
Estratégias de Abordagem
Pesquisa e construção
Trabalhos iniciais de articulação e pesquisa a fim de

realizar a coleta de informações, bem como de

subsídios à preparação do ambiente e locações. A

estratégia a ser adotada compreende dinâmicas

relativas ao registro de ações contidas nos costumes.

As manifestações imateriais são preservadas através do

registro de IMAGENS onde se destaca as sutilezas dos

rituais e da música, desde as suas preparações.

Durante as festividades e manifestações religiosas, é

comum presenciar performances de “Toré” (dança

circular indígena tradicional no Nordeste do Brasil).

Além disso, entre o povo Xukuru, toda decisão, seja

ela política, social ou de ritual de cura, é tomada a

partir do consentimento das forças da natureza. Ela é

intermediada pela figura do Pajé, o responsável por

realizar estas conexões.

Dica de pesquisa?

Uma dica é observar um 

filme como referência. 

Perceber como a equipe 

se relacionará com os 

objetos definidos para a 

realização do 

documentário, incluindo 

possíveis referências a 

outras obras 

audiovisuais ou 

artísticas.



Estratégias de Abordagem
A proximidade com os entrevistados e com os materiais

analisados em pesquisa, possibilita que a equipe

integrante da produção do documentário, trate de forma

aprofundada, e com base sobre os temas e reflexões da

cultura musical da própria narrativa contemplada nas

músicas, além dos depoimentos dos líderes das aldeias do

povo Xukuru. A existência de relações de confiança entre a

equipe e os líderes permitirá que as entrevistas

transcorram num tom de conversa informal, onde as imagens

serão captadas (plano detalhes) de forma que a entrevista

passará um tom de reencontro, onde os entrevistados

comentam momentos pontuais de suas vivências e histórias.

Apoiando essa ideia, as entrevistas com os líderes, serão

realizadas em locais abertos e, quando fechados observar-

se-á atentamente e delicadamente, de maneira controlada,

objetos descritos, destacados de alguns conteúdos, para

que possam ser captados em planos com perspectivas

diversas. Plano detalhe, médio, PG e planos captados em

time leps, para representação das passagens de lugares.

Como se faz?

Detalhamento dos 

procedimentos narrativos e 

estratégias de abordagem -

entrevistas, reconstituições 

ficcionais, voz sobre 

imagem, efeitos etc. –

através dos quais a equipe 

se relacionará com os 

objetos definidos para a 

realização do documentário.


