomenológicas, hermenêuticas, etc), 

filosofias da lógica, ética e condição humana, cinema e filosofia e filosofias europeias e 

latino-americanas dos séculos XIX e XX (Schopenhauer, Farias Brito, Nietzsche, 

Heidegger, Carlos Astrada, Ortega y Gasset, Vicente Ferreira Da Silva, Vilém Flusser, 

Gabriel Marcel, Sartre e Wittgenstein).  

 

Álvaro Sebastião Teixeira Ribeiro - Graduação em Educação Física pela Faculdade 

Dom Bosco de Educação Física (1979) e especialização em I Curso de Especialização em 

Ensino de Filosofia pela Universidade de Brasília (2002). Atualmente é Convênio 

FUB/SEEDF da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Educação. 

 

Adilson Jesus Aparecido de Oliveira - Adilson Jesus Aparecido de Oliveira concluiu o 

doutorado em Ciências - Física da Matéria Condensada pela Universidade Federal de São 

Carlos em 1996. Atualmente é Professor Associado 2 do Departamento de Física da 

Universidade Federal de São Carlos. Membro do Grupo de Supercondutividade e 

Magnetismo (GSM) e do Núcleo de Excelência em Materiais Nanoestruturados 

Fabricados Eletroquimicamente (NANOFAEL).  Coordenador do Laboratório Aberto de 

Interatividade (LAbI) da UFSCar. É responsável pelo blog de divulgação científica 

www.pordentrodaciencia.blogspot.com, editor e criador da revista eletrônica de 

divulgação científica Click Ciência (www.clickciencia.ufscar.br) e colunista do Ciência-

Hoje On-line desde 2006 
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José Antonio Salvador - Possui graduação em Matemática pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (1974), graduação em Astronomia pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (1978), mestrado em Matemática pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (1977) e doutorado em Matemática pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (1985). Atualmente é professor associado da Universidade Federal de São Carlos. 

Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Matemática Aplicada e Ensino 

de Matemática com ferramentas computacionais, atuando principalmente nos seguintes 

temas: interdisciplinaridade, mapas conceituais e modelagem matemática. 

 

Alice Helena Campos Pierson - Possui graduação em Licenciatura em Fisica pela 

Universidade de São Paulo (1981), mestrado em Educação pela Universidade de São 

Paulo (1990) e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (1997). 

Atualmente é professor associado da Universidade Federal de São Carlos. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em ensino de Ciências, atuando 

principalmente na formação inicial e continuada de professores. Desenvolve pesquisas 

abordando as relações Ciência-Tecnologia e Sociedade na educação científica. 

 

Experiências Pessoais - Pessoas que tenham sofrido o fenômeno e que possam 

compartilhar suas impressões. Indivíduos que tenham essa experiência mais cronicamente 

ou que tenham tido relações relativas com o tempo através de diferentes situações 

extremas ou cotidianas. 
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4.5 REFERÊNCIAS FILMOGRÁFICAS  
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MEIRELES, Fernando. Ensaio Sobre a Cegueira, 2008. Cor, 35mm, 121 min.  

GUIMARÃES, Cao. Acidente, 2006. Cor, 35mm, 72min. 

____________. O Sopro, 2000. P/b, DV, 5’30” 

PHYTON, Monty. Flying Circus, 1969. Cor, 30 min (45 episodes) 

William Arntz e Betsy Chasse. Quem somos nós? 2004. Cor e P/b, 109 min. 

LINKLATER, Richard. Waking Life, 2001. Cor, 99 min. 

COUTINHO, Eduardo. Edifício Master. 2002. Cor, 110 min.  

CAPRA, Bernt Amadeus. Ponto de Mutação. 1990, Cor, 112 min.  

 

4.6 SITES 

http://www.caoguimaraes.com às 9:00 dia 11 de Novembro de 2009 

http://images.google.com.br/images?hl=pt-

BR&source=hp&q=salvador%20dali&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi às 12:00 dia 12 

de Novembro de 2009 

http://www.zyama.com/vuvi/index.htm às 17:35 dia 12 de Novembro de 2009. 

http://pessoas.hsw.uol.com.br/deja-vu.htm às 13:00 dia 29 de Outubro de 2009 

www.shortfilmdepot.com 

www.kinoforum.org.br 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monty_Python%27s_Flying_Circus
http://www.caoguimaraes.com/
http://images.google.com.br/images?hl=pt-BR&source=hp&q=salvador%20dali&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.com.br/images?hl=pt-BR&source=hp&q=salvador%20dali&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://www.zyama.com/vuvi/index.htm%20às%2017:35
http://pessoas.hsw.uol.com.br/deja-vu.htm%20às%2013:00
http://www.shortfilmdepot.com/
http://www.kinoforum.org.br/
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http://www.itsalltrue.com.br/periodico/calendario.asp?lng= 

Site oficial Gilberto Gil 

 

5. ELEIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM 

5.1 IMAGENS DE ARQUIVO  

Serão pesquisados materiais audiovisuais que possam ser utilizados no curta metragem, 

ou apenas como referencia para os entrevistados e/ou a equipe. A idéia é buscar a 

temática dentro da cultura popular.  

Como exemplo podemos citar: 

Flying Circus, Monty Phyton: programa de televisão britânico (BBC) que foi ao ar pela 

primeira vez em 5 de outubro de 1969. Em um episódio, o grupo aborda de forma irônica 

o fenômeno do Déjà Vu. 

 

5.2 DEPOIMENTOS 

Serão realizadas duas etapas para a captação dos depoimentos. A primeira não será 

utilizada para o documentário no produto final. Serão feitas pré entrevistas com o intuito 

de auxiliar a pesquisa dando maior embasamento nessa primeira fase de aprofundamento 

do tema. Esses pré depoimentos também terão o objetivo de selecionar os entrevistados 

finais, que desenvolverem um pensamento que aborde melhor o tema do Déjà Vu dentro 

de suas falas e suas áreas de atuação. Por isso essa fase será realizada com uma MiniDV 

pertencente a equipe, e o material sonoro e imagético será editado para que os demais 

integrantes da equipe possam assistir as partes mais interessantes. 

 

Na segunda fase, já na etapa da produção serão captados os depoimentos com os 

entrevistados selecionados. Serão divididos em dois momentos: 

 

1. No primeiro serão feitas entrevistas em locações escolhidas pela equipe de Arte e 

Pesquisa na pré produção. Essas locações serão desenvolvidas conforme apontado na 

Proposta de Arte. 

 

http://www.itsalltrue.com.br/periodico/calendario.asp?lng
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monty_Python%27s_Flying_Circus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
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2. No segundo momento outros entrevistados serão trazidos para o cenário montado no 

estúdio com elementos das diversas áreas e que remetam ao tema (ver mais em Proposta 

de Arte). 

 

As entrevistas serão feitas através de perguntas do diretor, que já haverá conversado na 

pré pesquisa (No caso dos entrevistados de fácil acesso. Já nos casos em que a locomoção 

dos entrevistados for muito caro, haverá um diálogo antes do inicio das entrevistas, 

contextualizando o entrevistado ao projeto). No entanto a abordagem não será de 

perguntas e respostas, e sim de diálogo. A partir de certas perguntas pré-estabelecidas 

aquele entrevistado em específico, o objetivo é desprender-se dessas perguntas-guias e 

flutuar sobre o tema conforme o fluxo da conversa. O diálogo será realizado em uma 

posição horizontal e dinâmica, sem a intervenção “jornalística” por parte do diretor, e sim 

com uma troca de experiências como em uma mesa de debates. 

 

A idéia de trazer esse tipo de abordagem de entrevista está um pouco relacionado a 

necessidade de uma aproximação do espectador ao entrevistado, assim como do 

espectador ao tema. Por isso o diretor terá o papel de desconstruir o caráter acadêmico e 

denso que as entrevistas podem enveredar, e trazer o coloquial da conversa através de 

referencias e associações. 

 

Além disso, a proposta é que os próprios entrevistados interajam com os elementos 

propostos nos cenários e locações. Por isso a entrevista também terá um caráter livre. 

Assim como a pauta será apenas guia para a conversa e não pontos concretos do 

depoimento, a movimentação da câmera e dos entrevistados também serão livres para 

interagir com o ambiente. Não será colocado cadeiras ou poltronas para o diretor ou o 

entrevistado, e sim diversas possibilidades como um pufe, um sofá, uma almofada e 

cabendo ao próprio depoente encontrar seu local no ambiente. Feito isso terá liberdade 

para se locomover, apontar algo no ambiente, até mesmo interagir com a câmera e a 

equipe. Isso será proposto a cada entrevistado, cabendo a ele ou não atuar dessa forma. 

Todo processo, desde a entrada do entrevistado e a explicação da dinâmica, será gravado. 
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O objetivo dessa abordagem é deixar o entrevistado a vontade para explorar ao máximo 

sua fala. Procurar quebrar a barreira entre a câmera e o entrevistado, no começo da 

interação, para que no restante da entrevista o depoente se sinta a vontade de locomover-

se no cenário, esquecendo da câmera e sua posição vertical. 

 

5.3 FILMAGENS 

A parte imagética do filme, ainda trabalhará com metáforas visuais ainda a ser 

desenvolvidas conforme a pesquisa avançar. A proposta de construção imagética busca 

não só ilustrar o conteúdo sonoro, mas trabalhar de forma paralela. (ver mais em proposta 

de fotografia). 

 

6. PROPOSTA DE ESTRUTURA NARRATIVA  

Roteiro – propostas de abordagem 

 
Seqüência 1 – EXT/DIA – Zoológico 

Planos detalhes e desfocados de mãos apalpado um elefante 

(partes dele, imagem em fade branco). Montagem rápida das 

mãos. Fotografia muito branca, clara (referencia Ensaio 

Sobre a Cegueira). Narração da “Lenda dos 7 cegos e o 

Elefante” começa intercalando as imagens. A lenda conta uma 

história do Folclore Hindu em que seis cegos apalpam um 

elefante, tentando descobrir a verdadeira identidade do 

animal. A ironia é que estão todos certos e errados ao 

mesmo tempo, pois se apegam a uma parte e não ao todo em 

suas conclusões. O sétimo cego, que “assiste” de longe, 

percebe a situação (espectador): “É assim que os homens se 

comportam perante a verdade. Pegam apenas numa parte, 

pensam que é o todo, e continuam tolos!” – conclui.  

 

Créditos iniciais são interpelados durante essa seqüência. 

Fade para o branco. Título DESEJA VU.VI.DA aparece ao 

final. Novo fade para o branco (dessa vez mais estourado 

que o anterior: o branco pode ser sempre mais claro). 

 

Seqüência 2 – INT/DIA – Locações de entrevistas 

Experiências pessoais, sentimentos de confusão. Depoimentos 

que explorem a sensação para localizar o espectador ao tema 

central.  

Depoimentos explicando o que é um Déjà Vu segundo os 

médicos e neurologistas. Essa parte explora depoimentos 
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mais fechados, com idéias mais cientificas contrastando com 

as experiências de sentidos expostas anteriormente. 

 

Seqüência 3 – INT/DIA – Locações/cenários de entrevistas 

Depoimentos abordando a relatividade do tempo na Física. 

Explicação rápida de algumas teorias como a relatividade 

geral e específica. Questão das perspectivas diferenciadas 

e de nossa impressão de realidade.  

 

Depoimentos que mostrem o aumento ou quebra da percepção 

causado por transtornos ou utilização de 

alucinógenos/drogas.  

 

Exemplos de doenças que causem transtornos de percepção de 

espaço e tempo. Entrevistas abordando a filosofia.  

Metáforas visuais desenvolvidas através dos conceitos 

apontados pelos entrevistados. Um exemplo seria demonstrar 

como uma pessoa com determinado transtorno de visão 

enxergaria uma situação cotidiana. 

 

Seqüência 4 – INT/DIA – Locações/cenários de entrevistas 

Entrevista abordando o tema do ponto de vista da arte e 

cultura. Por exemplo a questão do tempo na transmissão de 

televisão em tempo real (ao vivo). Outro ponto que pode ser 

levantado é a discussão sobre 

 

Exemplo de metáfora: Inseto em plano detalhe pousado na 

televisão sobre imagens de rosto de pessoas. Entrevista que 

ouvimos é reproduzida na televisão (ao vivo). Inseto anda 

pela imagem e não sabe onde está. Plano Detalhe se afasta 

em zoom out. Questão do “ao vivo” é levantado. Questão da 

impressão de realidade buscada pela televisão. Mas que 

verdade?  

 

Desenvolver uma dinâmica com câmera refletindo o infinito 

através de um jogo de espelhos. 
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7. EXEQÜIBILIDADE  

7.1 ETAPAS DE REALIZAÇÃO 

7.1.1 Preparação/Elaboração do Projeto (AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009) 

Etapas já realizadas:  

a. Fase em que moldamos o projeto e definimos como será o nosso trabalho ao longo 

de sua realização. Nela foi feita a pré pesquisa: levantamento de referências 

estéticas e narrativas; Elaboração e a formatação do projeto escrito para enviar à 

Lei Rouanet (JÁ ENVIADO); Planejamento do orçamento e estudo dos possíveis 

apoios e doações. Elaboração do projeto para o Departamento de Artes e 

Comunicação. 

b. Leitura e discussão sobre o argumento; Seleção de equipe; Pesquisa de possíveis 

entrevistados. Elaboração do roteiro imagético (metáforas visuais) e sonoro (fluxo 

de pensamento que será buscado nas entrevistas para a construção da montagem). 

7.1.2 Pré-produção (JANEIRO A ABRIL DE 2010) 

Período em que realizaremos: 

a. Recrutamento do restante da equipe interessada que será composta 

majoritariamente por estudantes do curso de Imagem e Som da Universidade 

Federal de São Carlos, que estejam dispostos a trabalhar de forma voluntária. A 

equipe principal também não receberá salário pelos serviços prestados.  

b. Compra de material de consumo e material de escritório. 

c. Primeira fase da pesquisa: levantamento e escolha de possíveis locações em uma 

parceria entre a direção de arte e a pesquisa. Levantamento de entrevistados 

(profissionais e pessoas com experiências próprias). Pré-entrevistas para 

amadurecimento do tema e futura pesquisa conceitual (pesquisa de campo). 

Responsável: Direção, Pesquisa, Arte, Produção 

d. Pesquisa: Viagem para bibliotecas e centros culturais de São Paulo de ônibus para 

levantamento de conteúdos. Cópia de material impresso pertinente para futuras 

referências (livros, revistas, fotos) - Centro Cultural, USP, Cinemateca de São 

Paulo, etc. - Responsáveis: Pesquisa (duas pessoas) e Diretor. 
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e. Organização do cronograma detalhado das gravações das entrevistas nas 

locações/estúdio. - Responsável: Direção, Produção  

f. Pesquisa conceitual e técnica de fotografia, som e montagem: para um melhor 

domínio do equipamento e testes das técnicas escolhidas para a manipulação do 

equipamento. Discussão dos conceitos e direcionamento do enfoque principal. - 

Responsável: Fotografia, pesquisa, direção, som, arte e montagem 

g. Início da pesquisa da trilha sonora: levantamentos de músicas e ruídos e 

manipulação desses elementos. Levantamento de grupos e bandas que poderiam 

produzir a composição. - Responsável: Equipe de Som e Trilha Musical 

h. Inicio da captação de recursos financeiros pela produção executiva e de apoios e 

doações pela produção. 

i. Visitas às locações pelo diretor, diretor de fotografia e diretor de som; Viajem será 

feita com recursos próprios do proponente. 

j. Criação do web site do documentário. - Responsável: Equipe Site 

7.1.3 Produção (MAIO A JULHO DE 2010) 

a. Segunda fase da pesquisa: Pesquisa de referências imagética, sonora e de conteúdo 

(filmes, instalações audiovisuais, artes plásticas, livros, artigos, fotografias, 

websites, material de arquivo, reportagens em jornais e revistas, fatos históricos, 

etc) - Responsável: Pesquisa, arte e equipe site 

b. Levantamento do material de arquivo que será utilizado (caso utilizado). Produção 

Executiva entrará em contato para obter os direitos autorais das obras desejadas. 

Responsável: Pesquisa e Produção Executiva. 

c. Solicitar a liberação da prefeitura (São Carlos ou São Paulo) para gravação em 

espaços públicos escolhidos para o curta. Contactar proprietários de locações 

privadas. Reservar o estúdio do departamento de artes e comunicação – 

Responsáveis: Produção Executiva juntamente à produção. 
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d. Agendamento para utilização dos equipamentos do Departamento de Artes e 

Comunicação da UFSCar e locação dos demais equipamentos.– Produção e 

direção de fotografia. 

e. Teste de equipamentos de fotografia e som. – Responsáveis: produção, fotografia e 

som. 

f. Construção conceitual dos cenários onde serão feitas a segunda parte das 

entrevistas. Aluguel e compra do material e objetos de cena necessários – 

Responsáveis: Direção de arte e pesquisa. 

g. Os entrevistados serão divididos em dois grupos – os que serão feitos em locações 

e os que serão feitos no cenário desenvolvido pela arte. A divisão será pensada do 

ponto de vista da logística (transporte ao estúdio do Departamento de Artes e 

Comunicação) e do conteúdo abordado.  

h. Compra do material sensível 

i. Plano de deslocamento dos entrevistados e/ou equipe: agendamento e compra das 

passagens para a viagem dos entrevistados de fora do Estado de São Paulo e 

demais entrevistados da segunda fase da pesquisa. Responsáveis: Produção e 

direção. 

j. Retirada dos equipamentos do Departamento de Artes e Comunicação e alugados. 

k. Decididos e agendados os depoimentos a serem colhidos, começará a primeira 

parte da captação (locações). A equipe estará completa nas gravações (Fotografia, 

Som, Arte, Direção, Produção e Pesquisa – 10 pessoas). Serão dois dias de 

gravação em São Paulo. Saída de São Carlos para visita das locações no dia 

anterior as gravações. Hospedagem da equipe será na casa de parentes e amigos na 

capital paulista.  

l. Gravação das metáforas visuais (parte 1) em São Paulo com equipe reduzida 

(fotografia, direção, produção) – um dia de gravação. Volta para São Carlos do 

resto da equipe. 
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m. Agendamento das entrevistas, construção dos cenários em São Carlos – 

Responsável: Equipe Arte e produção. 

n. Gravação da segunda parte da captação (cenários). Dois dias de gravação em São 

Carlos – Responsáveis: Equipe completa. 

o. Gravação das metáforas visuais (parte 2) com equipe reduzida (fotografia, direção, 

produção) em São Carlos – um dia de gravação. 

p.  Após as gravações, haverá a transcrição do material (terceira fase da pesquisa), 

pois a partir dessa transcrição será realizado um roteiro de conceitos que definirá 

quais partes dos discursos realmente nos interessam. - Responsável: Pesquisa e 

direção 

q. Negociação de materiais de arquivo e trilha musical com seus detentores de 

direitos patrimoniais também se dará nessa etapa o Inicio composição trilha 

musical original. - Responsável: Produção Executiva e Trilha Sonora. 

r. Envio de releases no site sobre o início das gravações contendo informações sobre 

os entrevistados, sua formação (curriculum) e fotos. Tieser do curta metragem. - 

Responsável: Produção e Produção Executiva. 

s. Desenvolvimento da Arte e design final do DVD. - Responsável: Arte e Pesquisa  

t. Fotos still e making off do processo de gravação. Tratamento das fotos. - 

Responsável: Foto Still e equipe de making off. 

7.1.4 Pós-produção e finalização: (AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010) 

a. Montagem e tratamentos de pós-produção da imagem (agosto/2010 a 

outubro/2010). Responsável: montador e editor 

b. Montagem do making off (agosto/2010 a outubro/2010). – Responsável: equipe 

making off 

c. Gravação de novas metáforas visuais (caso o diretor e o montador desenvolvam 

alguma idéia nova durante o processo de montagem – setembro/2010). 
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d. Mixagem do som, criações sonoras e tratamento de áudio no laboratório de som do 

Departamento de Artes e Comunicação (outubro/2010 e novembro/2010). 

e. Finalização da trilha musical original e/ou inserção da trilha musical autorizada 

(novembro 2010). - Responsável: Diretor de Som, Diretor de Trilha Musical e 

Direção 

f. Autoração do DVD e prensagem dos DVD’S para divulgação – 100 cópias 

(segunda quinzena de novembro 2010). - Responsável: Montagem e Editor 

g. Criação do trailer que será colocado no site, assim como um artigo contando sobre 

a produção do documentário (para efeito de divulgação – Novembro 2010). - 

Responsável: Montagem 

h. Design do material gráfico de divulgação – artes do cartaz, banners, convites, 

filipetas, etc. 

i. A finalização será feita primeiramente em vídeo. Paralelamente, a produção 

executiva continuará sua captação de recursos para a finalização, divulgação, 

distribuição e exibição do documentário - Responsável: Montagem e finalizador. 

j. Confecção da lista completa das listas de diálogo em português, inglês e espanhol. 

Legendagem do curta para as línguas espanhol e inglês. - Responsável: Pesquisa e 

Editor 

k. Pós-finalização das cópias para exibição em festivais e mostras: Beta Cam NTSC e 

PAL; MiniDV NTSC e PAL; DVD NTSC e PAL - Responsável: Montagem e 

finalizador 

7.1.5 Divulgação, Exibição e Distribuição: (NOVEMBRO DE 2010 A JUNHO DE 

2011) 

a. Pré-estréia não oficial no Teatro Florestan Fernandes - UFSCar em Novembro de 

2010. (Público Estimado: 420 pessoas – capacidade máxima.). Estudar outros 

possíveis locais de exibição em São Carlos (Cine São Carlos, Cine São Roque) 
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b. Confecção dos Banners, Cartazes, filipetas, convites e demais materiais de 

divulgação. 

c. Inscrição do documentário no Festival de Documentários É Tudo Verdade 2011 

(até dezembro) e em demais festivais e mostras de cinema e vídeo nacional e 

internacional durante o ano. (Lista completa em anexo). 

d. Prensagem dos DVD’s para distribuição gratuita (Para fins educacionais 

informativos e inscrição em festivais e mostras: 440 cópias em DVD 

(beneficiários); Aos cineclubes registrados no CNC (Conselho Nacional de 

Cineclubes - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO em 02 de JULHO de 2009) por todo o 

Brasil: 360 cópias em DVD (beneficiários) – (Abril de 2011) 

e. Distribuição dos DVD’s à equipe participante e aos patrocinadores – (março de 

2011: 100 cópias), totalizando as 1000 cópias da prensagem total do plano de 

divulgação. 

f. Divulgação no site para os educadores, médicos e outros profissionais interessados 

em utilizar a obra para fins educacionais – (Maio de 2011) 

g. Distribuição gratuita dos DVD’s aos cineclubes – (Maio de 2011) 

h. No começo de 2012 o documentário será disponibilizado na internet e a produção 

executiva fará a distribuição aos canais abertos e fechados de televisão. 
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7.2 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DATA DE INÍCIO 15/01/2010 --- DATA DE TÉRMINO 15/12/2010 

 ETAPAS EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÔES 

Janeiro Pré-produção: 
- Primeira Fase Pesquisa 

  

Fevereiro Pré-produção: 

- Primeira Fase Pesquisa e preparação 

  

Março Pré-produção/Produção: 
- Edição de material de arquivo 
(imagético e sonoro) para utilização nas 
entrevistas. 

Pesquisa Montagem: Ilha Mac (2 vezes 
por semana, 1 período de 4h/dia) 
Pesquisa Som: Lab. de Som (2 vezes por 
semana, 1 período de 4h/dia) 

 

Abril 

Maio Produção  
- Segunda Fase Pesquisa 

- Definição exata das datas de gravação.  

Pesquisa Som: Lab. de Som (3 vezes por 
semana, 1 período de 4h/dia) 

Pesquisa Montagem: Ilha Mac (1 vez 
por semana, 1 período de 4h/dia) 
Estúdio: (3 dias, das 8h as 22h) 
Foto: HV20, tripé câmera, frenéis, 
monitor, soft, prolongas, gelatinas, 
adaptadores, isopor, rebatedor, cabos 
BNC e S-video 
Som: Boom e suspensão elástica, 

Microfone dinâmico, 2 de lapela, 
Sunheiser, Shot Gun AKG, Cabos 
XLR/XLR, Fones de ouvido, Cabo RCA 
esterio – P2, Mixer Behringuer 

 

Junho Produção: 
- Captação Entrevistas Estúdio (3 dias – 
primeira quinzena, dois dias para 
gravação e um dia para produção dos 
cenários) e Metáforas Visuais (2 dias – 
segunda quinzena) 
- Inicio composição da trilha sonora. 

Para as metáforas visuais 
não será utilizada a Câmera 
Cano HV20. 
Parte das entrevistas serão 
realizadas no estúdio do 
DAC, onde construiremos 
um cenário. 

Julho Produção: 
- Captação Entrevistas Locações (3 dias) 

Pesquisa Som: Lab. de Som (2 vezes por 
semana, 1 período de 4h/dia) 
Ilha Mac (2 vezes por semana, 1 período 
de 4h/dia) 

Foto: tripé câmera, frenéis, monitor, soft, 
prolongas, gelatinas, adaptadores, isopor, 
rebatedor, cabos BNC e S-video 
Som: Boom e suspensão elástica, 
Microfone dinâmico, 2 de lapela, 
Sunheiser, Shot Gun AKG, Cabos 
XLR/XLR, Fones de ouvido, Cabo RCA 
estério – P2, Mixer Behringuer 

A câmera HV20 não será 
utilizada nesse período. 

Agosto Pós-produção e Finalização 
- Terceira Fase Pesquisa (transcrição e 
divulgação) 
- Composição Trilha Sonora Original 
-Edição e Finalização 

Pesquisa Som: Lab. de Som (2 vezes por 
semana, 1 período de 4h/dia) 
Ilha Mac (3 vezes por semana, 1 período 
de 4h/dia) 

 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro Exibição e Distribuição 
Envio para festivais e exibição no 

Florestan Fernandes. 

  

 
Obs.: Laboratório de Som: segundo o cronograma, o utilizaremos ao longo do ano. Prepararemos o som ao longo do 
processo das entrevistas (que poderão ou não ser antecipadas dependendo da disponibilidade dos entrevistados). Isso 
facilitaria o andamento dos demais projetos, pois no segundo semestre utilizaríamos menos horas. Utilizaremos um HD 
externo próprio para não sobrecarregar o computador do laboratório. 
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7.3 INFRA-ESTRUTURA 

a) DAC 

  
Laboratórios Som Fotografia 

Laboratório de Som Boom e suspensão elástica 1 tripé de câmera 

Estúdio Microfone dinâmico, 2 de lapela, 
Sunheiser, Shot Gun AKG 

1 monitor 

 Cabos XLR/XLR Gelatinas (azul, vermelha e  verde) 

  3 Fresneis 1K, 1 Soft, Minibrut 

 Fones de ouvido Isopor e Rebatedor dobrável 

 Cabo RCA esterio – P2 Prolongas, extensões, adaptadores e 
caçapa 

 Mixer Behringuer Cabos BNC, S-Video 

  Câmera Canon HV 20 

 

b) Outros 
  

Pesquisa Som Fotografia 

MiniDV Panasonic NG VS320 Gravador DAT Portátil Panasonic HVX 200 

Celulares Gravador de som portátil DVD Portátil 

Fitas MiniDV, BetaCam e 
BetaDigital 

 HD Externo 

 

 

8. ANEXOS 

8.1 LISTA DE FESTIVAIS NACIONAIS 

JANEIRO 

1. XII Vide Vídeo, Festival Nacional de Cinema e Vídeo Universitário da UFRJ 

2. Festival Nacional de Cinema de Teresópolis 

3. Festival de Cinema de Campo Grande - FestCine Pantanal  

4. Festival de Atibaia Internacional do Audiovisual - F.A.I.A. 

5. MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES 

FEVEREIRO 

6. Montes Claros em Movimento – Festival Nacional de Cinema do Norte de Minas 

7. Festival do Júri Popular 

MARÇO 

8. uniCINE - Festival Universitário de Cinema e Fotografia  

9. É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários 

ABRIL 

10. Arraial Cine Fest 

11. Mostra do Filme Livre 

http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=370&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=386&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=351&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=406&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=322&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=397&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=367&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=305&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=374&t=0&d=0&p=0&l=
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12. Cine Fest Brasil - Canudos 

13. CinePE - Festival do Audiovisual 

14. Panorama Recife de Documentários  

MAIO 

15. MIAU - Mostra Independente do Audiovisual Universitário 

16. Festival de Cinema de Ribeirão Preto  

17. Cinedocumenta 

JUNHO 

18. PUTZ! Festival Universitário de Cinema e Vídeo de Curitiba 

19. CINEOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto 

20. Câmera Mundo Festival de Filmes Independentes 

JULHO 

21. Festival de Cinema de Maringá 

22. Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo 

23. Festival Paulínia de Cinema 

24. Festival Um Amazonas 

25. Mosca - Mostra Audiovisual de Cambuquira 

26. CINEME-SE - Festival da Experiência do Cinema 

27. Festival Brasileiro de Cinema Universitário 

28. Festival de Cinema de Cascavel 

AGOSTO 

29. Gramado Cine Vídeo  

30. Curta Taquary - Festival Nacional de Curta Metragem 

31. Imagem dos Povos - 5ª Mostra Internacional Audiovisual 

32. Curta-Kinoforum - Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo 

33. Cinema com Farinha – Festival Audiovisual do Sertão Paraibano 

34. Perro Loco  - Festival de Cinema Universitário Latino Americano 

 

SETEMBRO 

35. Festival Latinoamericano de Curta Metragem de Canoa Quebrada 

http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=440&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=346&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=361&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=441&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=467&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=407&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=477&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=458&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=359&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=497&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=437&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=369&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=381&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=399&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=366&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=492&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=362&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=481&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=349&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=391&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=495&t=0&d=0&p=0&l=
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36. Curta Santos - Festival santista de Curtas Metragens 

37. Festival Nacional de Vídeos Universitários - REC (Rumo Estação Cinema) 

38. Festival de Cinema na Floresta 

39. Festival do Rio 

40. Curta-SE Festival Iberoamericano de Curtas-Metragens de Sergipe 

OUTUBRO 

41. Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá 

42. Goiânia Mostra Curtas 

43. Festival Internacional de Cinema de Paraty 

44. Mostra CINEBH 

45. CineEsquemaNovo - Festival de Cinema de Porto Alegre 

46. Mostra Cine Vídeo Serra Verde Imperial  

47. Mostra Internacional de Cinema em São Paulo  

48. Mostra Curta Audiovisual – Campinas 

49. NÓIA - Festival do Audiovisual Universitário 

50. Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro - Curta Cinema 2009  

51. VALE CURTAS - Festival Nacional de Curtas-Metragens do Vale do São 

Francisco  

52. FICBRASILIA 

NOVEMBRO 

53. Mostra de Cinema Brasileiro nas Periferias 

54. Mostra Londrina de Cinema 

55. Mostra Competitiva de Vídeos do Interior - SP 

56. Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte 

57. Festival de Vídeo Estudantil e Mostra de Cinema 

58. Festival Universitário de Curtas - CurtaCom – Natal 

59. FestCine Goiânia 

60. Festival de Brasília do Cinema Brasileiro  

http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=417&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=357&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=352&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=451&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=376&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=385&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=354&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=507&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=408&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=475&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=480&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=372&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=456&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=431&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=384&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=478&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=410&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=459&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=405&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=430&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=419&t=0&d=0&p=0&l=
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61. Araribóia Cine - Festival de Niterói 

62. Vitória Cine Vídeo - 13ª Mostra Competitiva Nacional 

DEZEMBRO 

63. Festvídeo - Festival de Vídeo de Teresina 

64. MARANHÃO NA TELA 

65. Miragem - Mostra de Cinema e Vídeo  

66. Fest Aruanda do Audiovisual Universitário Brasileiro 

8.2 LISTA DE FESTIVAIS INTERNACIONAIS 

 

JANEIRO 

1. SUNDANCE FILM FESTIVAL - Utah, EUA 

FEVEREIRO 

2. BERLIM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – Berlim, Alemanha 

MARÇO 

3. CINEMA DU RÉEL - Paris, França 

4. THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVA - Thessaloniki Grécia 

ABRIL/MAIO 

5. TRIBECA FILM FESTIVAL - New York, EUA 

6. VISIONS DU RÉEL - Nyon, Suíça 

7. HOT DOCS - CANADIAN INTERNATIONAL DOCUMENTARY FESTIVAL 

- Montreal, Canadá 

8. DOCUMENTA MADRID – Madrid, Espanha 

9. DOCAVIV - TEL-AVIV INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM 

FESTIVAL - Tel Aviv, Israel 

JUNHO 

10. SILVERDOCS - Washington, EUA 

JULHO 

11. ENCOUNTERS - SOUTH AFRICA DOCUMENTARY FILM FESTIVAL - 

Johannesburgo e Cidade do Cabo, África do Sul 

SETEMBRO 

12. TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - Toronto, Canadá 

 

OUTUBRO 

http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=474&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=473&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=450&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=505&t=0&d=0&p=0&l=
http://www.kinoforum.org.br/guia/2009/fbrasil.php?c=460&t=0&d=0&p=0&l=
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13. FESTIVAL DE CINE DE BOGOTA - Santa Fé de Bogotá, Colômbia 

14. YAMAGATA INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL - 

Yamagata, Japão 

15. DOCLISBOA – Lisboa, Portugal 

16. JIHLAVA IDFF 2009 - Jihlava, República Tcheca 

NOVEMBRO 

17. FESTIVAL DEI POPOLI – INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF SOCIAL 

DOCUMENTARIES - Florença, Itália 

18. CPH: DOX - INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL - 

Copenhage, Dinamarca 

19. IDFA - INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL 

AMSTERDAM - Amsterdã, Holanda 

DEZEMBRO 

20. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO - 

Havana, Cuba 
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8.3 PROPOSTA DE IDENTIDADE VISUAL 


