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O PROJETO

 O Cerrado é denominado “berço das águas”, por ter em sua região, importantes 
nascentes que divergem para as principais bacias hidrográficas do país. O Distrito Federal se 
destaca por estar localizado em uma região de terras altas, colocando o Estado como um 
dos principais dispersores de água para as bacias Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná. A 
região hidrográfica do DF possui mais de 150 nascentes e está subdividia em sete bacias: São 
Bartolomeu, Lago Paranoá, Descoberto, Maranhão, Preto, Corumbá e São Marcos. 

 O projeto Reflexão das Águas se coloca como uma ferramenta de reflexão, por meio 
dos processos audiovisuais, do uso consciente da água e a preservação de nascentes no Distrito 
Federal. Tem como foco a realização de oficinas de fotografia e vídeo, para alunos e professores 
de escolas públicas das regiões administrativas do Varjão, Paranoá e Itapoã, tendo como tema 
principal a reflexão acerca da preservação das águas e nascentes na região da Serrinha do 
Paranoá. 

 Objetiva desenvolver a percepção de jovens através dos processos de fotografia e vídeo, 
possibilitando que os participantes retratem o cotidiano da cidade onde vivem e criem um 
portfólio histórico e audiovisual da região da Serrinha do Paranoá. E ainda, estimular o fazer 
artístico de crianças e jovens no ambiente escolar.

 O Projeto é realizado pela Janela Filmes Produções, com patrocínio do Fundo de Apoio 
à Cultura - FAC da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, e produção da Photo Agência. Foi 
contemplado no Edital FAC Regionalizado 2016 para desenvolvimento de atividades culturais 
na Macrorregião que engloba as Regiões Administrativas: Itapoã, Varjão, Paranoá, São Sebastião e 
Jardim Botânico. 

www.reflexaodasaguas.org
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SERRINHA DO PARANOÁ

 O Lago Norte tem uma grande área da Chapada da Contagem em sua Região, é a Serrinha 
do Paranoá, com muito Cerrado Nativo e nascentes de águas. Fica situado entre o Paranoá e o 
Varjão, no Setor de Mansões do Lago Norte. 

 Na Serrinha do Paranoá existem nove núcleos rurais remanescentes, com produção 
orgânica, áreas de preservação ambiental, projetos de sustentabilidade e reflorestamento. São 
eles: Bananal, Torto, Ólhos Dágua, Urubu, Jerivá, Palha, Tamanduá, Taquarí e Bálsamo. 

 Na Serrinha do Paranoá podemos encontrar a Cachoeirinha do Urubu, a Trilha do 
Abraão de mountain bike, a Torre de TV digital, o memorial das Idades do Brasil, o Santuário 
Mãe Santíssima Três Vezes Admirável, o Centro de Formação da Polícia Federal, o Centro 
de Cartografia e o Centro de informatização do Exército, duas escolas públicas, o Centro  
Comunitário do Palha, três campos de futebol de várzea, um PEC, entre outros equipamentos 
e instituições. 
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Fotografia Básica

Contexto Histórico
 
 O homem sempre teve a necessidade de se expressar visualmente, de mostrar ao mundo o que 
seus olhos percebem e as figuras criadas em sua mente. No início dos tempos isso era feito com pinturas 
e desenhos que retratavam a realidade à maneira dos “artistas”. O modo de compreender o mundo era 
simbólico e hierárquico.  A própria veracidade buscada pela arte era simbólica e se fazia necessária uma 
forma mais verossímil de se representar a realidade. Na busca por imagens “perfeitas”, a própria pintura 
desenvolveu o conceito de luz e sombras e as regras de proporção e perspectiva, que sugerem volume 
e profundidade, aproximando-se da ilusão tridimensional, mas esta sistematização da leitura do mundo 
por meio das artes passou a ser mudada com a chegada do Renascimento.
 O pensamento realista, que era uma corrente do pensamento renascentista, começou a ver 
o mundo de maneira mais racional, com maior clareza e com isso toda a realidade sensível passou 
a ser vista a partir deste mesmo prisma. Assim, surgiu a necessidade de retratar a realidade, sem as 
subjetividades inerentes aos artistas como crenças, religiões, superstições ou quaisquer outros aspectos 
relacionados ao individuo na tentativa de desnudar o olhar para a natureza e compreender suas leis de 
maneira objetiva e verossímil, tornando a objetividade da representação o maior desejo dos artistas.
 Para atingir essa necessidade de realismo, os artistas começaram a utilizar a câmera escura, um 
fenômeno conhecido desde a Grécia antiga. Essa técnica utilizada para observar eclipses solares passou 
a ser utilizada, com constância cada vez maior, como um auxílio ao desenho e à pintura. Com o tempo o 
artefato passou a ser usado por grande parte da burguesia para o estudo e observação da natureza ou 
das artes.

O princípio da fotografia

 O principio da fotografia, que é a câmera escura (câmara obscura) já era conhecido por filósofos 
e estudiosos ainda na Grécia antiga, onde a câmera escura, que nada mais era do que um quarto (câmara) 
fechado com um furo em uma das paredes, por onde a luz do sol entrava e formava uma imagem na 
parede oposta ao furo. Esse aparato era utilizado para o estudo principalmente dos eclipses solares.  Até 
então a imagem projetada na parede da câmara obscura era passageira e não se conhecia um meio para 
fixá-la. Contudo a câmera escura continuou sendo utilizada para o estudo das ciências e com a chegada 
da doutrina objetiva do pensamento realista também para o estudo das artes.
 O problema de fixação da imagem produzida na câmera escura só veio a ser resolvido em 
meados do século XIX, quando o francês Joseph-Nicéphore Niépce conseguiu fixar, após oito horas de 
exposição direta, a vista da janela do seu quarto durante o verão de 1826. Todo esse tempo de exposição 
direta tornou clara a necessidade de aperfeiçoamento da técnica. Foi quando outro francês de nome 
Louis Jacques Mandés Daguerrer, em 1838, fez provavelmente o primeiro registro de um anônimo ao 
conseguir fixar a imagem da Boulevard du Temple, em Paris, sobre uma chapa de metal. 
 Nasceu assim o daguerreótipo na França, enquanto o inglês William Henry Fox Talbot também 
estudava uma maneira de fixar as imagens obtidas nas câmeras escuras e conseguiu criar um processo 
de fixação das imagens em papel, invertidas em sua posição e em seus tons, dando origem ao negativo. 
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Apesar da descoberta do inglês ser de grande importância e praticidade, pois as imagens eram fixadas 
em papel e reproduzidas por contato. O método ainda era muito trabalhoso e Fox Talbot não teve 
o mesmo apoio governamental que o “concorrente” francês, o que possibilitou a popularização do 
daguerreótipo em toda a Europa e diversas partes do mundo. 
 Na realidade essa disputa não limitou-se à França e Inglaterra, mas outros cientistas e estudiosos 
em várias partes do mundo desenvolveram métodos e processos para a fixação dessas imagens. O certo 
é que todos ajudaram no desenvolvimento da técnica e da arte que hoje chamamos de Fotografia.
 O Daguerreótipo foi o primeiro equipamento fotográfico fabricado em escala comercial da 
história. Criado em 1837 por Louis Jacques Mandé Daguerre e fabricado por Alphonse Giroux, foi 
apresentado publicamente em 1839, na França. No mesmo ano, o governo do país declarou o invento 
como domínio público. 
 A captação de imagem era feita através de exposição manual (cerca de 25 minutos), para então 
grafar uma placa de prata sensibilizada com vapor de iodo. O contato com a luz transforma os cristais 
de iodeto de prata em prata metálica, formando uma imagem latente, revelada posteriormente com o 
uso do vapor de mercúrio. A fixação era feita com hipossulfito de sódio. O resultado é uma imagem 
detalhada, em positivo e em baixo relevo.

 O equipamento foi utilizado na Europa durante a década de 1840 e meados da década de 1850. 
No Brasil, seu uso se estendeu até o início da década de 1870. Mas foi nos Estados Unidos que a 
daguerreotipia teve maior popularidade, sendo praticada até a década de 1890.
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O que é fotografia ?

Foto significa  “luz”  +   Grafia significa “escrita”

Foto + grafia é igual a: luz + escrita, que traduzindo significa escrita com a luz, ou no nosso caso, 
registro da luz.  Ao fazermos uma fotografia, estamos fazendo nada mais do que registrando uma cena, 
registrando a luz.

Como aprender fotografia?

 Tudo tem um começo, e para fotografia não seria diferente. Para aprendermos  fotografia, coisa 
que esta a disposição de todos, basta ter vontade, uma máquina (cara ou barata), um tablet ou mesmo 
um celular. Se tivermos um minimo de interesse, com a ajuda de alguém, fica muito muito fácil aprender 
fotografia. E é ai que entra em cena a Oficina de Fotografia, a qual apresenta os princípios básico da 
fotografia.  Iniciaremos com o triângulo da exposição: velocidade do obturador, abertura do diafragma e 
ISO. 

1- Velocidade do obturador
2- Abertura do diafragma
3 - ISO 

O que é “velocidade do obturador”?
 
 Fotografia, nada mais é do que escrever com a luz.  A luz entra pela lente, passa através de uma 
cortina e chega até o filme fotográfico ou o sensor das nossas câmeras. Essa cortina é o que chamamos 
de “obturador”. O tempo que ficara aberta é o que chamamos de “velocidade do obturador”.
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Velocidade do Obturador e a Exposicão
 
 O que faz uma boa fotografia ser uma “boa fotografia”? Muitos responderiam que é uma imagem 
com uma boa composição (ter um assunto interessante) e uma boa EXPOSICÃO (não estar nem muito 
clara, nem muito escura). 
 Bem, para se ter uma boa exposição, devemos controlar a quantidade de luz que atinge o sensor 
(se tiver muita luz, teremos fotos muito claras, se tiver pouca luz, fotos escuras). Conseguimos isso graças 
a dois controles: o tempo que o obturador deixa passar luz até o sensor (velocidade), e a quantidade de 
luz que passa pela lente através do diafragma (abertura).
 Outra forma de entendermos é tentando olhar diretamente para o sol. Para olharmos diretamente 
para ele, teremos que abrir bem pouquinho as pálpebras, e bem rápido, para logo fechar novamente, do 
contrário, ficaríamos cegos pelo excesso de luz. Em uma situação inversa, em uma rua escura, teríamos 
que abrir bastante os olhos, e por muito tempo, até conseguirmos visualizar algo.
 

 É simples assim, a “velocidade” é a quantidade de tempo que o obturador abrirá expondo o filme 
ou o sensor. Quanto maior o tempo que ele abrir, mais luz entrará, quanto menor o tempo, menos luz.
Quando se está em uma situação de alta luminosidade, precisaremos de uma VELOCIDADE ALTA 
para entrar luz por POUCO TEMPO; Quando tivermos em uma situação de baixa luminosidade, uma 
VELOCIDADE BAIXA, para passar luz por MAIS TEMPO.

 A velocidade do obturador pode variar de quanto a quanto tempo?
 
 Os valores, se tratando de velocidade, são indicados por segundos: 1s… 2s… 30s…; e frações de 
Segundo:  1/2s… 1/15s… 1/125s… 1/500s… 1/1000s… 1/2000s…
 A maior parte das câmeras começam a partir de 30 segundos, indo até velocidades mais altas 
como 1/2000s, 1/4000s ou mesmo 1/8000s (Isso mesmo! é um segundo dividido por oito mil!!! ). Algumas 
câmeras ainda possuem o Modo “B”, que nos permitem fazer fotos de longa exposição, com mais de 30s.
 Nesta escala, cada vez que dobrarmos os valores, permitiremos entrar o dobro de luz até o 
sensor (se formos para uma velocidade menor) ou a metade de luz (se formos para uma velocidade 
maior).
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A velocidade do obturador é responsável apenas pela exposição?
 
 Quando pensamos em velocidade do obturador, não podemos pensar apenas em exposição.  
A velocidade do obturador também é responsável por darmos efeito de MOVIMENTO ou por 
CONGELARMOS a ação. 
 Normalmente desejamos CONGELAR o objeto, para assim, não termos uma imagem com 
aparência de “desfoque”. Quanto mais tempo o obturador permanecer aberto, maior será a chance de 
termos uma aparência de desfoque. Isso porque quanto mais tempo levarmos para fazer a imagem, mais 
movimento iremos captar. 

Qual a velocidade mínima do obturador para congelarmos a cena?
 
 Dependendo do que estamos fotografando, começaremos a congelar o objeto por volta de 
1/60s. Aqui vão alguns valores que servem como guia:

• 1/50     seg. – Paisagens e objetos parados
• 1/100   seg. – Pessoas paradas
• 1/250   seg. – Pessoas nadando ou caminhando
• 1/500   seg. – Pessoas correndo
• 1/1000 seg. – Pessoas andando de bicicleta
• 1/2000 seg. – Carro a 80Km/h

  Talvez você se pergunte, “mas um objeto parado não está em movimento, porque não posso usar 
velocidades mais baixas que 1/50s?”. Bem, talvez o objeto esteja imóvel, mas não se esqueça que você, 
que está segurando a câmera, não está. Por mais que possamos nos esforçar, nunca conseguimos ficar 
completamente imóveis. Pelo simples ato de estarmos respirando e pressionando o shutter da câmera, 
já é o suficiente para termos uma imagem com desfoque.  
 E é por isso que devemos usar um TRIPÉ ao escolhermos velocidades abaixo de 1/50s. Não para 
congelarmos o “objeto”, mas para congelarmos “nosso” próprio movimento.



9

Como calcular velocidade do obturador com relação a lente?
 
 A melhor forma de calcularmos uma velocidade mínima, é olhando a lente que estamos usando. Se 
estivermos usando uma 50mm, a velocidade será de 1/50s. Se estivermos usando uma 80mm, velocidade 
de 1/80s. 150mm, 1/150s, e assim por diante. 

Abertura do diafragma e a exposicão 
 
 O que faz uma boa fotografia ser uma “boa fotografia”? muitos responderiam que é uma imagem 
com uma boa composição (ter um assunto interessante) e uma boa EXPOSICÃO (não estar nem muito 
clara, nem muito escura).
 Bem, para se ter uma boa exposição, devemos controlar a quantidade de luz que atinge o sensor 
(se tiver muita luz, teremos fotos muito claras, se tiver pouca luz, fotos escuras). Conseguimos isso graças 
a dois controles: o tempo que o obturador deixa passar luz até o sensor (velocidade), e a quantidade de 
luz que passa pela lente, através da abertura do diafragma.
 Ai é onde entra a abertura do diafragma e a exposição. Uma boa exposição nada mais é do que 
o ajuste desses dois fatores (abertura do diafragma e velocidade do obturador) afim de conseguir um 
bom registro da imagem: nem muita luz, nem pouca luz.
 Outra forma de entendermos, é tentando olhar diretamente para o sol. Para olharmos diretamente 
para ele, teremos que abrir bem pouquinho as pálpebras, e bem rápido, para logo fechar novamente, do 
contrário, ficaríamos cegos pelo excesso de luz. Em uma situação inversa, em uma rua escura, teríamos 
que abrir bastante os olhos, e por muito tempo, até conseguirmos visualizar algo.
 É simples assim, quanto maior o “buraco” que entrar luz pela lente, mais luz entrara, quanto 
menor o “buraco”, menos luz!  Quando se esta em uma situação de alta luminosidade, precisaremos de 
um “buraco pequeno”, para entrar pouca luz, quando tivermos em uma situação de baixa luminosidade, 
um “buraco grande”, para passar bastante luz!
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Câmera Pinhole ou Foto lata
 
 Você sabia que dá para fazer uma câmera fotográfica caseira? Isso mesmo, câmera fotográfica 
caseira! É a pinhole!
 Uma câmara estenopeica ou câmara pinhole é uma máquina fotográfica sem lente.  A designação 
tem por base o inglês, pin-hole, “buraco de alfinete” e é usada para referir a fotografia estenopeica. Este 
tipo de fotografia é uma prática econômica e simples pois utiliza uma caixa qualquer em que a luz não 
penetre. A existência de um pequeno furo (do grego stenós, estreito) é o que em português permite 
designar este tipo de fotografia por fotografia estenopeica.
 A pinhole consiste numa maneira de ver uma imagem real através de uma câmara escura. De um 
pequeno orifício onde a luz é captada para dentro da câmara, e sofrendo um movimento de inversão, a 
imagem é projetada para a parede oposta ao orifício ao contrário. 
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Aprenda como fazer uma câmera fotográfica
 
 O princípio de funcionamento da pinhole é como o da máquina fotográfica, em que precisamos 
apenas de uma caixa escura com um pequeno furo. Para que a câmera pinhole capte a imagem 
adequadamente, é preciso que a caixa esteja bem fechada, sem nenhuma entrada de luz. A exceção fica 
por conta do feixe de luz que vai entrar pelo buraco feito especialmente para tirar a foto.
 Nesta oficina ensinamos a fazer a pinhole usando uma lata de alumínio, daquelas de achocolatado. 
O mais legal, é que é muito divertido de fazer.

Para fazer sua pinhole, você vai precisar de
 
 • 1 lata de alumínio ou 1 caixa que não entre luz;
 • 1 folha de papel fotográfico;
 • 1 pedaço de papel cartão preto ou tinta preta;
 • 1 prego e 1 martelo – para fazer uma furo na lata;
 • 1 lata de refrigerante vazia;
 • 1 lixa;
 • revelador fotográfico;
 • interruptor fotográfico;
 • fixador fotográfico;
 • fita adesiva preta.

Como fazer a câmera pinhole 
 
1. Cole o papel cartão dentro da lata para que não entre absolutamente luz nenhuma. Se estiver usando 

tinta, pinte todo seu interior. Não se esqueça de que a tampa também deve ficar preta!
2. Faça um furo na parte lateral da lata usando o prego. Com a lixa, tire as rebarbas de alumínio que 

ficaram.
3. Faça um pequeno quadrado com o alumínio da lata de refrigerante e cole do lado de fora da sua 

máquina fotográfica. Não se esqueça de fazer um furinho, bem pequenininho, no meio desse quadrado.
4. Cole o quadrado de alumínio na lata. Não se esqueça de alinhar os furos! Em seguida, do lado de fora, 

tampe o furo com a fita adesiva.
5. Coloque o papel fotográfico dentro da lata, sua câmera fotográfica pinhole está pronta!
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******  Dicas  ******

Sobre o papel fotográfico para a pinhole

• O papel fotográfico preto e branco, o que usamos para tirar fotos na pinhole, é encontrado em lojas 
especializadas. Normalmente, encontramos o papel nos tamanhos 9cm x 14cm ou 10cm x 15cm.

• O papel deve ser manuseado em um quarto escuro, que não tenha nenhuma entrada de luz. Caso 
contrário, o papel estragará. Para iluminar o quarto, use apenas uma lâmpada vermelha de 15W, já que 
a luz vermelha não estraga esse tipo de papel.

• No quarto escuro, prenda o papel fotográfico na região interna da lata oposta ao furo. Tampe muito 
bem a lata.

 

Fotografando com a pinhole
 
• Fotografar com a câmera pinhole é uma experiência e tanto. Não desanime se as primeiras fotos não 

forem do seu agrado. O tempo em que o furinho fica aberto para tirar a foto varia de 10 segundos, 
se o dia estiver bem claro, a 60 segundos em dias nublados.

• Depois de várias fotos, você conseguirá calibrar sua pinhole. Além do tempo de exposição, o resultado 
da foto também vai depender do papel que você usar.

• Depois de tirar a foto, você só poderá abrir sua pinhole em uma sala escura, iluminada apenas com 
luz vermelha. Mas o papel ainda não traz a foto. Ela precisa ser revelada. Se você abrir sua máquina 
fotográfica em um lugar claro, sua foto estragará.
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Tipos de Câmeras
 Existem vários tipos de câmeras com formatos de filmes diversos, sistemas de visão diferentes 
e utilizações variadas. E é através deste conjunto de características que as câmeras fotográficas são 
classificadas, cada qual com suas vantagens e desvantagens.  As mais comuns são:

Câmeras de visor direto
 Na maioria dos casos são câmeras compactas (amadoras) e nessas câmeras o fotografo não vê o 
objeto a ser fotografado tal qual a imagem vai aparecer na fotografia. O visor é composto por uma lente 
simples e a luz que passa pelo visor para o olho, passa separadamente pela lente para o filme (ou sensor), 
logo a imagem vista pelo visor tem uma pequena diferença de níveis para a imagem que vai sensibilizar 
o filme. Essa diferença entre o que o olho do fotógrafo enxerga e o que é realmente fixado no filme é 
chamado de Efeito Paralaxe.
 Outra desvantagem dessas câmeras é que elas não possibilitam a troca de lentes, pois o sistema 
de lentes dessas máquinas não é intercambiável.

Câmeras bi-reflex
 São câmeras compostas de duas lentes (daí o nome bi-reflex), uma lente serve para formar a 
imagem do visor, que fica na parte superior da câmera e a outra lente tem a função de sensibilizar o 
filme. O sistema com duas lentes, uma em cima da outra, fica montado na parte frontal da máquina que 
também apresenta o Efeito Paralaxe. Este tipo de máquina usa em geral filmes médio formato (6x6 cm, 
6x 4,5 cm ou 6x7 cm) e também não tem lentes intercambiáveis.

Câmeras mono-reflex Imagem: pentaprisma
 As câmeras mono-reflex utilizam um sistema de visão chamado de Pentaprisma, que inverte a 
imagem reversa que vem da lente, proporcionando ao fotógrafo ver exatamente pelo visor a imagem 
que vai sensibilizar o filme, ou seja, o fotografo vê através da lente. Nestas máquinas não ocorre o Efeito 
Paralaxe. 
 Esse sistema de espelhos funciona da seguinte maneira: a luz passa pela lente e reflete em um 
espelho fixado dentro da camera, que por sua vez reflete essa imagem para o pentaprisma, que é um 
conjunto de espelhos que serve para inverter a imagem quem vem da lente, que é de ponta cabeça para 
a posição normal e com isso ser facilmente compreendida pelo fotógrafo.
 Outra vantagem dessas máquinas é a possibilidade de trocar as lentes, por ter um sistema de 
lentes intercambiáveis, o que torna as máquinas mono-reflex muito versáteis. Essas máquinas geralmente 
usam filmes (ou sensor) de 35 mm, mas também podem ser de médio formato com filmes (ou sensor) 
de 6x6 cm, 6x 4,5 cm ou 6x7 cm.

Câmeras técnicas
 As câmeras de Grande Formato (também conhecidas como câmeras técnicas) possuem um 
fole (como um acordeom) que liga a lente a uma tela de visualização. O modelo das câmeras técnicas 
é praticamente o mesmo das máquinas do início da fotografia, porém muito versáteis e oferecem 
possibilidades que as câmeras comuns não dispõem. As máquinas de grande formato utilizam chapas de 
negativo de 4x5 polegadas e possibilitam ao fotógrafo controlar a perspectiva e o campo de foco como 
nenhuma outra câmera.
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Tipos de Lentes (Objetivas)

Grande-Angular
 As lentes grande-angulares possuem grande ângulo de visão lateral e que produzem algumas 
distorções nas laterais da imagem, principalmente se o objeto fotografado estiver próximo a lente, 
deixando a foto com uma aparência abaloada. Essas distorções variam em amplitude de acordo com a 
lente, ou seja, uma lente 20mm produz uma distorção maior do que uma lente 35mm. Existem também 
as lentes super grande-angulares, conhecidas como Olho de Peixe, são as de ângulo de visão muito 
aberto como a 17mm, a 14mm e ainda a 8mm com ângulo de 180o.

Teleobjetivas
 As teleobjetivas tem a propriedade de aproximar as cenas que estão distantes, possibilitando 
fotografar objetos que se encontram longe do fotógrafo. Esse tipo de lente é utilizado quando não 
é possível ao fotografo se aproximar mais do objeto e é necessário fazer uma fotografia fechada em 
determinado objeto, porém a teleobjetiva produz um efeito de achatamento dos planos de foco, ou seja, 
objetos que estão a uma certa distância uns dos outros, parecem estar mais juntos na imagem do que 
realmente são. Por esse motivo são lentes recomendadas para retratos, por exemplo, pois uma grande 
angular deixaria o nariz e outras partes do rosto da pessoa fotografada mais proeminentes enquanto 
uma teleobjetiva curta achataria essa perspectiva. 
 As lentes teleobjetivas podem ser de 70mm, 200mm, 400mm e até 600mm, entre outras.

Objetivas Macro
 Em todas as lentes existe uma distância mínima de foco, ou seja, até onde ela consegue focar, o 
quão próximo o fotógrafo consegue chegar do objeto e ainda assim focá-lo corretamente. 
 Nas objetivas macro essa distância de focalização é muito curta tornando possível a ampliação 
de detalhes e de objetos muito pequenos como insetos e botões. Essas lentes além de úteis para 
fotografia de objetos pequenos é também indicada para retratos assim como as teleobjetivas com uma 
vantagem, a de ter uma gama de ampliações muito vasta, pois elas conseguem reproduzir detalhes em 
uma proporção de 1:1, o assunto do tamanho que tem na realidade.
 Observação: as lentes conhecidas como Zoom são todas as lentes que possuem um conjunto de 
objetivas, por exemplo, uma lente 70-200mm é uma teleobjetiva zoom, pois ela vai de 70mm até 200mm, 
ou 17-35mm, que vai de 17mm até 35mm, e assim por diante.



16

Tipos de Filmes

 Os filmes são películas finíssimas de celulóide, na verdade camadas de celulóide com 0,1mm de 
espessura cada, onde é adicionada a emulsão fotossensível a base de brometo de prata, iodeto de prata 
e cloreto de prata que são conhecidos como “sais de prata”. Assim os filmes podem variar em formato, 
tamanho, tipo e sensibilidade.
 Os filmes podem ser coloridos ou preto e branco em películas negativas ou positivas. O negativo 
é o mais comum e é chamado de negativo por ter a imagem nele fixada de maneira invertida, onde está 
escuro na foto, no filme aparece claro e vice-versa, esse processo é revertido no momento da ampliação 
da foto. O negativo pode ser preto e branco ou colorido. 
 Outro tipo de filme que já foi muito comum é o positivo, conhecido popularmente como SLIDE 
e é chamado de positivo porque a imagem é fixada na película de maneira idêntica ao que se viu no visor 
da máquina. O filme SLIDE não necessita de uma ampliação, de um processo de impressão adicional 
ele pode ser visto com projetores de SLIDE ou em mesas de luz e os filmes positivos coloridos são 
conhecidos pela qualidade da imagem e das cores.
 Os filmes possuem ainda sensibilidades diferentes, ou seja, filmes que precisam de menos ou 
de mais luz para fixar determinada imagem. Um filme que precisa de pouca luz para fixar uma imagem 
é um filme mais “rápido” já outro que precisa de mais luz é um filme mais “lento”. Para numerar 
essas sensibilidades foram desenvolvidas varias nomenclaturas como ISO, ASA ou ainda o DIN, sendo o 
primeiro o mais conhecido e o último praticamente não se utiliza hoje em dia.  Nas máquinas digitais 
o sensor de imagem de algumas câmeras pode ser ajustado a diversas sensibilidades, escolhendo assim 
o ISO com o qual vai se operar a câmera.
 Os Filmes “mais rápidos”, aqueles que têm um ISO maior (são mais sensíveis) tendem a granular 
mais nas grandes ampliações por terem grãos maiores do que os filmes “mais lentos” (de menor 
sensibilidade) que tem melhor definição nas grandes ampliações.
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Oficina de Vídeo
Introdução 
Breve História do vídeo 
Roteiro 
Enquadramento e Planos 
Movimentos de câmera de vídeo 
Edição e pós-produção do vídeo 
Dicas para filmar 
Como colocar o vídeo no computador 

Introdução
 
 Nesta cartilha, você vai saber um pouco das técnicas e equipamentos necessários para fazer uma 
produção em vídeo da sua comunidade. Essa é uma atividade do Projeto Reflexão das Águas “ Um Olhar 
Sobre a Serrinha do Paranoá” de Educação Ambiental.
 Aqui você vai conhecer a história do vídeo, os equipamentos para a iluminação no ambiente da 
gravação, e os movimentos que devem ser feitos com a filmadora na hora de gravar.
 E ainda você vai receber dicas para filmar bem e informações sobre edição e armazenamento do 
vídeo no seu computador. Você vai poder ver essas produções na internet.
 Tudo isso para que você e os outros moradores da sua comunidade possam planejar a produção 
de vídeos que ajudem a registrar a história, a cultura e as lutas do seu povo.
Que tal?
 Mas é importante que vocês coloquem em um papel como será feito o vídeo. O nome desse 
documento é roteiro. É com base nele que as gravações serão realizadas.
 Bom, agora vamos conhecer um pouco da história do vídeo...
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Breve História do Vídeo
 
 A história do vídeo passa pela história do cinema. Você sabia que, em 1888, o cientista americano 
Thomas Edison criou o aparelho cinetoscópio, que mostrava várias fotografias rapidamente e isso dava 
a impressão de que as imagens estavam em movimento?
 Anos depois, os franceses melhoraram essa máquina e os irmãos Lumière, em 1895, registraram 
o cinematógrafo, que era um gravador e projetor de filmes. 
 Vale lembrar que o cinema nasceu mudo e só foi ter som quando as imagens passaram a ser 
acompanhadas de discos de música, tocados ao mesmo tempo da projeção. 
A primeira câmera portátil, que tornou a máquina popular no mundo, foi em 1983.
  Depois surgiram outros tipos de máquinas e a tecnologia digital, e hoje existem câmeras de vídeo 
até em máquinas de fotografia, celulares e nos computadores.
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A linguagem cinematográfica
 Existe apenas uma razão para um produtor produzir um filme, ou um roteirista escrever um 
roteiro, um ator interpretar um papel ou um diretor dirigir um filme: mexer com as emoções da 
platéia. Jack Lemmon 

Roteiro & Produção de Vídeo
 O roteiro é o documento no qual você vai escrever o que vai acontecer no vídeo. Nele você vai 
colocar a ordem em que as cenas vão aparecer, os recursos técnicos e o texto.
 Mas para criar o roteiro, primeiro é importante decidir que assunto será tratado. A partir daí, 
você escolhe o nome do vídeo, a duração dele e quem será o público que vai vê-lo.
 O vídeo-documentário trabalha respondendo algumas questões, tais como: de que modo 
foi desenvolvido o projeto? quais as ações realizadas? quais os resultados obtidos? Dentre outras. 
Observando, deste modo, as estratégias utilizadas no planejamento para os resultado obtidos.

Documentário
 Documentário é um gênero cinematográfico que se caracteriza pelo compromisso com a 
exploração da realidade, ou seja, a preocupação central ao fazer um documentário é a honestidade. Os 
documentários são filmes baseados no relato de eventos reais ou da vida das pessoas e é o gênero do 
cinema que mais se aproxima do jornalismo.
 
Etapas de Produção de um filme
 Projeto, Roteiro, Captação, Preparação, Pré-produção, Filmagem e Finalização.
Tudo começa a partir de um roteiro lido e aprovado pelo diretor. O projeto do filme é então preparado 
e procuram-se os recursos para realizar o filme. Uma vez aprovado o projeto, inicia-se a captação dos 
recursos em empresas que se beneficiam de renúncia fiscal e outras vantagens, garantindo os recursos 
começa a fase operacional, dividida em três etapas pré-produção, produção e finalização.



20

Cronograma das etapas de trabalho 

• Pesquisa
Essa etapa conta com um trabalho de pesquisa de campo em acervos da instituição, pesquisa etnográfica 
para identificação e contatos com os possíveis personagens a serem inseridos no documentário

• Roteiro
Elaboração do roteiro construído apartir do entendimento do contratante sobre qual história quer 
contar, com a possibilidade de ser ampliado após a execução da pesquisa de campo.

• Captação das Imagens
Essa etapa é muito importante, pois é neste momento que damos forma as idéias pensadas no roteiro. 
Sendo a etapa mais duradoura e que exije muita atenção e qualidade técnica para um bom produto final.

• Edição
A montagem e a finalização do material de arquivo e imagens capturadas é realizada nesta etapa. Tilha 
sonora, sequencia de cenas e fio condutor são inseridos de acordo com o roteiro discutido com a 
equipe.

Projeto
Especificações são delineadas: apresentação, justificativa, sinopse do roteiro, roteiro literário, análise 
técnica, cronogramas de execução, currículo da produtora, do produtor, do diretor, das pessoas chave 
da equipe.

O Roteiro
O roteiro é a posição-chave na fabricação de um filme, pois é a partir dele que se decide o filme. Um 
bom roteiro é aquele que conhece a fundo a técnica cinematográfica, pois é preciso escrever coisas 
filmáveis, do contrario o roteiro não passa do sonho impossível de um filme. Jean-Claude

Captação
O produtor começa o levantamento dos recursos necessários para execução do filme junto a possíveis 
investidores. O produtor deve ter pleno conhecimento das leis de incentivo à cultura para poder obter 
auxílio nas empresas privadas.
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Objetos

• Fotos.
• Imagens de arquivo do projeto.
• Depoimentos de consultores, realizadores e comunidade envolvida no projeto. • Parceiros envolvidos.

A produção e a direção

 A produção em geral, seja ela de um filme de um comercial, longa-metragem, documen- tário, 
institucional, filme de treinamento ou desenho animado, é um trabalho incrivelmente fascinante, pois 
abraça na sua totalidade e em profundidade a arte, o belo a objetividade, a percepção a inteligência, a 
sensatez, a sensibilidade e a criatividade.

Estrategia de Abordagem

 • 1- Primeira etapa - Será realizada uma pesquisa áudio visual, no banco de dados e imagens de 
arquivo. Fotos e depoimentos de moradores e consultores envolvidos no processo, nesta etapa entra 
imagens de arquivo e uma narração em off explicando o que é O ESTUDO.
 • 2- Segunda etapa - o vídeo vai mostrar a localização de abrangência do projeto, sua história, 
abrangência cultural, mostrando ainda as ações e atuação na comunidade.
 • 3- Terceira etapa - o vídeo vai mostrar a metodologia do projeto, a forma de realização 
desenvolvida pela equipe, a pesquisa dos consultores e a estratégia de abordagem com a comunidade ou 
o objeto da pesquisa
 • 4- Quarta etapa - Os parceiros que contribuiram nas diversas etapas do projeto, tanto na 
questão técnica quanto financeira.
 
 É a parte mais importante de um filme. Nessa fase fazemos um levantamento minucioso de 
tudo que será necessário para que o filme seja feito de acordo com a visão e as necessidade do diretor. 
Destacando-se: administração, locações, decupagem de direção, roteiro técnico, análise técnica de equipe, 
cronogramas, orçamento definitivo.
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1. ETAPA _ Pré-Produção
 
a) (Fase de Planejamento) Compreende todas as atividades embrionárias do projeto: escolha do tema
b) definição dos objetos do filme
c) identificação do público-alvo
d) escolha do formato de filmagem 
e) estrutura da equipe
f) elaboração do roteiro

2. ETAPA _ Produção

(Fase que vamos sair do planejamento e partir para a ação) Uma vez escolhido o tema, a questão passa 
a ser: O que leva a pensar a fazer um filme?
A resposta nem sempre é fácil. Produzir um filme é um desafio altamente tentador porque mexe com 
o artista. É um conceito da coletividade da sétima arte. O CINEMA.  A decisão de se produzir um filme 
deve ser, portanto, resultante de uma criteriosa e racional análise do seu roteiro.

3. ETAPA FINALIZAÇÃO

Etapa de finalização das idéias produzida na primeira e segunda etapa, mostrando a metodologia do 
projeto, a forma de realização desenvolvida pela equipe, a pesquisa dos consultores e a estratégia de 
abordagem com o tema abordado.
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Enquadramento e Planos

 O enquadramento significa selecionar no visor da filmadora a área, pessoas e objetos que vão 
fazer parte da gravação. Essa seleção vai aparecer no roteiro do vídeo. Lembra? Dependendo do ângulo 
da câmera, o enquadramento também pode reforçar a mensagem que você quer passar no vídeo. Por 
exemplo: a câmera em posição elevada voltada para baixo pode ser usada para mostrar a inferioridade 
de uma pessoa, enquanto que a câmera baixa voltada para cima pode mostrar a superioridade. Veja 
abaixo:

Exemplo de imagem a ser criada
 
 O plano é distância entre a câmera e a pessoa ou o objeto que está sendo filmado. Quanto 
menor for o plano, maior o destaque você vai dar ao que está sendo gravado. 

Os principais planos são:

1. Plano Aberto ou Geral – a câmera está distante do objeto ou da pessoa, e ele ou ela aparece como 
uma parte pequena do cenário. Imagine você sendo filmado falando e ao mes- mo tempo aparecendo as 
casas da sua comunidade.
2. Plano Americano – A pessoa aparece do joelho para cima. Aqui você já está com mais destaque na 
gravação.
3. Plano Fechado ou Primeiro Plano – a câmera está bem próxima do objeto ou pessoa, e quase 
não há espaços em volta. Nesse caso, o seu rosto está na tela.
4. Plano Detalhe - A câmera mostra uma parte do rosto ou do corpo da pessoa, ou objetos pequenos, 
como um copo em cima da mesa ou uma planta na floresta, por exemplo. Movimentos de câmera de 
vídeo
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Os principais movimentos de câmera que você pode fazer são
 

Travelling – a câmera se movimenta, acompanhando o objeto ou a pessoa também em movimento. 
Pode ser usado durante uma entrevista em que a você fala e ao mesmo tempo mostra um local ou um 
evento.

Panorâmica ou Pan – a câmera mostra o ambiente, da esquerda para a direita ou da direita 
para esquerda. É quando você quer mostrar um local de um lado ao outro.

Pan vertical – a câmera mostra o ambiente, de cima para baixo ou de baixo para cima. Nesse 
caso, você quer a altura ou profundidade do local filmado.

Zoom – pode ser zoom in, quando a câmera aproxima o objeto ou pessoa que estava longe; ou 
zoom out, quando afasta o objeto ou pessoa que estava próxima. Você pode usar o movimento zoom 
para dar destaque ao que está sendo gravado.
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Edição e pós-produção do vídeo
 A edição é colocar as imagens gravadas na ordem em que foram colocadas no roteiro e como 
o vídeo será apresentado. Isso porque para ganhar tempo durante as gravações nem sempre as imagens 
são feitas na ordem correta. E você pode ter que gravar várias vezes uma mesma imagem, e isso faz com 
que precise ser feita a montagem depois.
 É também durante a edição que você deve colocar os efeitos especiais, músicas e sons ambiente, 
além de letreiros e legendas no vídeo.
 Após finalizar a produção, é feita a pós-produção para resolver alguns problemas da filmagem. Por 
exemplo, apagar um microfone que tenha aparecido em alguma parte do vídeo ou corrigir a cor de uma 
imagem quando necessário.
 Há um tempo atrás, a edição de um vídeo era feita apenas em um estúdio próprio para esse 
serviço, com máquinas pesadas e grandes. Hoje em dia, você pode fazer a edição na sua casa usando um 
computador, com programa de edição de imagens e de som.
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Agora vamos a algumas dicas para você filmar bem

• Antes de tudo, procure conhecer bem os equipamentos e teste cada um deles para ver se está 
funcionando bem e com a bateria carregada;

• Conheça também o local antes de começar as filmagens. Se houver muito barulho, pode exigir 
um tipo diferente de microfone, por exemplo.

• Ainda na produção, antes de filmar, grave cinco minutos de silêncio no local. Esse som ambiente 
poderá ser útil na edição;

• Antes de filmar as pessoas, peça a elas para assinar o termo de autorização de uso de imagem.  
As crianças devem ter a autorização dos pais por escrito;

• Também converse um pouco com as pessoas antes de gravar, para que fiquem mais tranquilas.  
É comum estarem nervosas antes de dar o depoimento;

• Ao filmar, grave o vídeo em diferentes planos. Isso pode torná-lo mais interessante de se ver;
• Procure filmar sempre de costas para o sol para iluminar as pessoas e objetos e não criar 

sombras. Mas se tiver que gravar contra o sol, use um rebatedor de luz, para iluminar o objeto principal;
• Para o filme não tremer, movimente sua câmera com calma e firme. Caminhe devagar, como se 

estivesse equilibrando um objeto na sua cabeça;
• Não abuse do zoom. Use apenas para dar destaque a alguma coisa importante;
• Todas as filmadoras têm microfone embutido, o que é bom para gravar o som ambiente. Mas para 

gravar a voz de uma pessoa é melhor usar um microfone extra.
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Como colocar o vídeo no computador

Atenção: primeiro, confira o manual do fabricante da sua filmadora para ver qual tipo de conexão 
você precisará para transferir seus vídeos para ao computador.

Normalmente é preciso usar um cabo com a saída USB. Uma ponta do cabo vai ficar na máquina 
e a outra no computador. Depois de colocar o cabo, ligue a filmadora.

O computador pode avisar que é preciso colocar no drive do CD-ROM o CD de instalação da 
filmadora. Aí é só colocar o CD e seguir as orientações que vão aparecer na tela. Ou pode ser que 
apenas com a colocação do cabo apareça na tela uma mensagem para você instalar o programa da 
filmadora no seu computador. Siga, então, as orientações até finalizar o processo.

Depois, vá até a pasta de imagens da filmadora, copie o conteúdo para o computador e coloque 
em uma pasta com o nome do vídeo, para facilitar a sua procura pelo material na próxima vez que for 
ver a produção.

Para editar o vídeo no computador, você deve ter um programa de edição de vídeo.
Bom, agora que você já sabe como produzir um vídeo, converse com outros moradores e escolha 

o assunto para criar o vídeo da comunidade!
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