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 Dia 1 (03/08) - Primeiro contato com a câmera 

 O  primeiro  dia  foi  cheio  de  expectativas.  Tínhamos  a  missão  de  criar  um  vínculo  com  a 

 turma  e  explicar  um  pouco  do  que  seria  a  nossa  oficina  aliada  à  proposta  de  entrevistas 

 para  o  Museu  da  Pessoa.  Fizemos  uma  rodada  de  apresentação  entre  os  oficineiros  e  os 

 participantes,  depois  expomos  o  nosso  propósito  ali.  Sem  perder  tempo,  introduzimos  na 

 sala  um  elemento  importante:  as  câmeras  (fotográficas  e  filmadoras).  Logo  houve  a 

 mobilização  por  parte  de  alguns  para  utilizar  o  equipamento,  já  com  a  confiança  de  que 

 saberiam mexer. 

 Prestar  atenção  aos  detalhes  de  como  os  equipamentos  funcionavam  parecia  um  pouco 

 difícil,  mas  incentivamos  isso  como  parte  importante  para  o  ganho  de  autonomia  deles. 

 Fizemos  com  que  “equipassem”  as  câmeras  com  bateria  e  cartão  de  memória  antes  de 

 praticar  com  elas  e  montassem  o  tripé.  Uma  parte  dos  adolescentes  se  manteve 

 interessada  e  ultrapassou  as  dificuldades  de  escuta  na  explicação  para  chegar  ao 

 objetivo  final:  experimentar  as  possibilidades  da  câmera.  Três  deles  se  destacaram: 

 Erick,  Thiago  e  Davi.  Com  as  câmeras  em  punho,  foi  dado  o  tempo  necessário  para  que 

 eles construíssem seu próprio aprendizado sob orientação dos oficineiros. 

 Primeiras  fotos  do  dia  em  ambiente  interno  com  pouca  iluminação.  As  fotos  demonstram  um  olhar  ainda  pouco  treinado 

 como se o ato de fotografar fosse aleatório, sem saber direito o que se quer revelar, sem pensar muito antes. 

 Os  vídeos  realizados  um  pouco  depois  revelam  duas  coisas:  o  aprendizado  individual  de 

 cada  participante  e  o  interesse  em  registrar  as  atividades  e  pessoas  que  estavam  naquele 

 espaço.  Com  mais  domínio  da  câmera,  introduzimos  outros  recursos  na  aprendizagem 

 como o ajuste do  foco  e o  zoom  . 
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 Vídeo em ambiente externo com iluminação natural com imagem sendo dirigida pela oficineira. 

 Vídeo  realizado  pelo  Thiago,  registrando  outras  atividades  que  ocorriam  no  espaço.  Os  fragmentos  servem  como  registro 

 do  seu  aprendizado,  mostrando  os  desafios  que  se  colocavam  ao  passar  de  um  ambiente  para  outro,  necessitando  de  ajuste 

 na  captação  da  luz  através  do  dispositivo  da  câmera,  ensinado  pelo  oficineiro  Pedro.  Também  nota-se  o  constante  ajuste  do 

 foco  e  já  uma  noção  de  enquadramento  ao  tentar  capturar  cada  entrevistado  sem  “cortar  a  cabeça”,  o  que  foi  advertido 

 antes da atividade pela oficineira Andressa  . 
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 Dia 2 (10/08) - Enquadramento 
 Neste  dia,  propomos  um  exercício  para  pensar  como  construir  uma  imagem,  escolher  de 

 forma  consciente  os  elementos  que  estariam  “enquadrados”,  ou  seja,  dentro  do  quadro 

 (espaço  capturado  pela  câmera).  O  procedimento  envolvia  um  recorte  vazado  de  papelão 

 e  foi  pedido  aos  participantes  que  realizassem  fotografias  sem  que  o  objeto  aparecesse. 

 Na  sequência  de  imagens  a  seguir,  é  possível  ver  o  empenho  no  desafio.  Dos  cliques 

 aleatórios  do  primeiro  contato,  começamos  a  lapidar  imagens  que  mostram  a  beleza  do 

 lugar e das pessoas. 
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 Dia 3 (17/08) - Primeiras entrevistas: imagem e som 
 Neste  dia,  ensinamos  como  gravar  a  voz  em  uma  situação  de  entrevista.  Eles  conheceram 

 os  equipamentos  para  captação  do  som  direto:  gravador  de  áudio,  microfone  direcional  e 

 lapela.  O  primeiro  desafio  era  ajustar  o  volume  do  gravador  de  acordo  com  a  voz  de  cada 

 integrante  e  testar  o  alcance  do  microfone  direcional  a  distância.  Em  seguida,  somamos  o 

 conhecimento  sobre  a  captação  de  imagem  das  oficinas  anteriores  e  do  som  para 

 realizarmos  as  primeiras  entrevistas.  Montamos  um  esquema  de  set  de  filmagem, 

 ensinando  os  comandos  para  o  início  da  gravação.  Os  entrevistados  eram  os  próprios 

 adolescentes,  que  responderam  uma  pergunta  principal:  “O  que  é  o  Lanchonete 

 Lanchonete  para  você?”.  As  respostas  referiam-se  ao  projeto  de  forma  afetiva, 

 ressaltando  desde  a  comida  até  as  atividades  que  o  espaço  oferece.  Nota-se  que  esse  é  um 

 lugar importante para o  lazer de muitos deles. 
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 Para  fechar  mais  um  dia  de  oficina,  fomos  à  praça  da  Harmonia  para  praticar  a 

 entrevista  na  rua.  Foi  preciso  ensinar  aos  participantes  como  fazer  a  abordagem  dos 

 possíveis  entrevistados,  respeitando  seu  direito  de  imagem.  A  participante  Vitória  ficou 

 encarregada  de  fazer  as  perguntas  elaboradas  pelo  grupo:  “Você  mora  aqui?”  e  “O  que 

 você  acha  dessa  região?”,  enquanto  os  demais  se  revezavam  nos  equipamentos.  Duas 

 entrevistas  foram  registradas  em  áudio,  já  que  as  pessoas  abordadas  não  queriam  ter 

 suas  imagens  gravadas.  Uma  das  entrevistadas  revelou  que  já  tinha  trabalhado  com 

 televisão  e  ficou  contente  em  ver  os  adolescentes  em  ação.  Durante  o  retorno,  alguns 

 participantes  realizaram  vídeos  enquanto  caminhavam  de  volta  à  Lanchonete 

 Lanchonete. 
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 Fragmentos de vídeo 
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 Dia 4 (24/08) - Entrevistas na rua 
 Com  o  grupo  consolidado,  voltamos  à  praça  da  Harmonia  para  mais  entrevistas.  Antes  de 

 ir  para  a  rua,  a  turma  se  reuniu  na  sala  para  retirada  dos  equipamentos  e  nos 

 organizamos  para  a  saída.  Os  oficineiros  relembraram  alguns  procedimentos  na 

 abordagem  para  os  possíveis  entrevistados.  Na  rua,  os  participantes  se  aventuraram  nas 

 abordagens,  enfrentando  a  timidez.  Dessa  vez,  os  passantes  aceitaram  ter  sua  imagem 

 registrada,  o  que  animou  o  grupo.  Foram  realizadas  3  entrevistas:  com  dois 

 trabalhadores  locais;  um  homem  em  situação  de  rua  e  a  famosa  Kriss  do  Bar  Dellas  ,  uma 

 entusiasta  do  Lanchonete  Lanchonete  que  ressaltou  a  importância  do  projeto  para  a 

 região.  Destacamos  o  empenho  do  participante  Thiago,  que  se  manteve  concentrado  na 

 função  de  captar  o  som  das  entrevistas,  além  de  já  ter  se  revelado  promissor  na  área  da 

 fotografia. 
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 Dia 5 (31/08) - Assistindo ao material 
 Enfim,  chegamos  ao  último  dia  de  oficina.  Os  participantes  puderam  assistir  ao  material 

 bruto  produzido  por  eles  conforme  a  ordem  cronológica.  Convocamos  os  próprios 

 adolescentes  a  reverem  suas  imagens  e  comentarem  sobre  aspectos  positivos  e  negativos; 

 os  oficineiros  também  orientavam  através  de  observações.  Foi  nítido  para  todo  o  grupo  a 

 evolução  durante  o  processo  e  o  alcance  do  objetivo  que  era  prepará-los  para  o  ambiente 

 das  entrevistas para o Museu da Pessoa. 
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