
Guia de Apresentação 
 
 

O presente trabalho nasceu de uma necessidade de compreensão do campo de 

trabalho no qual estava me inserindo – A Direção de Arte para cinema. Uma 

inquietação fora surgindo internamente, fruto da minha primeira experiência prática 

no campo aliada à escassa bibliografia (em português) que ilustra a sua função, tanto 

no campo na construção visual quanto a sua característica de peça integrante da 

maquinária cinematográfica, seguindo, portanto, as etapas, prazos e orçamentos desta 

indústria cultural. 

Como foi o fruto da minha primeira experiência, relatei – como a um estudo de 

caso – as etapas de um filme específico (o segundo Longa-metragem de Edgard 

Navarro – O Homem Que Não Dormia) seguindo metodologias de um diretor de Arte 

específico (Moacyr Gramacho). Pelo motivo citado, este é um Projeto Experimental 

que irá me possibilitar, como um pontapé inicial, fazer sistematização de uma didática 

de modo que eu esteja munida para executar um projeto mais global no futuro, 

juntando novas metodologias que foram empregadas em filmes diversos. A 

informação gerada tem como principal meta a disseminação e uma compreensão mais 

estendida do que é a Direção de Arte dentro do cinema. 

Quem sabe se, num futuro próximo, críticos e alunos comecem a observar nos 

filmes o trabalho da direção de arte, enaltecendo a sua importância, suas falhas e, 

também, possam entender como ela pode adicionar ou retirar qualidade para a 

película analisada?  

Gerar e circular a informação são dois potenciais que devem ser exercitados na 

academia. Espero, pois, conseguir cumprir algumas destas funções tendo como auxílio 

a plataforma da World Wide Web, blogs e outros meios de comunicação online. 

 

Ordem de Apresentação: 

1. Arte que Não Dormia; 

2. O memorial; 

3. Qual a relação da Produção Cultural com o Projeto Experimental apresentado? 

4. Porque o cinema e como aplicar os conhecimentos do curso nesta área? 



 


