
Encerramento

Imagem, história e patrimônio imaterial de Pernambuco - ead



Tema Central - I
Estrutura Narrativa e Construção do Roteiro Documentário
Paulo Lins
Orientador

Tema Central – II e III
Captação de Imagem no Registro Documental  
A Luz Natural como Fonte Principal de Iluminação.  
Costa Neto
Orientador

Coordenação Pedagógica
Rita de Cássia Lins e Silva



Indicações - Entrevistas

Cenas de entrevistas, com a luz natural 
e o ambiente solar das imagens 
registradas nas áreas indígenas atuais. 
Nas abordagens: Indicações sobre a 
preservação da natureza e, 
consequentemente, com a sobrevivência da 
cultura e do seu próprio povo. 

Atente para:

As entrevistas serão 
conduzidas da forma mais 
natural possível, sem 
artifícios e, sempre que 
possível, no ambiente do 
entrevistado.

Mestre	
Zezinho

Indígena,	Xukuru
Aldeia	

Pedra	D’agua



Indicações de LUZ

A LUZ do filme será a mais fiel possível à luz natural, procurando ao máximo, se
aproximar àquela da aldeia, a luz primeira dos indígenas. Daí darmos preferência às
gravações diurnas, onde o uso da luz artificial seja o mínimo necessário, salvo quando
em tomadas à noite .

Atente para:

Os registros fotográficos de 
imagens das locações, que 
serão utilizadas e 
implementadas na edição do 
filme.

Aldeia	Xukuru	do	Ororubá	-



Indicações de CÂMERA
Além da sugestão de grandes planos
sequência, esteticamente propícios
diante da grandeza temática ambiental
e do próprio cenário indígena, a
utilização da CÂMERA, será de uma
maneira mais intimista, mais orgânica,
evitando-se os planos fixos. Será dada
preferência à câmera na mão, à
utilização dos tripés. Uma câmera que
se aproxime e recue, de acordo com a
respiração que o momento exigir, que
mais dialogue com o personagem em
cena.

Atente para:

As sequencias de grandes planos, 
o ritmo de apresentação dos 
contextos e a fotografia.  
Destaque para a abordagem densa e 
a presença do narrador, 
protagonista que é o próprio 
indígena, neste contexto.  
.

Aldeia	Xukuru	do	Ororubá	-



Encerramento
IMAGEM – História e 
Patrimônio Imaterial

De Pernambuco 

curso





Produção de 
imagens do 
processo de 
desenvolvimento 
do projeto 
para 
prestação de 
contas.

LAB PE  

IMAGEM – História e Patrimônio Imaterial de Pernambuco 



Produção de imagens 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de Pesqueira



Produção de 
imagens do 
processo de 
desenvolvimento 
do projeto 
para 
prestação de 
contas.

LAB PE  

ACERVO DE OTOGRA IAS – SECRETARIA DE CULTURA de Pesqueira 



Produção de 
imagens para 
CURSO EAD

LAB PE  

ACERVO DE OTOGRA IAS – Grupo XUKURU – MATA SUL



ACERVO DE OTOGRA IAS – Grupo XUKURU – MATA SUL


