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Os processos por trás do cinema 

Ao longo da semana, san-
ta-cruzenses e a comunidade 
regional prestigiaram o tra-
balho de diversos cineastas 
brasileiros, com a exibição de 
seus curta-metragens no au-
ditório central da Unisc. Esta 
é a segunda edição do Festival 
Santa Cruz de Cinema, que 
iniciou no dia 21 de outubro e, 
mais uma vez, busca difundir, 
lançar e promover trabalhos 
desenvolvidos em todo o país.  
Nesta sexta-feira, dia 25, a par-
tir das 19 horas, será realizada 
a cerimônia de homenagens e 
entrega do Troféu Tipuana aos 
premiados. 

Além de exibir as produ-
ções nacionais e oportunizar 
espaço para cineastas locais 
mostrarem seu trabalho, o 

TALIANA HICKMANN

Jonéia ensinou truques de maquigem para o cinema

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

festival oferece oficinas so-
bre a produção audiovisual. 
No comando das atividades, 
realizadas entre a terça e a 
quinta-feira, dias 22 a 24, esti-
veram profissionais brasileiros 
reconhecidos no segmen-
to. Entre eles, Kiko Ferraz 
buscou sensibilizar para as 
potencialidades do som nas 
produções cinematográficas. 
Já Edu Rabin trabalhou o pro-
cesso de criação do diretor de 
fotografia, através da exibição 
e análise de três trabalhos de 
ficção. E, proporcionando aos 
participantes a experimen-
tação prática de como fazer 
maquiagem ou montar um 
figurino (simulando os bas-
tidores e o set de filmagens), 
Jonéia Rutsatz encerrou as 
oficinas. Confira ao lado, al-
gumas dicas compartilhadas 
pelos profissionais. 

Quer trabalhar na área? 
Invista em sua curiosi-
dade. É preciso saber 
de técnica de ilumina-
ção? Claro que sim. Mas 
também, estudar pintura 
renascentista e princípios 
físicos da ótica. Outra 
dica importante: seja 
humilde. Quanto mais 
calmo o ego, melhor será 
sua relação com o dire-
tor, o resto da equipe e 
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provavelmente seu trabalho 
será muito mais prazeroso.
Seu papel: o diretor de 
fotografia precisa traduzir, 
através do conhecimen-
to técnico, ideias visuais 
sobre o filme em imagem. 
Particularmente, gosto de 
pensar que meu trabalho 
é também mostrar novas 
possibilidades imagéticas 
para o diretor, como um 
parceiro criativo, oferecen-

do recursos técnicos que 
repercutam na narrativa.
Para o público: gosto 
de pensar que a fotogra-
fia cria atmosferas em 
espaços onde persona-
gens por acaso se encon-
tram. São estes estados 
criados pela iluminação, 
enquadramento e movi-
mento de câmera, que 
repercutem emocional-
mente no espectador.

Quer trabalhar na área? 
Eu diria para abrir os 
ouvidos. Isso significa en-
tender fisicamente como 
o som existe, prestar 
atenção na construção 
da música ou nos ruídos 
da natureza, objetos, 
máquinas e vozes. Se há 
um curso sobre um ins-
trumento que ninguém 
conhece ou de dublagem 
que seja interessante, 
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faça. Também, assista 
filmes ouvindo bem para 
entender quais elementos 
constroem o som. 
Tudo pode ser som: às 
vezes você não precisa 
gastar um real para fazer 
o som que imagina. Dá 
para usar os objetos ao seu 
redor, testando como eles 
se comportam em contato 
com diferentes superfícies, 
por exemplo.

No dia a dia: os melhores 
resultados são aqueles 
em que o som é pensado 
desde o início, na pré
-produção do filme. Já 
na parte final, o segredo 
é chamar um espectador 
para avaliar a montagem 
com som e imagem. Mui-
tas vezes, quem monta o 
som já sabe tanto sobre 
o áudio e a imagem que 
não percebe os erros.

O personagem: para 
elaborar um personagem 
é bom ter bem afinado 
com a direção de arte do 
filme como vai ser sua 
personalidade. Quan-
to mais referências de 
como ele foi imaginado 
melhor é para a cons-
trução da sua identida-
de. Também, é legal ter 
referências de outros 
personagens de filmes, 
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por exemplo. 
O figurino: para montar 
um figurino geralmente a 
direção de arte me pas-
sa as referências, época, 
paleta de cores, locações 
e quem serão os atores. Aí 
juntos construímos o per-
sonagem e fazemos pes-
quisas para buscar referên-
cias. Quanto mais afinada 
a equipe do filme estiver, 
melhor será a construção 

do personagem. 
Quer trabalhar na área?  
Tenha referências, assis-
ta a filmes diversifica-
dos para construir um 
“olhar”. A partir disso, 
vá em busca de algum 
curso ou estágio na área. 
Quanto mais referências 
visuais tiver melhor, pois 
isso dá mais confiança 
e bagagem para realizar 
um bom trabalho.


