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Formas de representação audiovisual 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe a experimentação de formas de representação audiovisual da 

realidade e da localidade (bairro, cidade ou região) em que vivem os alunos. A proposta envolve 

experimentos de composição audiovisual que fomentem, por sua vez, reflexão sobre conceitos e 

técnicas de filmagem. Ao mesmo tempo, espera-se desenvolver práticas de criação coletivas que 

possibilitem aos alunos idealizarem um roteiro e refletirem sobre a correlação entre literatura, 

interpretação teatral e especificidades técnicas da linguagem cinematográfica. A ideia desta sequência 

didática é fomentar a autonomia criativa dos alunos em um mundo no qual a possibilidade de 

manipular tecnologias audiovisuais é cada vez mais abrangente, bastando hoje ter acesso a um celular 

com câmera. Ao mesmo tempo, é uma sequência pensada para que os alunos trabalhem de maneira 

integrada com técnicas de audiovisual, formas de interpretação teatral e composição literária para um 

roteiro. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Refletir sobre modos de produção audiovisual. 

• Conhecer produções audiovisuais locais e/ou sobre cidade ou região dos alunos. 

• Experimentar processos de composição cinematográfica. 

• Trabalhar de forma integrada com criação audiovisual; composição literária e atuação 
teatral. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais Contextos e práticas 

(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes 
visuais se integram às linguagens audiovisuais (cinema, 
animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de 
textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc.  

Artes integradas Arte e tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e 
recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e 
compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 
reflexivo, ético e responsável.  
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Conceitos do audiovisual 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção na 

lousa e o debate entre alunos e professor 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis 

Atividade 1 – A linguagem cinematográfica (15 minutos) 

Comece a aula com uma conversa sobre a linguagem cinematográfica. Pergunte aos alunos 

como eles definiriam essa linguagem: “O que há de específico e determinante na linguagem artística 

de um filme? É apenas o fato de ser filmado?”; “O que difere um filme de um programa televisivo?”. 

Busque instigar e encaminhar um debate sobre os modos de produção cinematográficos 

próprios. Questione os alunos quais são os recursos necessários para criar um filme e o que é preciso 

pensar para realizar uma filmagem. Assinale, com base nas respostas deles, itens como: 

• posicionamento e movimento da câmera; 

• enquadramento do objeto filmado; 

• elaboração de um roteiro; 

• iluminação; 

• formas de captação e utilização de som e sonoridades. 

Durante o debate, reflita com a turma sobre as transformações da linguagem audiovisual com 

o desenvolvimento tecnológico da atualidade. Converse com ela sobre como a produção de conteúdo 

audiovisual se transformou e, em alguma medida, se democratizou com o acesso cada vez mais fácil a 

celulares e computadores com tecnologia e recursos para captação e edição de imagens. Proponha, 

também, uma reflexão sobre como hoje em dia boa parte da população tem facilmente à disposição 

recursos técnicos para fazer vídeos, filmes caseiros, etc. 

 

Atividade 2 – Representação audiovisual da realidade (30 minutos) 

Divida a turma em grupos de cinco a oito integrantes. Questione-os como seria um filme que 

representasse de alguma maneira o local em que eles vivem (escola, bairro, cidade, região). Peça a 

cada grupo que pense, hipoteticamente, como seria um filme de, no máximo, cinco minutos sobre o 

tema. Diga que eles teriam recursos e material à disposição. Pergunte: “O que vocês filmariam?”; 

“Como filmariam?”. Deixe a proposta aberta para eles pensarem livremente sobre possíveis formas de 

lidar com o desafio. 
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Depois de 15 minutos de conversa entre os membros dos grupos, reúna a turma e peça a cada 

grupo que exponha o que pensou. Organize uma discussão sobre cada proposta e converse sobre 

alguns conceitos audiovisuais como a ideia de “take”, de “enquadramento” e de “plano”. Para isso, 

faça perguntas para que os alunos reflitam sobre essas questões. Por exemplo: “Como seriam as 

cenas?” “Como vocês filmariam isso?”; “Onde ficaria a câmera?”; “Ela se movimenta? Como?”; “Em 

qual horário do dia pretendem fazer a filmagem?”; “Pensam em fazer cortes ou é uma filmagem 

contínua?”. 

Como tarefa de casa, solicite aos grupos que pesquisem curtas-metragens ou longas em 

plataformas digitais que falem sobre as comunidades escolares, o bairro, a cidade ou a região em que 

os alunos vivem. Podem ser também produções audiovisuais criadas por artistas ligados ao bairro, à 

cidade ou à região da escola. Oriente-os a pesquisarem e explorarem plataformas como o Porta Curtas, 

o Afroflix, e o site do Festival do Minuto – cujos links estão disponíveis na seção Material de apoio e 

referência –, além de buscadores tradicionais da internet. Se não encontrarem nada específico, peça 

que pesquisem alguma produção audiovisual sobre escolas, cidades e urbanidade de modo geral. 

Oriente-os a, enquanto assistirem os curtas ou longas, analisarem “como” foi filmado, qual foi o 

movimento de câmera predominante, como são os enquadramentos, como funciona a música e a 

iluminação, entre outros detalhes. 

 

Aula 2 – Curta ficcional 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em círculo, para que seja realizada uma roda de conversa, 

facilitando o debate 

Recursos e/ou material necessário: papel com pauta, caderno 

No início da aula, peça aos alunos que se dividam novamente em grupos – os mesmos grupos 

da aula anterior – e que cada grupo fale brevemente sobre o que encontrou em sua pesquisa e sobre 

quais recursos e modos de filmagem chamaram a atenção deles nos curtas e longas a que assistiram. 

Peça aos alunos que, em grupos, idealizem uma pequena situação ficcional que apresente a 

localidade deles. Proponha que idealizem um roteiro para essa cena. Explique que a ideia de roteiro 

envolve mais do que apenas as falas da situação, ou seja, a criação literária da cena; ela envolve 

principalmente a maneira adotada para transformar estas ideias em imagens. O roteiro também uma 

organização sobre como a situação será filmada, uma espécie de guia, ou seja, onde está a câmera, 

como ela se movimenta, a divisão dos planos, etc. Percorra os grupos e ajude-os a encontrar uma 

situação simples e objetiva que revele algumas questões ligadas ao bairro, à cidade ou à região em que 

vivem os alunos. 
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Aula 3 – Experimentação de filmagem 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: pátio da escola; quadra, teatro ou outros ambientes amplos que a escola possua 

Organização dos alunos: livre 

Recursos e/ou material necessário: câmeras de filmagem ou celulares com câmera 

Reserve esta aula para os grupos fazerem experimentações com base no roteiro desenvolvido 

na aula anterior e para realizarem a filmagem da cena. Peça a eles que se organizem e determinem 

funções: quem serão os atores e atrizes, quem vai realizar as filmagens, quem vai se responsabilizar 

por tarefas técnicas, etc. Deixe os grupos livres para ocuparem espaços possíveis na escola, como 

quadra, pátio, teatro, sala de aula, entre outros à escolha de cada grupo. Solicite aos grupos que 

escolham um espaço apropriado que dialogue com o roteiro pensado na aula anterior. Se a escola não 

tiver disponível algumas câmeras, use celulares com câmera e certifique-se de que cada grupo possua 

um equipamento adequado. 

Antes de os alunos começarem a filmar, peça a eles que primeiro ensaiem a cena algumas 

vezes como se fosse uma cena de peça teatral. Durante os ensaios, oriente os integrantes que não 

atuarão a imaginarem os enquadramentos da cena. Instigue-os a imaginar o que, de onde e como a 

câmera “olhará” para a cena que está sendo ensaiada. Por exemplo, em uma cena de amor, a câmera 

pode, em close up, destacar apenas os olhos do casal ou filmá-los a distância. A câmera também pode 

realizar um travelling, ou seja, mover-se fisicamente em direção ao casal, ou estar fixa. Peça que 

planejem como tudo ocorrerá. Oriente-os com questionamentos como: “Será um plano só ou mais de 

um?”; “Como a câmera se movimentará?”. 

Peça a eles que filmem mais de uma vez as cenas em diversos planos para, quando forem 

assistir e editar o material filmado, escolherem o plano que ficou mais próximo do que imaginaram. 

Indique um computador ou um aplicativo de celular para editarem o material filmado. Oriente-

os para que os curtas-metragens tenham, ao final, no mínimo um minuto e no máximo três minutos. 

A etapa de edição poderá ser feita em casa, em grupo, ou no laboratório de informática, se a escola 

tiver. Peça, também, que escolham um nome para o filme e o tragam na próxima aula, pronto para ser 

exibido. 

 

Aula 4 – Exibição dos filmes 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de TV 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção na 

lousa e o debate entre alunos e professor 

Recursos e/ou material necessário: projetor de vídeo, aparelho de televisão 

Antes da aula, organize a ordem em que serão exibidos os filmes. Procure escurecer a sala para 

criar um ambiente de cinema e valorizar as produções. 
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Após as exibições, organize um debate com os alunos sobre cada um dos filmes considerando: 

“Como a temática foi abordada?”; “Quais recursos formais cinematográficos foram empregados?”; 

“Como a câmera se comportou?”; “Como foram feitas as mudanças de planos?”; “Como cada filme 

lidou com a luz e o som das cenas?”. 

Converse sobre os problemas vivenciados e como foram resolvidos nos filmes criados. 

Possibilite a reflexão sobre os “erros”, os problemas técnicos e as dificuldades que os alunos sentiram 

no processo de produção. Proponha um debate para expor conceitos, técnicas, recursos, pensamentos 

estéticos derivados das dificuldades e impasses que apareceram nos trabalhos. Enfatize, então, a 

importância de desenvolver um bom debate sobre essa experiência. 

Possibilite, nesse momento de discussão, um debate aberto onde todos possam falar e ouvir 

a opinião dos demais, sem exceção. Peça a eles que estejam atentos às diferentes reflexões, inclusive 

à percepção de colegas com algum tipo de deficiência, se houver, pois eles podem trazer um olhar ou 

uma necessidade ainda pouco explorada. 

Para finalizar, proponha aos grupos que tiverem interesse em refazer ou acrescentar algo aos 

materiais criados que os editem em uma versão de no máximo um minuto de duração. Verifique a 

possibilidade de inscrever esses materiais no site do Festival do Minuto. Pode ser um bom estímulo 

para aqueles que se mostrarem empenhados na tarefa. 

 

Material de apoio e referência 

AFROFLIX. Disponível em: <http://www.afroflix.com.br/>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

FESTIVAL do Minuto. Disponível em: <http://www.festivaldominuto.com.br/>. Acesso 

em: 20 ago. 2018. 

PORTA Curtas. Disponível em: <http://portacurtas.org.br>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual dos alunos.  

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos reconheçam especificidades do trabalho 

audiovisual: técnicas e conceitos do trabalho de filmagem. Deseja-se, ainda, que consigam integrar o 

pensamento sobre interpretação teatral e criação literária com os procedimentos de composição 

cinematográfica, tais como a concepção de imagens. Em um segundo momento, é esperado que os 

alunos articulem, com certa autonomia, um exercício de criação artística de audiovisual relacionado 

com as especificidades dos locais onde vivem. 

http://www.afroflix.com.br/
https://www.festivaldominuto.com.br/
http://portacurtas.org.br/
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Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. Com base nos trabalhados realizados, que tarefas importantes para o trabalho de criação artística 
audiovisual você consegue listar e explicar com suas palavras? 

2. Como você percebe a especificidade do trabalho de criação literária e de interpretação dos atores 
dentro de uma criação audiovisual? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno identifique procedimentos e questões importantes do trabalho de criação 
audiovisual, como o pensamento sobre os movimentos da câmera, a importância da iluminação, 
da captação de som, do enquadramento das cenas e dos atores, etc.  

2. Espera-se que o aluno reflita sobre como um roteiro cinematográfico envolve a articulação de 
texto literário e a concepção de visualidades e o pensamento técnico dos recursos audiovisuais 
mobilizados. Além disso, espera-se que observe as especificidades do trabalho de interpretação 
para cinema e reflita sobre possíveis diferenças entre atuação teatral e atuação cinematográfica. 

 


