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Filmmaker

Por Guilherme mota

Profissionais experientes falam sobre as falhas mais comuns 
de filmmakers iniciantes e dão dicas de como superar cada uma, 

aprimorar o trabalho e a postura no mercado

e como corriGi-los

Erros mais comuns 
na hora dE filmar

tornar um bom profissional: ou-
vir dicas dos mais experientes aju-
da a “pular” algumas etapas e er-
rar menos. Foi por isso que Film-
Maker  entrevistou cinco profissio-
nais tarimbados para saber quais são 
os erros mais comuns dos inician-

P
ara quem está dando os 
primeiros passos em um 
novo negócio, cometer 
pequenos erros não ape-

nas é comum, mas compreensí-
vel. Nem por isso é necessário pas-
sar por todas as provações para se 

não fazer uma checagem prévia dos ajustes da câmera é a falha mais comum que ocorre com filmmakers iniciantes, dizem especialistas 

tes e colheu sugestões para supe-
rar os desafios. Confira as observa-
ções e orientações dos diretores Ra-
fael Kent, da Corazón Filmes; Duca 
Mendes e Américo Fazio, do canal 
Audiovizuando; e Léo Longo e Dia-
na Boccara, do Couple of Things.
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Ajustes errAdos de câmerA
É muito comum, talvez seja o 

deslize mais básico e frequente de 
todos os filmmakers iniciantes. Che-
car antecipadamente velocidade de 
obturador, ISO, resolução de grava-
ção, espaço nos cartões de memó-
ria, baterias, entre outros fatores, é 
fundamental, sob o risco de colocar 
tudo a perder.  O vilão mais comum 
é o balanço de branco, alerta Duca 
Mendes, especialmente gravando 
com várias câmeras. “É comum fa-
zerem ajustes diferentes para cada 
câmera, complicando o trabalho de 
pós-produção”, explica.

A solução é conhecer a fundo o 
equipamento e ter uma lista das va-
riáveis que precisam ser checadas. 
Quem está bem no começo deve fazer 
gravações como “laboratório” antes 
de pegar um trabalho pago. É nessa 
prática que se descobre as dificulda-
des de gravação para evitar passar pe-
lo problema na frente de um cliente.

mendes e fazio em 
ação: filmmaker 

deve conhecer bem  
seu equipamento

Ensaiar a cena é um recurso que deve ser usado em produções que não captam ações em tempo real, pois isso economiza tempo

dicAs de ducA meNdes e AmÉrico FAZio 
FAltA de eNsAios

A menos que você seja um docu-
mentarista e só tenha uma chance 
de captar um depoimento ou cena, 
o ensaio é um recurso que economi-
za tempo e recursos de produção. Fa-
zer tudo “na correria” é um erro cru-
cial, que pode colocar a perder óti-
mos materiais.

A solução é reservar tempo antes 
e durante a produção. Antes da pro-
dução para criar uma lista de takes 
necessários – que pode ir de uma 
anotação em uma folha de papel a 
um storyboard completo, se for o ca-
so. “Com isso, você visualiza o vídeo 
na  cabeça e tudo fica mais claro”, en-
sina Duca Mendes.
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