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Resumo 
 

Nesta dissertação é abordado o trabalho desenvolvido pela direcção de fotografia no 

género documentário, focando-se no processo até à gravação do filme. 

O diretor de fotografia inicia a sua função a partir do momento em que lhe são 

apresentadas as condições e o argumento, e desde logo desenvolve um pensamento baseado 

na sua experiência e conhecimento técnico para conseguir reproduzir uma imagem final 

adequada. Para isto se conseguir é necessário encontrar o melhor trabalho estético, que 

implica criatividade por parte do diretor de fotografia. 

Esta fase tem uma série de parâmetros que influenciam o resultado final, logo 

demonstra o cuidado dado por parte do diretor de fotografia ao que está a filmar. Isto não é, 

no entanto, feito da mesma forma por todos, e essa reflexão é a que vai ser apresentada, 

baseada numa pesquisa bibliográfica e filmográfica, na construção de duas entrevistas, e 

também na descrição da produção do projeto final Vozes da Crise, realizado por Luís Pedro 

Monteiro. 
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Glossário 
Take – trata-se do registo de cada vez que se grava um plano 

Key light – é o projetor colocado a cerca de 45 graus da câmara, a partir do objeto ou 

sujeito, que é considerado o “sol” do estúdio, pois marca a luz mais forte na cena. 

Back light – é o projetor que permite a tridimensionalidade no objeto ou sujeito. 

Normalmente coloca-se atrás deste de forma a fazer o contorno, o que dá a forma e impede 

que a imagem fique muito próxima das duas dimensões. 

Fill light – para uma luz de preenchimento é usado outro projetor, este sendo 

normalmente mais fraco que os outros dois. 

 Voz off - voz gravada de forma a existir um narrador da história 

Diretor de fotografia - função que trabalha a cinematografia de um filme 

Cinematografia – é o processo de criação da imagem num projeto audiovisual. 

Consiste na escolha dos planos, do enquadramento de cada um destes, do trabalho da 

iluminação, onde também se define a tonalidade e a cor de cada imagem do filme.  

Documentário – projeto cinematográfico que consiste no registo de imagens para 

tentar apresentar um tema real. Pode ser feito de forma mais abstrata, mais artística, como 

também pode simplesmente registar eventos reais sem necessitar de um trabalho prévio de 

pensamento criativo. 

Pré-Produção, Produção e Pós-Produção – as três fases que definem o inicio, meio 

e fim de um filme. 
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“One part of documentary is learning.” 

Haskell Wexler 
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1 Introdução 

1.1 Apresentação do tema 

 

Desde o inicio do cinema que o filme é, acima de tudo, pensado artisticamente antes de 

ser filmado, isto é, para o resultado que se pretende atingir, é necessário elaborar a técnica de 

forma a lá chegar. Tudo isto deve ser feito não esquecendo nunca como é que o espectador o 

vai visualizar e interpretar. Assim sendo, o diretor de fotografia torna-se fundamental nesta 

ligação, será ele o emissor da mensagem que o realizador pretende transmitir ao público. 

Para a concretização de um filme é necessário que os vários elementos da equipa 

tenham uma boa comunicação e que cada um desempenhe a sua função da melhor forma.  O 

trabalho conjunto é assim fundamental. Após a apresentação do argumento e após conversa 

com o realizador, o diretor de fotografia terá de trabalhar com o que lhe foi fornecido, 

conseguindo perceber como, tecnicamente, se pode criar o ambiente que se quer reproduzir.  

O processo que o diretor de fotografia usa para a criação de uma imagem implica, mais 

do que conhecimento técnico, precisa de experiência, capacidade artística, e, acima de tudo, 

de saber combinar os meios existentes com as ideias.  

A cinematografia combina tudo isto, e vai fazê-lo sempre com o intuito de apresentar ao 

espectador um resultado final que seja perceptível e compreendido da melhor forma. Não 

esquecendo nunca que a arte e a beleza que lhe estão subjacentes vão transformar a obra de 

mera transmissão de conhecimentos em obra de arte. Isto só é atingido se o diretor de 

fotografia souber dar mais para além do seu conhecimento, e usar a sua visão para trabalhar, 

entregando-se desta forma a um processo prévio da gravação de maneira a representar a sua 

visão, quase como que o écran fosse a sua tela e a câmara o seu pincel. 

A interpretação que é feita pelo espectador demonstra a capacidade de expressão vinda 

do diretor de fotografia, fazendo uma forte ligação do público com o realizador. O resultado 

do trabalho feito na cinematografia de um filme apresenta a gestão que foi feita de usar o 

técnico para deixar prevalecer o artístico. 
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1.2 Problemática e Metodologia 

 

A abordagem de cada diretor de fotografia ao projeto que lhe foi proposto consiste no 

conhecimento que este tem. Com experiência consegue-se trabalhar melhor a técnica para 

atingir a imagem pretendida, no entanto, isto não impede que a inexperiência domine e que 

estrague a aptidão artística. O processo concretizado pelo diretor de fotografia para atingir a 

ideia do realizador é desenvolvido das mais diferentes formas, sendo que as condicionantes 

são infindáveis.  

O trabalho feito na cinematografia de um filme de ficção consegue ter tempo 

suficiente para saber analisar o espaço e perceber os materiais que precisa, enquanto que no 

documentário as escolhas já foram feitas antes do diretor de fotografia poder pensar sobre o 

que vai filmar. Assim, no momento em que este se encontra no local de filmagem, caso não 

tenha acesso previamente, vai percebendo que questões colocar para poder avançar com a 

filmagem o mais rápido possível. O limite de tempo na construção cinematográfica no 

documentário é muito mais curto que o de ficção, logo exige outro tipo de atenção e cria 

novos desafios a cada vez que o diretor de fotografia se confronta com o local. 

Para perceber melhor este processo, ou pelo menos refletir sobre ele, é apresentado 

nesta dissertação um conjunto de ideias recolhidas de uma pesquisa feita tanto em termos 

bibliográficos como filmográficos, e também a partir de duas entrevistas e o trabalho posto 

em prática no projeto final Vozes da Crise1. 

Em termos de bibliografia foram procurados livros que pudessem combinar um 

conhecimento mais técnico como também mais pessoal, isto é, um conjunto de experiências e 

pensamentos sobre a cinematografia.  

George Harrison: Living in the material world2, Waiting for Superman3, Beautiful 

Losers4, Inside Job5, Man on Wire6, foram os documentários que serviram de base para uma 

melhor compreensão do tipo de imagem pretendida no documentário Vozes da Crise. Foram 

estes os seleccionados, não só pela cinematografia como pelo facto de ter tópicos diferentes 

com abordagens semelhantes, apesar de caracteristicas de cada um. 
                                                
1 Vozes da Crise – realizado por Luís Pedro Monteiro, 2013, projeto final do Mestrado em Cinema e 

Audiovisual 
2 George Harrison: Living in the material world – realizado por Martin Scorcese, 2011 
3 Waiting for Superman – realizado por Davis Guggenheim, 2010 
4 Beautiful Losers – realizado por Joshua Leonard e Aaron Rose, 2008 
5 Inside Job – realizado por Charles Ferguson, 2010 
6 Man on Wire – realizado por James Marsh, 2008 
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O projeto Vozes da Crise serve de exemplo prático do tema abordado nesta 

dissertação. Este documentário foi desenvolvido durante os primeiros quatro meses do ano 

lectivo 2012/2013, e depois teve uma pós-produção que durou até ao mês de Abril de 2013. 

Apresentou uma série de dificuldades e desafios pois nenhum membro do grupo tinha 

colaborado num documentário com esta dimensão. O trabalho conjunto de direção de 

fotografia com produção teve certas implicações que tanto dificultaram como ajudaram o 

trabalho, permitindo um contacto com o género documentário que fez conhecer e perceber a 

velocidade e necessidades que este precisa, e no final foi possível verificar todas as 

dificuldades passadas de forma a que esta compreensão fosse útil para futuros projetos. 

 

1.3 Caracterização das partes da dissertação 

Para ser possível compreender o tema abordado e todas as formas de trabalho usadas, 

foi necessário dividir a dissertação pelos seguintes capítulos: 

• Capítulo 1 – apresenta uma explicação do tema e da abordagem tomada para o 

desenvolvimento da dissertação 

• Capítulo 2 – retrata o estado de arte, dividido por contexto histórico, 

tecnológico e artístico. O contexto histórico pretende demonstrar a evolução do 

documentário até aos dias de hoje a partir de referências de filmes com 

abordagens distintas. No caso do contexto tecnológico, é necessário neste 

projeto perceber os meios utilizados pelo diretor de fotografia para poder 

concretizar o seu trabalho. E finalmente o artístico que aborda o tema com 

citações e pensamentos de diferentes autores e diretores de fotografia de forma 

a se perceber as várias perspectivas do que é trabalhar a cinematografia em 

documentário. 

• Capítulo 3 – descreve o trabalho desenvolvido no projeto Vozes da Crise numa 

perspectiva da cinematografia, passando pelas várias fases da produção – pré-

produção, produção e pós-produção. 

Após o desenvolvimento do tópico abordado, esta dissertação termina com uma 

conclusão do que foi descrito até ao momento, permitindo uma reflexão final para o leitor do 

que foi retratado. 
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2 Estado de Arte 

2.1 Contexto Histórico 

O documentário é um género muito específico do cinema, este tem como objetivo 

retratar a vida real, porém consegue fazê-lo de várias formas. Nos seus primórdios vamos 

encontrar os irmãos Lumiére7 com os primeiros filmes projetados sobre factos reais e 

quotidianos, tais como, operários saindo duma fábrica, duma lomocomotiva, um jardineiro a 

trabalhar. A iluminação era pensada e havia ensaio dos intervenientes porém estas filmagens 

eram tratadas como documentos, e não como filmagens de ficção. Os irmãos Lumiére foram 

dos primeiros a ter uma forte preocupação pela cinematografia, verificando-se nos seus filmes 

um cuidado com os aspetos técnicos e com a beleza artística da imagem, apesar de serem 

reconhecidos como os primeiros a filmar a realidade do dia-a-dia. 

 

 
Figura 1 – Saída dos Operários da Fábrica Lumiére 

 

Com estas filmagens dos irmãos Lumiére inicia-se um género cinematográfico que vai 

ser trabalhado de diferentes maneiras nos diferentes locais onde surge. Não podemos esquecer 

que depois, em França, Meliés8 vai trazer um outro tipo de filmagem desta vez já afastado da 

realidade, ao retratar os seus teatros e espetáculos através da câmara, recuperando e 

aproveitando a experiência anterior, dando aqui origem à ficção. 

Em Portugal, e ao tempo dos irmãos Lumiére, encontramos Aurélio Paz dos Reis9, 

fotógrafo e também cineasta, que inicia a sua actividade com documentários muito 

semelhantes aos realizados em França. Como por exemplo A saída do Pessoal Operário da 

                                                
7 Auguste e Louis Lumiére, cineastas franceses e inventores do Cinematógrafo 
8 George Mélies, ilusionista francês que contribui para o início da ficção no cinema 
9 Aurélio Paz dos Reis, comerciante e fotógrafo português, um dos pioneiros do cinema em Portugal 
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Fábrica Confiança e Chegada de um comboio americano a Cadouços10. O seu trabalhado foi 

beneficiado pelas capacidades já desenvolvidas como fotógrafo, que se destacava pelo 

cuidado e pela composição da fotografia. 

 

 
Figura 2 – Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança 

 

Ao contrário do que se passava nestes casos, nos anos 20, encontramos a Kino 

Pravda11, criada por Dziga Vertov12, em que a preocupação maior estava na transmissão crua 

da realidade, sem recurso a ensaio ou preocupação de estética. O objetivo destes filmes estava 

associado a outras razões que não as artísticas, de ordem social e de intervenção, e pretendiam 

modificar mentalidades através duma mensagem direta e clara sem falsear quaisquer aspetos 

do real. Seguiram-se o Cinema Veritá e o Direct Cinema, que influenciados no Kino Pravda 

trabalharam o documentário de formas diferentes, mas sempre com o intuito de apresentar a 

realidade como ela é.  

 

 
Figura 3 – Kino Pravda 

 

O Cinema Veritá procurava uma certa invasão na realidade, intervindo com o que era 

apresentado, possibilitando uma perspectiva mais próxima do que estava a ser filmado, 

colocando o espectador de tal forma envolvido que sente que está no acontecimento que foi 
                                                
10 A saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança e Chegada de um comboio americano a 

Cadouços, realizados por Aurélio Paz dos Reis, 1896 
11 Kino Pravda, corrente cinematográfica do género documentário, dos anos 20, criada por Dziga 

Vertov, com o objetivo de apresentar o real sem preocupação pelo pensamento artistico 
12 Dziga Vertov, cineasta e jornalista russo, criador do Kino Pravda 
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filmado. Enquanto que o Direct Cinema baseado neste anterior, optou por dar uma visão de 

um observador mais afastado, sem intervir minimamente no acontecimento, quase como se o 

operador de câmara estivesse ele próprio sentado numa cadeira a assistir. Este género de 

abordagens ao documentário permitiram enriquecer o conhecimento do público a vários 

níveis, sendo que foram consideradas obras importantes para a cultura, não eram reconhecidas 

como obras com um grande trabalho artístico.  

Isto demonstra a relevância que o documentário tem, atingindo massas por todo o 

mundo ao longo de várias décadas, como vemos no documentário de intervenção que está 

ainda muito presente. O diretor de fotografia neste género de documentário está a processar 

toda a informação enquanto filma, e a desenvolver uma fotografia adequada ao momento. 

Como este tem de se envolver no acontecimento para concretizar o seu trabalho, permite ao 

espectador ter uma igual sensação.  

Um exemplo de como o processo desenvolvido no acontecimento é importante para 

um bom resultado final é o filme Nanook, de Robert Flaherty. Este retrata a vida de uma 

familia esquimó, durante alguns meses, colecionando uma série de acontecimentos que 

ligados demonstram a ligação desta. Após uma primeira versão do filme ter sido queimada 

acidentalmente, Flaherty decidiu voltar e continuar a recolher material para poder construir 

um documentário etnográfico, o qual foi considerado a primeira longa-metragem documental. 

 

 
Figuras 4 e 5 – Koyanisqatsi à esquerda e à direita Nanook 

 

Baraka e a trilogia Qatsi, revelam um tipo de documentário que visa aludir locais e 

civilizações através de imagens sem narração e com uma banda sonora que leva o espectador 

a fazer uma espécie de viagem pelos locais através do filme. A cinematografia trabalhada 

nestes documentários é das mais ricas em termos artísticos, o trabalho conjunto da direção de 

fotografia com a banda sonora permite um envolvimento único aos locais. Apresenta-se a 

realidade de uma forma mais abstrata, no entanto é possível perceber a ideia que os 

realizadores têm desses espaços e pessoas. 

Man with a movie camera é outro exemplo de como um documentário pode ser 

trabalhado de forma criativa, demonstrando a realidade duma determinada perspectiva. Este 
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deve ser o exemplo mais artístico que permitiu uma série de documentários posteriores do 

mesmo estilo. Isto é, permitiu uma abordagem ao documentário que não se limita ao registo e 

à apresentação, dando possibilidade de haver um trabalho estético mais interessante 

assemelhando-se ao trabalho feito na ficção. Isto é, mais elaborado em termos de planificação. 

 

 
Figuras 6 e 7 – Man with a movie camera à esquerda e à direita Marcha dos Pinguins 

 

Outro exemplo de documentário que pretende abordar uma imagem artistica, 

acompanhada, desta vez, por uma voz off, é a Marcha dos Pinguins. Aqui podemos ver a vida 

dos pinguins a ser interpretada de uma forma criativa, com uma abordagem à fotografia muito 

objetiva ao retratar a neve com a sua simplicidade, fazendo com que o espectador se eleve da 

audiência para o local e observe esta interação entre os pinguins como se fizesse parte da 

equipa de filmagem.  

A separação existente nestes documentários é a forma como o diretor de fotografia 

constrói a base artística para caracterizar cada local ou objeto em causa. No entanto, é 

possível encontrar a ligação criativa entre todos, baseando-se essencialmente na parte 

artística, onde se insere a cinematografia. 

 

 
Figuras 8, 9 e 10 – Por ordem da esquerda para a direita Shoah, Night and Fog e Triunfo da Vontade 

 

A guerra teve outro tipo de influência no documentário, afastando-se desta 

importância artística. Podemos ver o impacto provocado pela propaganda do 6º Congresso do 

Partido Nazi em Triunfo da Vontade tendo conhecimento da sua implicação na história da 

Segunda Guerra Mundial. Apesar de retratar um congresso que hoje em dia é algo quase 

banal, é possível observar nas imagens de Leni Riefenstahl uma alusão à imponência que no 

contexto se justifica. Shoah e Night and Fog dão voz a quem viveu em primeira mão as 
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atrocidades cometidas pelo regime. Apesar de partilharem o mesmo objetivo, estes dois 

documentários divergem na forma, sendo que o primeiro utiliza os testemunhos das vítimas 

como meio para transmitir a mensagem enquanto que o segundo utiliza a documentação 

visual existente para provocar um sentimento mais forte e direto. A frieza e as tonalidades de 

cinza e azuis são desenvolvidas em ambos e isso faz com que percebamos o sentimento 

partilhado nos dois. O documentário ligado à guerra tinha o objetivo de propaganda ou de 

demonstração do sofrimento passado, e foi trabalhado ao longo dos anos mostrando as várias 

guerras e as suas repercussões. Isto é mais uma forma de perceber como neste género 

cinematográfico é possível trabalhar várias ideias, interesses e temas.  

 

 
Figura 11 – Benda Bilili 

 

Benda Bilili é um documentário baseado na música, onde se vê uma banda de rua do 

Congo. A banda é acompanhada pela equipa de filmagem desde as suas apresentações na rua 

até a sua primeira chegada a palco, representando os desafios que foram surgindo e a 

capacidade de ultrapassar barreiras para atingir um objetivo, o de mostrar a sua música. 

O espectador fica envolvido na história mesmo vendo que a sua fotografia não se 

enriqueceu pela técnica de iluminação ou de qualidade de imagem, mas sim de uma 

composição pensada e trabalhada com continuidade ao longo do tempo. Podemos assim 

verificar que até aos dias de hoje já foi possível apresentar várias temáticas, e que estas foram 

exploradas de diversas maneiras pelos diferentes realizadores e diretores de fotografia.  

O saber construir um documentário e a sua cinematografia baseia-se na sua história e 

nas diferenças de cada. Os irmãos Lumiére conseguiram que os diretores de fotografia 

desenvolvessem uma capacidade de absorção do que lhes aparece e um pensamento lógico 

das suas vontades, gostos, de forma a poder escolher a melhor fotografia para cada projeto. 

Desde o ínicio do cinema até aos dias que correm o pensar na técnica e na criatividade da 

cinematografia tornou-se algo intrinseco no diretor de fotografia. 
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2.2  Contexto Tecnológico 

“A cinematographer will read a script and find ways of expressing that story with 

colors, light and shadow, and composition.”13 

A técnica é o que permite ao diretor de fotografia concretizar a imagem que este 

idealiza. Para este a conseguir dominar necessita de prática constante, e de um conhecimento 

claro do material que tem à frente e as suas funcionalidades. 

Em primeiro lugar, quando o diretor de fotografia se dirige ao local tem de perceber 

como é que o vai trabalhar. Baseando-se no argumento vai ser preciso conceber a ação no 

espaço onde se encontra, assim percepcionando o que vai aparecer no plano. A seguir é 

necessário perceber de que ângulo vai ser o plano para o poder seleccionar. Estando esta parte 

definida o diretor de fotografia percebe qual as condições meteorológicas com que se vai 

confrontar e o que precisa de meios técnicos para compensar qualquer falta necessária, 

dependo sempre do material que tiver.  

Quando o plano se encontra definido é possível pensar no ação de forma a ver o que 

entra no plano e quantos planos terá de concretizar nesse espaço. Definidas as posições dos 

elementos e dos objetos é possível pensar na iluminação, sendo que esta se vai basear numa 

altura específica do dia que o realizador queira apresentar, e só depois de verificar datas e o 

tempo metereológico poderá ser desenvolvido um esquema de iluminação com todo o 

material necessário.  

Terminado o esquema, é preciso retomar ao plano e verificar qualquer tipo de 

movimento que a câmara possa fazer e praticá-lo antes de filmar. Como é importante garantir 

que nada se perde no plano é aconselhado concretizar um ensaio da cena com a câmara a 

fazer os movimentos necessários. Assim se verifica tecnicamente o essencial para filmar uma 

ação. 

Porém cada parte tem as suas características que podem ser desenvolvidas de formas 

diferentes. A escolha de um plano não se limita só a garantir que os objetos todos aparecem, 

aliás, é pensar no que se vai retirar do enquadramento e não o que inserir nele.  

No enquadramento verifica-se o espaço disponível, onde se vão inserir os objetos e 

como é que a ação vai decorrer. Abaixo vamos poder ver uma lista dos planos utilizados no 

cinema com a sua designação: 

 

                                                
13 MALKIEWICZ, Kris and M. David Mullen – Cinematography, New York, Fireside Book, 2005 
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• Plano geral – plano aberto do espaço que vai ser filmado. Pode ser uma 

filmagem de uma cidade, de uma planicie, de uma casa, desde que apresente 

um espaço amplo e onde se vão concretizar a rodagem. 

• Plano de conjunto – plano de um conjunto de pessoas. 

• Plano de corpo inteiro – plano onde o enquadramento se guia pelas dimensões 

do actor 

• Plano americano – plano que termina acima dos joelhos. Surgiu com o intuito 

de mostrar os cowboys, e vai até acima do joelho para se poder ver o retirar da 

pistola. 

• Plano médio – plano que termina na cintura. 

• Plano de ombros – plano que termina um pouco abaixo dos ombros. 

• Grande plano – plano que contém a cara e o pescoço do actor. 

• Muito grande plano – plano só da cara do actor. 

• Plano de pormenor – plano onde só é filmado um detalhe. 

• Over the Shoulder – plano que apresenta duas personagens, uma vista de frente 

e da outra só vemos o contorno do pescoço e um pouco do ombro. Assemelha-

se ao espreitar uma conversa por cima do ombro de uma das pessoas. 

• Point of view – plano onde a câmara se torna um dos intervenientes. 

• Plano picado – plano filmado de cima para baixo. 

• Plano contrapicado – plano filmado de baixo para cima. 

 

 
Figura 12 – Lista de planos por ordem: Plano geral, Plano de conjunto, Plano de corpo inteiro, Plano americano, 

Plano médio, Plano de ombros, Grande Plano, Muito Grande Plano, Plano de Pormenor, Over the Shoulder, 

Point of view, Picado, Contrapicado 
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A escolha de um enquadramento em cinema, normalmente, guia-se por estes exemplos 

de planos, porém a criatividade do diretor de fotografia permite explorar estes planos das mais 

diversas formas. A importância do enquadramento é das escolhas mais importantes que o 

diretor de fotografia tem de fazer, pois é no conteúdo inserido nesta imagem que a atenção do 

espectador se vai concentrar.  

A decisão do que vai sair do plano implica um conhecimento da história de forma a 

perceber a importância dos objetos que aparecem, e, assim, conseguir também calcular a 

sequência de planos que estão para trás e para a frente, de forma a dar continuidade. 

Um bom exemplo deste género de trabalho por parte da cinematografia é a regra de 

Alfred Hitchcock14 que consiste em que o tamanho do objeto no plano corresponde à 

relevância que este tem no filme. Assim os planos já ficam condicionados para se trabalhar 

desta forma, criando uma linha de pensamento para os enquadramentos desenvolvidos no 

filme. 

No caso do documentário, normalmente, o enquadramento é pensado muito em cima 

do acontecimento implicando o diretor de fotografia a ter sempre uma percepção do que quer 

mostrar, e ter uma visão global da sequência de planos, mesmo ainda não sabendo o resultado 

final, nem o que se vai filmar a seguir. 

 

 
Figura 13 – Esquema de luzes usando o sistema de três pontos, baseando num género de entrevista onde o 

realizador se coloca atrás da câmara. 

 

A iluminação de um plano é algo que o vai condicionar em termos tanto de qualidade 

como de percepção do espectador. Inicialmente, tendo em conta a metereologia, o diretor de 

fotografia tem de conseguir estudar o espaço para fazer o esquema de luzes adequado à ação. 

                                                
14 Alfred Hitchcock, cineasta inglês 



Estética em Direção de Fotografia no Documentário 

24 

Sabemos que o primeiro estúdio a ser montado, denominado Black Maria15, tinha uma 

arquitectura feita para se poder rodar o estúdio de forma a entrar a luz pela parte de cima da 

estrutura à hora que se pretendia filmar. 

Tomando como exemplo a figura acima apresentada, o sistema base para se conseguir 

conquistar uma boa iluminação é o sistema de três pontos. Este esquema de iluminação 

consegue combinar a tridimensionalidade do sujeito com um equilibrio deste com o espaço. 

Assim, o sujeito consegue concretizar a ação no espaço pois esta iluminação já é feita tendo 

em vista o actor ter possibilidade de se mover sem que, ao virar-se, fique parcial ou 

totalmente no escuro. 

Esta é constituída por uma Key light que corresponde ao “sol” num estúdio, pois é a 

luz mais forte e a partir de onde as outras vão ser trabalhadas. A Back light permite o recorte 

do sujeito, criando a tridimensionalidade já referida. Finalmente, para atenuar a força dada por 

estes dois projetores, é colocada um ligeiramente mais fraco de preenchimento, denominado 

Fill light. 

Para conseguir criar uma determinada tonalidade na cena é essencial saber como 

trabalhar os projetores, pois desta forma a técnica bem executada conquista a ideia que o 

diretor de fotografia tem em mente de como a imagem deve ser. O saber trabalhar bem a parte 

técnica ajuda a que se chegue mais rapidamente a um resultado aceite e assim se possa ganhar 

mais tempo a trabalhar pormenores que acabam por fazer a distinção de uma boa 

cinematografia para uma excelente. 

Existe uma série de diferentes tipos de luzes, entre o tungsténio, os leds, os 

fluorescentes, entre outros, com várias capacidades, assim sendo possível haver uma maior 

escolha do que é necessário em termos de iluminação para o plano. 

Os projetores usados, normalmente, são de grande capacidade e têm uma luz bastante 

vincada o que implica o uso de filtros, tanto para cortar a intensidade como para se trabalhar 

mais um tipo de cor, e assim torna-se mais fácil o trabalho da cor na filmagem. 

Estes factores combinados fazem a fotografia de um filme ficar característica e 

conseguir ficar associada apenas a esse, tornando cada filme mais único. O mesmo se aplica 

ao trabalho do diretor de fotografia, que ao tomar determinadas decisões apresenta logo as 

suas capacidades e preferências tornando característico. 

 

                                                
15 O Black Maria foi o primeiro estúdio com pensamento cinematográfico na sua arquitectura. 
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2.3 Contexto Artístico 

“The prime job of the director of photography is to create the visual mood of the film 

and this is primarily achieved by the use and control of light. This to my mind, is the most 

exciting part of the job. Even on a simple exterior, the DOP will be making judgements that 

can materially affect the way the audience will perceive the message, the script, the direction 

and the characters the actors are playing is interpreted.”16 

O diretor de fotografia está encarregue de transmitir a mensagem do realizador para a 

tela, conseguindo gerir os seus meios e o seu conhecimento de forma a concretizar a imagem 

mais adequada. Esta é uma das funções essenciais para se concretizar um projeto 

cinematográfico, pois implica essa capacidade de passar a ideia para o público de forma a que 

ele possa interpretar como o realizador idealizou. 

“This means that, individually and collectively, audiences bring their own cultural and 

historical perspectives to any film. And though you cannot control this, it is something you 

must be aware of and work with.”17 

Na construção de um filme, existe uma passagem da pré-produção para a produção, 

sendo que é aqui que a cinematografia é maioritariamente trabalhada. A partir do momento 

em que a ideia está concretizada e definida é feito um reconhecimento por parte do diretor de 

fotografia, o qual vai perceber como aplicar esta ideia ao espaço que lhe é fornecido com os 

materiais que tem à disposição.  A forma como esta função é desempenhada varia de diretor 

para diretor, fazendo com que cada filme apresente a individualidade destes, e possibilitando 

várias visões dos diversos temas abordados. Isto implica que cada diretor saiba trabalhar os 

materiais da melhor forma para possibilitar uma imagem final como ele a imagina, isto é, não 

é tão fácil atingir a criatividade se a técnica não está totalmente absorvida. 

A criatividade não se trata apenas de criar uma imagem bonita, implica observação 

prévia, uma experiência de vida e o saber aplicar essa visão na ideia que é transmitida.  

“Because composition envolves artistic taste, emotional awareness, personal likes, 

dislikes, experience and background of the individual cameraman, strict rules cannot be 

applied.”18 

Como diz Joseph Mascelli, não é possível impôr regras na criatividade. A liberdade 

artística de cada um deve ser explorada na sua totalidade, para se poder encontrar a melhor 
                                                
16 WHEELER, Paul – Practical cinematography, Oxford: Focal Press, 2005 
17 RABIGER, Michael – Directing Film Techniques and Aesthetics – Fourth Edition, Focal Press, 2008 
18 MASCELLI, Joseph V. – The Five C’s of Cinematography – Motion Picture Filming Techniques, 

Silman-James Press, 1998 
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ligação entre esta e a vontade do realizador. A experiência de cada um só faz sentido para essa 

pessoa, no entanto há semelhanças nas vivências de outras pessoas, como, por exemplo, numa 

sociedade, onde se consegue comunicar uma mensagem de uma forma mais eficaz do que 

alguém que não partilha da mesma cultura e conhecimentos. 

“Understanding how you see is the first step in controlling visual communication.”19 

São estas memórias e experiências de vida que definem a visão de cada um, logo a 

forma de expressar vai ter isto como base. Quando um pintor partilha a sua obra através de 

uma tela está a tentar comunicar da maneira com que ele se identifica. Este pode ser 

interpretado de diversas maneiras, mas o facto de isto acontecer implica que quem vê a obra 

se identifica com ela, e é aqui que se percebe a ligação das experiências entre as várias 

pessoas. 

No caso do cinema o diretor de fotografia tem uma imagem em movimento, ou seja, 

tem outras condicionantes que o pintor não tem, mas, tal como este, tem de saber que 

conteúdo vai inserir dentro do enquadramento. A escolha que é feita parte das emoções e 

vontades do diretor de fotografia, sendo que este tem de saber optar quais é que vai aplicar e 

conseguir explicar o porquê de o ser.  

“These qualities can be controlled by either changing the way in which the light falls 

upon the subject, or by introducing a filter between the subject and the camera.”20 

A cinematografia de um filme consegue transmitir tristeza a partir do momento em 

que o diretor transforma a sua tristeza numa imagem, numa tonalidade de cores adequada que 

façam chegar essa infelicidade ao espectador. Os tons de azul e de cinzento permitem a 

sensação de frieza na imagem, uma certa obscuridão, criando uma premissa de que algo 

negativo vai ocorrer. O contraste vincado na personagem, mesmo que esta esteja com uma 

expressão vazia, sem significado associado, já cria uma percepção de infelicidade, de 

negatividade. Quando as linhas numa imagem estão muito vincadas e sem curvatura o 

espectador percebe que há uma certa tensão no ambiente. Este conjunto de factores 

trabalhados na cinematografia conseguem provocar uma sensação para quem vê de distância, 

frieza, negatividade, sem que seja necessáro haver ação. Isto demonstra o saber usar o 

conteúdo e desenvolvê-lo de forma a imagem transmitir algo sem existir a necessidade de 

alguém dizer o que é. 

“An unfamiliar or ambiguous image may be assigned a tentative definition until 

further information becomes available.”21 

                                                
19 WARD, Peter – Studio and outside broadcast camera work, Oxford: Focal Press, 2001 
20 MALKIEWICZ, Kris and M. David Mullen – Cinematography, New York, Fireside Book, 2005 
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Cada imagem vale por si, é possível a cada plano que surja num filme a pessoa tirar 

um significado para si do que aquilo possa ser. Estando a falar de cinema a imagem em 

movimento provoca no espectador uma série de questões como provoca a ver uma fotografia, 

só que aqui as questões estão em constante mudança.  

As imagens no cinema complementam-se, não é numa imagem que a ideia do filme se 

concretiza, isto é, há um pensamento na criação de um projeto cinematográfico que interliga 

as imagens deixando o espectador a querer ver a próxima para dar continuidade à história, ao 

conteúdo. 

Há uma exigência por parte do espectador de haver uma continuidade no conjunto de 

imagens, é uma necessidade de ter mais informação visual enquanto as questões vão surgindo 

sobre o tema do filme.  

“John Seale – I’m always searching for what is in the frame at any moment to 

continue telling the story of where we are, who these people are, why they’re involved in 

something.”22 

A importância de criar a fotografia mais adequada ao tema do filme é mais do que 

explorar a criatividade, é a busca de saber criar a melhor forma de passar a mensagem do 

realizador para o público.  

As escolhas que são feitas no processo técnico não são tomadas de forma leve, é 

necessário todo o conhecimento da cena que vai ser filmada. Os projetores são colocados de 

forma a dar uma determinada intensidade à ação, por exemplo, num cenário de guerra o 

contraste é acentuado pela luz para dar uma ideia de rigidez do momento, enquanto que num 

filme de fantasia a iluminação é muito mais atenuada de forma a que o espectador se sinta a 

viajar por um mundo fantástico. 

Hoje em dia, vê-se os diretores de fotografia a participarem no mesmo género 

cinematográfico ao longo da sua carreira, pois identificam-se com determinado tipo de 

direção de fotografia sabendo trabalhá-la da melhor forma. Isto faz com que os realizadores 

tenham tendência a escolher o diretor de fotografia pelas suas capacidades em determinado 

género e pelos seus gostos pessoais que afectam o seu processo. 

“Solutions to many problems involving choice of camera angles may be reached by 

thoughtfull analysis of story requirements. With experience, decisions can be made almost 

intuitively.”23 

                                                                                                                                                   
21 WARD, Peter – Studio and outside broadcast camera work, Oxford: Focal Press, 2001 
22 BELLANTONI, Patti – If it’s purple someone’s gonna die – The power of color invisual storytelling, 

Oxford: Focal Press, 2005 
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A cinematografia é o que permite à audiência ter um maior envolvimentona história, 

pois o público identifica-se facilmente com uma imagem. Quando esta imagem é considerada 

marcante para o espectador, este vai envolvê-la nas suas memórias que vão de certa ajudar a 

moldar a sua personalidade. Com isto percebemos que o público está a contar que o filme 

tenha impacto pessoal em cada um, e isto depende em grande parte da direção de fotografia. 

O peso da escolha do diretor de fotografia ao construir um conjunto de imagens que 

fazem a história, está de certa forma a provocar o espectador e a fazer com que fique 

absorvido na história. O público vai reagir consoante o argumento do filme, o que não pode 

ser sempre compreendido de forma positiva, pois por vezes a reação é negativa. Estes filmes 

também ficam registados na memória do inidividuo fazendo pensar não só sobre coisas que 

ele gosta como também explorar temas que o afectam. 

“The viewer may want to become emotionally involved in the story, but he may be 

incomfortably surprised when required to become actively involved with the players!”24 

Nem sempre na história o espectador é um terceiro elemento que está a assistir, por 

vezes este é forçado a interagir, dependendo da personagem e da forma como o filme é 

filmado. Ao colocar a câmara como o elemento do filme está a forçar o público a se inserir 

automaticamente, pois a forma de filmar provoca a sensação do público estar no local a 

concretizar uma determinada ação. Esta maneira de filmar consegue incomodar o espectador, 

pois de certa forma força-o a criar determinadas memórias, na primeira pessoa, que este pode 

não desejar. A diferença entre estar a assistir a um tema sem “sair” da sua cadeira e o intervir 

na história implica que, este último, tenha de reflectir sobre as ações que está a reproduzir no 

filme naquele momento, enquanto que o primeiro permite uma maior flexibilidade no que este 

quer guardar para si para reflexão. 

No caso do documentário, a cinematografia ganha um poder diferente, pois acaba por 

apresentar, duma maneira ou de outra, o que o diretor de fotografia viu de perto sobre um 

determinado assunto. O sentimento que o espectador partilha com o diretor de fotografia, 

neste caso torna-se muito mais pessoal e de uma compreensão mais direta do tópico. 

Como podemos ver até aqui, o trabalho da cinematografia torna-se importante para 

quem vai ver, às vezes até mais do que para quem o faz. Assim o diretor de fotografia ganha 

                                                                                                                                                   
23 MASCELLI, Joseph V. – The Five C’s of Cinematography – Motion Picture Filming Techniques, 

Silman-James Press, 1998 
24 24 MASCELLI, Joseph V. – The Five C’s of Cinematography – Motion Picture Filming Techniques, 

Silman-James Press, 1998 
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uma importância na construção de um filme maior do que só a técnica. As escolhas feitas por 

este vão afectar a maneira de pensar de quem vê o filme. 

 

 
Figura 14 – Frames do filme Inside Job 

 

É possível reconhecer esta empatia do público com a direção de fotografia no filme 

Inside Job, onde é trabalhada a situação económico financeira do inicio dos anos 2000. A 

forma como são filmadas as entrevistas demonstram uma conversa que houve entre a equipa 

de filmagem e as pessoas em causa, que apenas estão a responder ao que lhes foi perguntado. 

A abordagem feita nas ruas, no registo de eventos torna a situação muito mais real ao 

espectador, sendo que este passa de uma observação de registos para uma conversa com os 

especialistas. Estes últimos são filmados numa sala sem distrações, podendo o entrevistado 

ser o único ponto de interesse. A forma como a cor é trabalhada em cada entrevistado faz com 

que a imagem fique toda associada a uma cor, podendo ser mais fácil a absorção da conversa 

visto que é menos um ponto de distração do entrevistado. 

 

 
Figura 15 – Frames do filme  Beautiful Losers 

 

No caso de Beautiful Losers a filmagem com um plano mais aberto mas colocando os 

entrevistados no seu espaço de trabalho artístico provoca uma ideia do público estar como 

terceira pessoa de uma conversa. Isto pois com o tipo de enquadramento trabalhado neste 

filme a sensação do realizador estar presente aumenta, afastando o público para uma 

perspectiva mais de audiência do que participante. 

A cor que é desenvolvida neste filme dá uma sensação de felicidade, e de harmonia 

entre os vários artistas. Acompanhada da banda sonora a cor fica responsável pelo conforto 

dado ao espectador quando vê as filmagens. 
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Figura 16 – Frames do filme George Harrison: Living in the material world 

 

Em George Harrison: Living in the material world esta proximidade mantém-se. No 

entanto a cinematografia é trabalhada de forma reflectir sobre o trabalho de George Harrison, 

enquanto que em Beautiful Losers havia uma vontade de criar empatia de quem o filme com 

os seus intervenientes. O uso das imagens de registo dá uma ideia e estarem a partilhar 

fotografias com o público, dando uma sensação de memória, que também surge pelo tipo de 

cor trabalhada nestas. 

 

 
Figura 17 – Frames do filme Waiting for Superman 

 

Waiting for Superman assemelha-se a programas de televisão na cinematografia que é 

desenvolvida. Os enquadramentos são pensados de forma a parecer que o público está a 

“passear” com os intervenientes, então volta a ser criada uma empatia como foi nos exemplos 

dados até agora. 

 

 

 
Figura 18 – Frames do filme Man on Wire 
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No caso de Man on Wire mantém-se um tipo de entrevista em que se sente o 

realizador, e também se repara na partilha dos entrevistados, porém a cor azul cria uma 

associação maior ao sonho do personagem principal de atravessar de um prédio para outro 

através de um fio.  

Todas estas abordagens à cinematografia foram os exemplos usados para uma 

construção da imagem que se trabalhou no projeto final Vozes da Crise. Criou-se a mesma 

semelhança das entrevistas, tanto a nível de enquadramento como abordagem à iluminação, e 

conseguiu-se uma recolha de imagens de manifestações e outros eventos que se assemelham 

ao registo dos acontecimentos apresentados nestes documentários. 
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3 Vozes da Crise 
“Good composition reinforces the manner in which the mind organizes information.”25 

Vozes da Crise surgiu da proposta que foi feita no inicio do ano lectivo onde era 

pretendido desenvolver ao longo do ano um projeto audiovisual, sendo que este se trata de um 

documentário. O grupo ficou constituido por três pessoas, uma na realização, outra na edição 

e a última em direção de fotografia e produção. A ideia foi apresentada pelo realizador Luís 

Pedro Monteiro com o intuito de perceber a perspectiva dos jovens que procuram emprego 

encontrando-se neste momento em plena crise económica. Para tal foram recolhidos 

testemunhos de várias pessoas que nos poderam dar opiniões distintas, colaborando para o 

interesse e discussão que surge a partir deste documentário. 

 

3.1 Pré-Produção 

No caso do documentário era possível começar a filmar em Outubro, ao contrário dos 

trabalhos de ficção, logo após a proposta ter sido feita, o que permitia um maior tempo de 

captação de material, no entanto uma menor preparação. Em apenas duas semanas se tentou 

chegar a um consenso do que se pretendia transmitir a partir da ideia apresentada do 

realizador, e assim começar a entrar em contacto com quem era necessário e também tomar 

conhecimento do material técnico que se iria usar durante os meses seguintes. 

Após alguns contactos já feitos, optou-se por organizar as pessoas por categorias para 

uma seleção mais coerente e de forma a compreender o que faltava para o projeto.  

O projeto retrata a crise de um ponto de vista de jovens adultos que estão neste 

momento na fase de procura de emprego. Entramos em contacto com pessoas de diferentes 

partidos políticos, professores universitários de economia, direito, sociologia, entre outros, 

para poder fundamentar a questão da crise nos dias que correm, sendo possível ter várias 

perspectivas que complementaram as respostas dadas pelos vários jovens. 

À medida que o projeto foi evoluindo a lista com as diferentes categorias foi ganhando 

forma e foi possível uma compreensão do que se tinha acesso e do que mais para a frente se 

iria conseguir arranjar. Os entrevistados colaboraram no documentário, não só a dar o seu 

testemunho, como a facilitar uma série de ligações a outras pessoas que poderiam ter 

interesse. 

                                                
25 WARD, Peter – Studio and outside broadcast camera work, Oxford: Focal Press, 2001 
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Para se conseguir perceber melhor o objetivo e também começar a perceber que rumo 

ia tomar, optou-se por fazer uma pesquisa de documentários por onde se poderia guiar. A 

análise feita aos documentários George Harrison: Living in the material world26, Waiting for 

Superman27, Beautiful Losers28, Inside Job29, Man on Wire30, permitiu uma construção da 

fotografia que se pretendia no projeto. Estes exemplos permitiram uma criação de 

enquadramentos e iluminação adequadas ao projeto, principalmente nas entrevistas que foram 

feitas. 

Após estas opções na direção de fotografia já estarem a ser tomadas, foi seleccionado 

o material técnico: 

Vídeo Câmara Panasonic EX-1 

Vídeo Tripé Manfrotto 

Vídeo Kit de Iluminação 

Vídeo Câmaras 5d e 600d Canon 

Áudio Pilha recarregáveis Energizer 

Áudio Gravador Roland Edirol R44 

Áudio Cabos XLR 

Áudio kit Schoeps Ms – mk41 e mk8 

Áudio Rhode NTG4 

Áudio Schoeps CMIT 

Áudio Kit Rycote Ms 

Áudio Persh 

Áudio Sound Devices 788 

Áudio Lapela Sennheiser 100 g2 

Áudio Lapela Envoy 

Áudio Fita Gaffer 

Pós-Produção Final Cut Pro X, Davinci Resolve Lite 9, Pro Tools 

10, Xto7,Final Cut Pro 7 Adobe Photoshop, Adobe 

Ilustrator, Gimp, 

Hardware Mac OS X 10.7.5, 2 écrans Samsung, 2 colunas 

Yamaha 

                                                
26 George Harrison: Living in the material world – realizado por Martin Scorcese, 2011 
27 Waiting for Superman – realizado por Davis Guggenheim, 2010 
28 Beautiful Losers – realizado por Joshua Leonard e Aaron Rose, 2008 
29 Inside Job – realizado por Charles Ferguson, 2010 
30 Man on Wire – realizado por James Marsh, 2008 
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A utilização do material de som foi feita por alunos do Mestrado em Design de Som, e 

mais no final este foi montado pelos membros do grupo, consoante a necessidade pedida no 

momento. Quanto ao material de vídeo, a escolha deste foi feita antes de se conseguir 

perceber como viria a ser utilizado, e não foi a melhor. Isto é, em termos de qualidade do 

material era a mais adequada, no entanto, a utilização de câmara ao ombro e com steady cam 

pretendida no projeto não facilitou devido ao peso, logo impedindo um melhor trabalho de 

imagem. 

Esta escolha de movimentos de câmara surgiu de uma vontade de apresentar ao 

espetador uma proximidade ao entrevistado, e de o colocar como pessoa que acompanha o 

realizador neste documentário. O objetivo era que o público sentisse que conseguia quase 

dialogar com as pessoas que vê no écran, de forma a que percebesse a discussão em causa e 

refletisse sobre o tópico abordado. 

O tipo de imagem concretizado apresentou uma escolha pela simplicidade, e tentativa 

de entrevista que se assemelhasse mais a uma conversa do que a uma reportagem. Esta foi 

uma das maiores dificuldades em termos de filmagem, pois a semelhança a uma entrevista de 

telejornal é muito fácil de atingir, por isso a direção de fotografia teve de ser sempre 

repensada no local da entrevista. 

A adaptação a cada local era necessário por vários motivos, desde o material usado, à 

iluminação do local e distribuição dos objetos neste, como outros factores.  

Por exemplo, no caso da imagem apresentada abaixo, o local era pequeno e a 

colocação da câmara teve de se adaptar ao que existia. A iluminação foi natural, não houve 

necessidade de acrescentar projetores. A filmagem foi feita durante a manhã, e a luz entrou 

pela janela de forma suave criando o recorte necessário para criar a tridimensionalidade da 

pessoa sem que esta ficasse sobreexposta. A luz exterior ficou equilibrada com a tungsténio 

interior, criando uma dinâmica no sujeito filmado que se distingue do fundo, e mesmo este 

conseguiu tornar-se adequado ao ambiente que se pretendia.  

 
Figura 19 - Entrevista ao Professor Elisio Estanque 



Estética em Direção de Fotografia no Documentário 

35 

Este exemplo apresenta uma imagem trabalhada no local, onde não houve 

conhecimento prévio, e onde o espaço era pequeno para explorar o enquadramento. No 

entanto, conseguiu-se chegar ao plano pretendido e a iluminação ficou interessante para um 

ambiente de escritório. 

A preparação para este tipo de atenção ao processo de construção de uma imagem foi 

reduzida, logo a exploração foi feita muito durante as filmagens, tendo uma evolução ao 

longo da rodagem. Para evitar uma discordância em termos de material do inicio para o final 

manteve-se um tipo de enquadramento e de escolhas sempre muito semelhante, de forma a 

que o conjunto de imagens no final funcionasse. 

O trabalho que deve ser concretizado na pré-produção de um projeto acabou por ser 

continuado ao longo da produção. 
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3.2 Produção 

Visto que as filmagens iniciaram pouco depois da decisão do projeto ser concretizado 

sentiu-se uma forte evolução do trabalho feito no início a comparar com o que foi feito no 

final. O processo de produção deste projeto permitiu que o trabalho desempenhado pelos 

elementos do grupo fosse desenvolvendo ao longo dos meses. O facto de nenhum dos 

membros ter participado num documentário desta dimensão dificultou algumas decisões e 

atitudes perante o trabalho, no entanto deu-nos uma maior flexibilidade de pensamento e de 

abordagem ao tema, pois a forma de explorar o documentário foi pensada e repensada, sem 

gostos ou hábitos de trabalho prévio. 

Tudo o que foi decidido no projeto foi falado em grupo e pensado antes da decisão 

final ser tomada pelo realizador. Isto permitiu uma comunicação clara dentro do grupo, 

ajudou, assim, a que fosse possível perceber a vontade de cada um e o quanto a colaboração 

de todos poderia contribuir para uma boa evolução do projeto. 

As primeiras filmagens realizadas foram em manifestações, de forma a recolher 

material de apoio aos testemunhos. Estas permitiram uma maior percepção do género de 

imagem que o realizador tinha em mente, e que recolha é que se queria concretizar. 

Durante as manifestações houve uma exploração da câmara ao ombro e de trabalho 

com steady cam, podendo ganhar um conhecimento do material e de como se iria proceder daí 

em diante. As filmagens de apoio às entrevistas apresentavam grupos grandes de 

manifestantes, adereços de protesto, concertos e palestrantes. Para haver esta recolha é 

necessário um acompanhamento extenso desde que a manifestação começa para se poder 

perceber a dinâmica e os pontos fortes e fracos em termos visuais, e assim passar a mensagem 

visual mais forte e adequada. 

Quanto às entrevistas a preparação estética e técnica foi maioritariamente feita no 

local, quando não havia possibilidade de conhecer o espaço e o entrevistado previamente, 

passando pela experiência de conseguir construir a imagem no momento.  

A escolha dos locais foi condicionada ao que estava disponível, quer porque o 

entrevistado só podia num determinado local, quer pelos espaços que estavam disponíveis. 

Por isso, o chegar ao local e começar a filmar era uma questão de minutos, e as decisões 

tomadas eram sob pressão e com o conhecimento já existente de fotografia trabalhada em 

documentário. 

 Inicialmente não foi bem selecionado todos os parâmetros da cinematografia, 

maioritariamente por falta de experiência. O trabalho da cor foi desenvolvido no local, 

adaptando-se a cada caso em específico, e acabou por ser mais trabalhado em pós-produção. 
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Como a cada plano que se filmava alterava tanto a iluminação como o espaço, ficou decidido 

que a cor era trabalhada plano por plano. Isto fez com que cada entrevista tivesse uma 

tonalidade diferente, o que se tornou interessante em termos de resultado final, mas implicou 

um trabalho específico de forma a conseguir criar um equilibrio visualmente agradável, e não 

havendo uma linha contínua de como trabalhar a cor neste projeto foi necessária uma 

adaptação a cada entrevista e cada plano. 

Nem sempre foi possível a deslocação do material de iluminação para as filmagens, 

visto que nenhum membro do grupo possuía um carro para transporte. Por isso, o pensamento 

do enquadramento e de como usar a iluminação natural começou a ser um trabalho recorrente, 

o que permitiu também uma aprendizagem de compreender a luz natural e saber como 

equilibrá-la de forma a que o plano fosse esteticamente interessante. 

Quando era possível acrescentar a este processo iluminação extra, com um kit de luz 

Ianiro, o pensamento base utilizado era o sistema de três pontos, porém nem todos os locais 

tinham possibilidade ou mesmo necessidade de usar os três projetores. Para se conseguir 

trabalhar a tridimensionalidade nos entrevistados era estudada a luz natural e de que forma a 

os projetores poderiam ser colocados para se equilibrar ambos. São dados alguns exemplos 

nas figuras que se seguem. 

 

 
Figura 20 – À esquerda o esquema de iluminação usado no escritório do Professor Agostinho, à direita o plano 

sem correção de cor do Professor Agostinho 

 

Neste exemplo, quando nos deslocamos ao escritório do Professor Agostinho 

verificou-se que a câmara conseguia usar a iluminação deste, no entanto o ambiente ficava um 

pouco escuro. Como o local era pequeno não dava espaço suficiente para fazer o sistema de 

três pontos, por isso optou-se por colocar um projetor virado para o canto do escritório, e 

tendo este paredes brancas conseguiu reflectir a luz de forma ténue pelo espaço. O 

enquadramento escolhido acaba por apresentar o Professor Agostinho em conversa com o 
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realizador mostrando o seu ambiente de trabalho, de forma ao espectador poder associar o 

espaço ao emprego do entrevistado. 

 

 
Figura 21 – à esquerda do esquema de iluminação feita na entrada de um café da Universidade com a Professora 

Conceição Soares, à direita o plano sem correção de cor da mesma 

 

Aqui podemos ver uma iluminação feita de três pontos, sendo que um destes não é um 

projetor mas sim a luz exterior vinda da janela. Esta luz cria uma espécie de fill light, 

ajudando a que haja uma luz por todo o espaço, e que a silhueta da Professora Conceição seja 

bem vísivel. Os projetores colocados tem as funções de key light e back light, que com filtros 

conseguiram criar um ambiente acolhedor e equilibrar por toda a imagem uma iluminação 

interessante. O facto de ter no enquadramento a janela para o exterior como fundo torna o 

ambiente mais característico e dando mais vivacidade ao plano. 

O facto da Professora ter isto como fundo e estar sentada num sofá torna a conversa 

muito mais pessoal, colocando o espectador mais em conversa do que estaria numa entrevista 

para o telejornal. 

 

 
Figura 22 – à esquerda o esquema de iluminação da varanda do quarto do Duarte Nunes, à direita o plano sem 

correção de cor do Duarte 
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No caso do Duarte, o local de filmagem teve de ser alterado na hora, e a solução que 

se arranjou foi filmar na varanda do quarto dele, estando este no exterior com iluminação de 

meio/final de tarde. O lado que estava virado para dentro do quarto encontrava-se mais escuro 

por isso foi colocado um projetor dentro do quarto, dando a ideia de luz interior, para poder 

iluminar esse lado de forma ao Duarte ficar com luz suficiente. No entanto, esta abordagem, 

por mais interessante que pudesse ser para um trabalho de ficção, neste caso tornou-se um 

pouco mais estranho pois na cara do Duarte podemos ver dois tipos de iluminação, o que 

também não contribuiu para um bom trabalho de pós-produção. 

Vendo estes exemplos consegue-se perceber a variedade do processo de trabalho de 

entrevista para entrevista, e as várias formas de trabalhar os espaços. A escolha de 

enquadramentos no entanto, torna-se semelhante pois os entrevistados estão na grande 

maioria filmados com um plano médio.  

O processo de escolha em cada local antes de iniciar as filmagens foi um trabalho que 

foi evoluindo e variando muito as suas condicionantes. O facto de cada sítio ter exigências 

diferentes, e não ter sempre as mesmas condições e materiais para trabalhar  não permitiu uma 

evolução num determinado tipo de processo, mas acabou por contribuir para uma melhor 

capacidade de adaptação a cada local, que mais no final das filmagens se apresentou como 

uma mais valia para a velocidade de como construir o esquema de luzes e o encontrar o 

melhor enquadramento. 
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Figura 23 – Conjunto de planos de entrevistados para o projeto Vozes da Crise 
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3.3 Pós-produção 

 Na fase final da pós-produção a direção de fotografia ficou encarregue da 

correção de cor do projeto. O trabalho foi feito no programa DaVinci Resolve Lite onde foi 

possível elaborar uma correção de cor mais específica e com mais formas de trabalhar do que 

a correção de cor feita no Final Cut Pro X.  

A elaboração da correção de cor foi feita por fases: a primeira foi um equilibrio de 

quantidade de luz no plano, equilibrando os tons claros, médios e escuros de forma a ficar 

uma luz mais harmoniosa; a segunda fase pretendia perceber as cores que se deviam explorar 

em cada plano de forma a dar mais vivacidade à imagem; a terceira foi rematar todos e voltar 

a trabalhar os mais problemáticos. 

Neste processo foi possível rever o trabalho da cinematografia feito durante as 

filmagens e perceber como é que se poderia alterar para uma próxima vez. 

Como se trata de um projeto de documentário onde as entrevistas têm de ser únicas e 

pessoais, não existem takes, logo não havia escolha de um take ficar melhor que outro para se 

poder usar. E isto ajudou a fazer uma maior reflexão sobre o processo de trabalho de um 

diretor de fotografia no ambiente de documentário. 
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3.4 Conclusão 

 A fusão das funções de direção de fotografia e produção permitiram ter um 

conhecimento muito mais aprofundado do que se iria decorrer em cada local e perceber 

melhor as disponibilidades dos entrevistados e dos espaços necessários, no entanto o desafio 

de pensar nos dois cargos ao mesmo tempo impediu uma evolução significativa em qualquer 

um.  

A vontade de desenvolver direção de fotografia neste projeto tinha como intuito 

conseguir perceber melhor as necessidades da cinematografia e o quão criativo é possível ser 

num documentário. O resultado final atingiu um acordo mútuo dos membros do grupo, porém 

não foi desenvolvido como poderia ter sido. 

A produção devia estar mais livre de outras funções para poder coordenar melhor o 

grupo, mesmo assim com interesse por parte dos membros foi possível concretizar o projeto 

assemelhando-se à ideia apresentada inicialmente pelo realizador. 
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4 Conclusão e Trabalhos Futuros 
Terminada a pesquisa e desenvolvimento desta dissertação consegue-se verificar uma 

abordagem ao processo do diretor de fotografia, a sua importância na criação de um filme, 

não só técnica, como ética e estética. 

A passagem pela experiência do cargo no documentário implicou um envolvimento no 

trabalho que é feito na cinematografia duma forma tanto profissional como pessoal. Isto 

aconteceu pois o diretor de fotografia não consegue criar distância do seu trabalho visto que 

as suas escolhas baseiam-se em vivência e conhecimento. 

O que foi trabalhado nesta dissertação foi um reflexão sobre o cargo do diretor de 

fotografia, recolhendo testemunhos de vários diretores, percebendo onde as ideias deste 

convergem e divergem no que toca ao seu emprego, e complementando isto com a 

experiência no projeto Vozes da Crise. 

Sem ter uma resposta à problemática foi possível desenvolver uma série de questões e 

poder pensar sobre estas baseando em factos e opiniões reais.  

No documentário o diretor de fotografia age no momento, dando mais do seu 

pensamento pessoal e abordagem artística mais ao seu gosto, o que faz com que o espectador 

tenha uma ligação diferente do que tem num filme de ficção. 
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Apêndice A 
Entrevista Christian Berger 
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Apêndice B 
Entrevista Stephen Altman 
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Anexo A 
Relatório de Grupo do Projeto Vozes da Crise 


