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Audiovisual e videoarte 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Unindo as pontas 

 

Relevância para a aprendizagem 

Por meio da apreciação de obras dos artistas Vito Acconci (1940-2017) e Nam June Paik (1932-

2006) e da realização de um processo de criação de videoarte, esta sequência didática propõe aos 

alunos um aprofundamento sobre a linguagem do audiovisual, bem como uma análise histórica acerca 

das tecnologias utilizadas para o registro e a circulação desse tipo de material, da película do cinema 

aos streamings da internet. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar e reconhecer o audiovisual e a videoarte como linguagens que propiciam a 
expressão artística. 

• Identificar e reconhecer, por meio de experimentações, elementos próprios da linguagem 
audiovisual, como os efeitos de sentido causados pela combinação de imagem e som.  

• Experimentar o manuseio e o domínio de tecnologias presentes no cotidiano para a 
produção artística.  

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

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 – A distribuição do audiovisual 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras em roda 

Comece a aula perguntando aos alunos sobre o consumo de material audiovisual em seu 

cotidiano, visando conhecer mais suas referências acerca da linguagem dos vídeos. Faça perguntas 

como: “Em quais plataformas vocês assistem a vídeos?”; “Em quais dispositivos (televisão, celular, 

computador, tablet, etc.) vocês veem esses vídeos?”; “Que tipos de vídeos vocês mais veem?”; 

“Quanto tempo do seu dia você leva assistindo a vídeos?”. Então, converse com os estudantes a 

respeito do processo de produção de vídeos, utilizando as seguintes perguntas: 

• “Em quantas etapas os vídeos a que assistimos são produzidos?” Guie a conversa para as 
etapas, os processos e as técnicas de roteirização, captação de imagem e som, edição do 
material e, sobretudo, sua distribuição. 

• “Como os vídeos são distribuídos hoje em dia?” Guie a conversa para a reflexão acerca das 
mídias pelas quais os vídeos a que eles assistem são distribuídos, divulgados e 
reproduzidos. É possível que alguns alunos citem exemplos de mídia como canais de 
televisão, abertos ou fechados, DVD, internet, etc. 

• “Como os vídeos eram distribuídos antigamente?” Guie a conversa para que este seja um 
momento em que os alunos levantem hipóteses acerca dos processos de distribuição de 
materiais audiovisuais em outras épocas, levando em conta que a história do cinema e da 
imagem em movimento teve seu início no final do século XIX. 

Após esse levantamento de repertórios e de hipóteses, conte aos alunos uma breve história 

da reprodução e da circulação de materiais audiovisuais: desde o início do cinema, os audiovisuais 

eram reproduzidos a partir de um grande projetor e registrados em películas – pequenas fotografias 

em negativos que, quando exibidas em determinada sequência, davam a ilusão de movimento ao 

espectador. O tamanho de um rolo de películas pode variar de acordo com o tamanho do material 

registrado. Esses filmes eram reproduzidos em locais específicos para a sua visualização, como salas 

de cinema ou estúdios especializados. Na década de 1960, surgiu uma nova forma de registro na 

indústria do audiovisual: a fita magnética, conhecida como fita cassete, que possibilitou a circulação e 

a reprodução de materiais audiovisuais em ambientes menos especializados, como salas de aula ou 

ambientes domésticos. Conte aos alunos que foi nos anos 1990, com o avanço das mídias digitais, que 

surgiu o DVD, uma forma mais portátil e versátil de registro e circulação de audiovisual. A partir do 

final dessa década, o desenvolvimento da internet e da tecnologia dos streamings (utilizados por 

plataformas digitais e redes sociais) tem permitido cada vez mais, até hoje, a reprodução intermitente 

e cotidiana de vídeos em diversos dispositivos. Comente que os streamings permitem o acesso a uma 

diversidade enorme de vídeos e outros materiais, que podem ser reproduzidos remotamente e on-

line.  
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Explique que a crescente portabilidade e mobilidade dos materiais de captação e reprodução 

de audiovisuais permitiu o uso dessa linguagem para diversas finalidades, sendo uma delas a criação 

de novas modalidades de obras de arte, como a videoarte. Diga que, na aula seguinte, verão trabalhos 

de videoarte e produzirão um vídeo artístico.  

 

Aula 2 – A videoarte e alguns de seus artistas 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras em roda 

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet; projetor; vídeo Centers, de Vito Acconci 

(disponível em: <http://ubu.com/film/acconci_centers.html>, acesso em: 21 nov. 2018); vídeo Lake Placid 80’, de Nam 

June Paik (disponível em: <http://ubu.com/film/paik_placid.html>, acesso em: 21 nov. 2018) 

Atividade 1: Artistas de videoarte (20 minutos) 

Comece a atividade retomando os assuntos da aula anterior. Pergunte aos alunos de que se 

lembram a respeito da conversa que tiveram. Por meio de suas respostas, enfatize que o surgimento 

de equipamentos portáteis de captação e reprodução de materiais audiovisuais permitiu o uso dessa 

linguagem em trabalhos de alguns artistas nos anos 1960.  

Então, apresente o artista visual estadunidense Vito Acconci e explique que se trata de uma 

figura muito importante para a linguagem da videoarte. Mostre um trecho de 3 minutos de sua obra 

Centers, de 1971, e explique que o vídeo não apresenta variações ao longo de seus aproximadamente 

22 minutos. Após assistirem ao trecho, dirija uma conversa utilizando as seguintes perguntas: 

• “O que vocês viram no trecho apresentado?” Guie a conversa para o elemento principal 
do vídeo: um homem, no caso o próprio artista, apontando para o espectador do vídeo 
durante toda a sua duração.  

• “O que vocês sentiram assistindo a essa videoarte?” Permita que a conversa seja um 
momento em que os alunos partilhem suas sensações após assistirem ao trecho.  

• “Vocês conseguiriam permanecer com o braço esticado, apontando para a frente, durante 
tanto tempo?” Guie a conversa para que este seja um momento em que os alunos atentem 
para o esforço físico de permanecer apontando ao longo de todo esse período.  

Explique que, nesse trabalho, o artista teve como intenção manter dedo e braço esticados de 

modo que a ponta do dedo se mantivesse no centro do vídeo. Destaque que, nesse caso, a linguagem 

do vídeo se mistura às linguagens ligadas ao corpo, refletindo seus limites e sua estética. Comente que, 

além disso, a obra pode despertar diversas sensações no público, pois estimula a subjetividade do 

gesto de apontar.  

Apresente agora um dos artistas pioneiros da linguagem da videoarte: o sul-coreano Nam June 

Paik. Exiba seu vídeo Lake Placid 80’, de 1980, e dirija uma leitura propondo as seguintes perguntas: 

http://ubu.com/film/acconci_centers.html
http://ubu.com/film/paik_placid.html
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• “Quais são as principais diferenças desse vídeo em relação ao outro?” Guie a conversa de 
modo que os alunos percebam e identifiquem diferenças entre as duas obras, como a 
presença do som, efeitos visuais, cores, presença de diversos quadros em colagens e cortes 
repentinos e frequentes.  

• “Que sensações vocês tiveram ao assistir a esse vídeo?” Guie a conversa com o objetivo 
de que os alunos compartilhem as sensações causadas pelo filme.  

• “Se trocássemos a trilha sonora desse vídeo, que é agitada e rápida, por uma música lenta 
e calma, as sensações causadas por ele seriam as mesmas?” Se possível, faça esse teste 
com os estudantes: reproduza uma música calma e lenta junto à projeção do vídeo e 
verifique as diferenças. Guie a conversa para que os alunos compartilhem as sensações 
causadas por essa nova montagem, aferindo as diferenças.  

Diga que o som e a imagem juntos, em materiais audiovisuais em geral, causam efeitos de 

sentido para a narrativa. Os efeitos visuais e sonoros condicionam a atenção dos espectadores, 

causando diversas sensações. 

 

Atividade 2: Roteiro de videoarte (25 minutos) 

Após essa breve explicação, solicite aos alunos que formem grupos de quatro integrantes. 

Proponha que, juntos, elaborem um roteiro de uma videoarte de tema livre e que contenha, no 

máximo, 1 minuto e meio de duração.  

Peça que façam um pequeno storyboard, um roteiro em quadros, que indique a narrativa do 

vídeo e os quadros nos quais ela será contada. Diga que farão duas versões do mesmo vídeo, entre as 

quais haverá uma diferença no som reproduzido, de modo que cada versão desperte sensações 

diferentes no público.  

Como esse projeto será concretizado nas aulas seguintes, peça aos grupos que definam 

também como, quando e onde esse material será gravado. Acompanhe a elaboração dos roteiros, 

verificando a compreensão da proposta e a viabilidade do projeto.  

Solicite como tarefa de casa que os grupos se reúnam para gravar esse material, utilizando 

câmeras de vídeo ou celular com câmera, e tragam as gravações na aula seguinte, quando o material 

será editado. Verifique a necessidade de providenciar materiais adicionais para a edição e a exibição 

dos vídeos, como cabo USB para a transferência dos arquivos para um computador, se for o caso. 
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Aula 3 – Edição dos vídeos 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de informática da escola 

Organização dos alunos: em grupo, em torno de um ou dois computadores para cada grupo 

Recursos e/ou material necessário: computadores com acesso à internet e com software de edição de vídeo (como 

Windows Movie Maker, Adobe Premier ou Final Cut) instalado 

Comece a aula dizendo aos alunos que eles vão editar, de forma simples, os vídeos captados. 

Explique que a etapa da edição pode comportar diversas outras etapas, incluindo montagem, 

coloração, inclusão de efeitos visuais e sonoros, etc. Diga que farão, nesse caso, a edição do vídeo que 

planejaram na aula anterior e que gravaram antes de chegarem à aula, dando atenção à relação entre 

imagem e som. Lembre-os a respeito da proposta da atividade: fazer duas versões de um mesmo vídeo, 

que passem sensações diferentes de acordo com o áudio sincronizado à imagem.  

Para começarem a edição, peça aos grupos que, primeiro, assistam rapidamente a todo o 

material bruto gravado, identificando possíveis partes desnecessárias para serem cortadas 

posteriormente. Mostre aos alunos como utilizar o software de edição de vídeo: ensine-os como usar 

a ferramenta de corte e como posicionar a sequência na linha do tempo. Cada software de edição de 

vídeo oferece suas funções de forma diferente. É imprescindível que você tenha o domínio básico 

desse recurso para ensiná-lo à turma. Ofereça também a opção da edição em aplicativos de celulares, 

desde que seja possível a sincronização de áudios diferentes em uma mesma imagem. Peça-lhes que 

montem seus vídeos de forma simples, disponibilizando mais tempo à etapa seguinte: a 

experimentação de diversos áudios em uma mesma imagem.  

Oriente os estudantes a experimentarem em seus vídeos diversos áudios, como trilhas sonoras 

com músicas alegres, de suspense, tristes, etc. Poderão ser usadas também diferentes sonoplastias. 

Durante essa etapa, auxilie os grupos em possíveis dificuldades. 

Lembre-se de que qualquer dúvida que surja no uso dos softwares de edição pode ser 

facilmente sanada utilizando tutoriais encontrados por meio de buscas na internet.  

Peça aos alunos que, ao final da edição, salvem o vídeo editado e que tragam o arquivo para 

assistirem na próxima aula. Não se esqueça de fotografar a etapa de edição para registrar no portfólio 

da sala.  

 

Aula 4 – Sessão de videoarte 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: computador; projetor 
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Comece a aula dizendo aos alunos que assistirão agora às obras de videoarte produzidas pelos 

grupos, analisando as diferenças de cada versão dos vídeos. A cada exibição, dirija uma conversa sobre 

as duas versões apresentadas, aferindo as sensações causadas pela sincronização de áudios diferentes. 

Para isso, utilize perguntas como: “Quais sensações foram causadas pelo vídeo com esse áudio?”; 

“Houve alteração da narrativa do vídeo com a troca de áudios? Por quê?”; “De qual versão vocês mais 

gostaram? Por quê?”. Guie a conversa para que todos (tanto os espectadores quanto os autores das 

obras) sintam-se à vontade para compartilhar suas leituras, impressões e sensações. 

Não se esqueça de pedir aos alunos que fotografem a sessão para registrar no portfólio. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há três aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência didática: 

• Que os alunos identifiquem e reconheçam o audiovisual e a videoarte como linguagens 
possíveis para suas produções artísticas, utilizando mídias e tecnologias do dia a dia, como 
a internet, editores de vídeo e os sites de streamings. 

• Que os estudantes identifiquem e reconheçam, por meio de experimentações, elementos 
próprios da linguagem audiovisual, como os efeitos de sentido causados pela combinação 
de imagem e som.  

• Que tenham contato com um histórico dos meios utilizados para registrar, reproduzir e 
acessar materiais audiovisuais.  

Para verificar se esses objetivos se concretizam, considere as conversas realizadas, como a do 

início da aula 2, quando os alunos puderam retomar esse breve histórico. Observe se os alunos, em 

suas produções, experimentaram diversos sons em uma mesma imagem, causando vários efeitos de 

sentido; de que forma o fizeram; e se deram atenção aos elementos constitutivos da linguagem do 

audiovisual. 

 

Questões para auxiliar a aferição 

1. O que é um streaming? 

2. Em um vídeo, o que ocorre quando sincronizamos uma mesma imagem com áudios diferentes? 
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Gabarito das questões 

1. Streaming é uma tecnologia desenvolvida nos anos 2000 que permite o acesso a diversos 
conteúdos, audiovisuais ou não, reproduzidos on-line. O uso dessa tecnologia está cada vez mais 
disseminado, pela crescente portabilidade e mobilidade de dispositivos como notebooks, tablets 
e celulares.  

2. Em um vídeo, os efeitos de sentido da narrativa se dão pela combinação entre imagem e som. 
Quando o áudio é alterado, esses efeitos de sentido podem ser modificados de acordo com as 
sensações que aquela nova articulação entre imagem e som causa.  


