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PRODUÇÃO DE MÍDIAS NA EDUCAÇÃO
A formação tem como principal objetivo democratizar o conhecimento
acerca do uso das TICs, capacitar estudantes e professores da rede pública
de ensino para serem produtores e gestores multimídia, além de estimular o
uso de softwares livres nas unidades escolares em uma perspectiva crítica,
colaborativa e interdisciplinar.

Nesse sentido, as TICs precisam ser encaradas como “fundamento” e não
como simples instrumentos de apoio.
Exemplo de um dos processos formativos:
https://oprofessorweb.wordpress.com/2016/05/13/rede-anisio-teixeira-conclu
i-primeira-oficina-de-producao-de-midias-estudantis/

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
O ROTEIRO, A LINGUAGEM AUDIOVISUAL, ETAPAS DE
PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO

Quero produzir um vídeo. E aí? O que devo fazer?

Assistir ao vídeo Coronelismo e Cangaço

O vídeo “Coronelismo e Cangaço” proposto aqui reúne características
audiovisuais interessantes e que, alem de evidenciar os recursos imagéticos e
sonoros inerentes à qualquer conteúdo audiovisual, apresenta também, em si,
uma proposta híbrida de gêneros cinematográficos: ficção, documentário que
merecem ser estudada com carinho.

Mas o que é audiovisual mesmo?
Audiovisual é um termo genérico que pode se referir a formas de comunicação que
combinam som e imagem, bem como a cada produto gerado por estas formas de
comunicação, ou à tecnologia empregada para o registro, tratamento e exibição de
som e imagem sincronizados, ou ainda à linguagem utilizada para gerar significados
combinando imagens e sons.

Segundo o Dicionário Houaiss, audiovisual é “qualquer comunicação, mensagem,
recurso, material etc. que se destina a ou visa estimular os sentidos da audição e da
visão simultaneamente”.
https://modulospoliedro.wordpress.com/about/

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

PARA A PRODUÇÃO DE UM VÍDEO, CONSIDERAMOS DUAS
GRANDES ETAPAS:

•CONCEPÇÃO (a ideia, o tipo de vídeo, o argumento, o roteiro);

•PRODUÇÃO
(pré-produção,
produção
ou
realização,
desprodução, pós-produção). Cada um desses momentos, por sua
vez, divide-se em várias etapas, mas aí é outra história...

ELEMENTOS BÁSICOS DA NARRATIVA
● Enredo - É a estrutura narrativa, isto é, o desenrolar dos
acontecimentos. Pode ser dividido em: exposição, complicação,
clímax e desfecho (curva dramática).
● Personagens - protagonista, antagonista e secundários.
● Tempo – cronológico e psicológico.
● Espaço - É o ambiente, o cenário por onde circulam personagens
e se desenrola o enredo.
● Conflito - É o momento de tensão da narrativa que irá gerar o
enredo da história.

ROTEIRO
ROTEIRO
"O Roteiro é uma história contada com imagens, expressas
dramaticamente em uma estrutura definida, com início, meio e fim,
não necessariamente nessa ordem." - Chris Rodrigues

"O Roteiro é a forma escrita de qualquer audiovisual. É uma forma
literária efêmera, pois só existe durante o tempo que leva para ser
convertido em um produto audiovisual. No entanto, sem material
escrito não se pode dizer nada, por isso um bom roteiro não é
garantia de um bom filme, mas sem um roteiro não existe um bom
filme". - Doc Comparato

?

PARA QUE SERVE UM ROTEIRO

• O roteiro será o documento-chave, onde todos os outros profissionais
envolvidos com a realização de um produto audiovisual basearão seu
trabalho.
• A realização de um produto audiovisual demanda um investimento de
capital muito alto. O roteiro é a maneira de pré-visualizar este produto e
minimizar os riscos de investimento.

• O roteiro serve, então, como uma simulação de um produto
audiovisual sonhado.

http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/documentochamadoroteiro.htm

CAMPANHAS EDUCATIVAS – DIREITOS HUMANOS
Peça 01– Combate ao preconceito racial
Fundamentação: Estatuto da Igualdade Racial e Constituição Brasileira
Tempo 1’
Argumento e roteiro: Marcus Leone

Descrição da peça (Proposta de argumento)
Um jovem negro, entre 20 e 25 anos, trajando calça jeans, tênis e camisa
básica (vermelha) entra em uma livraria. Um segurança branco, vestido de
terno e gravata observa o jovem e informa pelo rádio, para outro segurança
branco, a presença do jovem negro no local. O jovem negro anda pela livraria
e um dos seguranças o segue. O jovem se aproxima de uma fila dentro da
livraria. As pessoas da fila observam o jovem e começam a cochichar. O
jovem negro é abordado pelo segurança, que o segura pelo braço e o leva
para o fundo da livraria. As pessoas da fila olham com espanto para o jovem
negro e o segurança e cochicham entre si. Em seguida, o jovem é visto
sentado a uma mesa, dando autógrafo de seu livro às pessoas da fila. Os
seguranças organizam os presentes para terem seu livro autografado.

Entra o slogan da campanha:
É PRECISO EXPLICAR DIREITO
E, em seguida, entra o lettering
Segundo a Constituição Federal Brasileira, a prática do racismo
constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão.

ROTEIRO (construção de cenas)
● CABEÇALHO DE CENA
Indicação objetiva do lugar onde a cena acontece e quando acontece
(período do dia).
●

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Relato objetivo do desenvolvimento da ação.
●

PERSONAGEM
Ser atuante na história.

●

DIÁLOGO

Fala interativa entre dois ou mais personagens durante a narrativa.
●

TRANSIÇÃO

Indicação de passagem de uma cena para a outra.

Obs.: Vamos ver exemplos dos tópicos apontados aqui nas páginas
seguintes.

ROTEIRO FICCIONAL
CENA 1 / ENTRADA DA LIVRARIA / INT. / DIA
(Cabeçalho de cena)
Um jovem negro entra numa livraria, passa por uma fila e caminha em direção ao fundo da
loja. Segurança branco 1 observa o rapaz e fala ao rádio com o Segurança branco 2. O
jovem negro segue andando para o meio da livraria.
(Descrição da cena)
MEIO DA LIVRARIA
O Segurança branco 2 finaliza a comunicação com o rádio, segue o jovem negro e o
aborda, pegando em seu braço. As pessoas da fila veem a situação e cochicham. O jovem
negro é conduzido pelo Segurança branco 2 até o fundo da livraria. CORTA PARA

FUNDO DA LIVRARIA
O jovem negro está sentado a uma mesa, autografando seu livro. CAM DERIVA e revela
banner com informações sobre o lançamento do livro (Tarde de autógrafo com Pedro
Trindade “Raça e Etnia”). FADE OUT
(Transição)

FADE IN DO LETTERING EM FUNDO PRETO:

(Transição)

É PRECISO EXPLICAR DIREITO
Segundo a Constituição Federal Brasileira, a prática do racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.
FADE OUT
ASSINATURA DA TV

FIM

●

Vamos ver o resultado dessa narrativa em audiovisual?

http://ambiente.educacao.ba.gov.br/tv-anisio-teixeira/programas/exibir/id/1557

CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE ALIENAÇÃO PARENTAL

Storyline
Uma jovem de 20 anos que, após viver desde os quatro anos longe
do pai, descobre que foi vítima de alienação parental, ou seja, foi
manipulada a esquecer e odiar um dos genitores (nesse caso, o
pai). Ao entrar na fase adulta, ela descobre que fora enganada,
decide reencontrar o pai e recuperar o tempo perdido.

TRECHO D ROTEIRO 2 (COM DIÁLOGO)
(...)
CENA 2/ CASA DOS PAIS/ SALA/ INT./ DIA
INSERTS DE IMAGENS (FLASHBACK): mãe briga com o pai na frente da
filha (criança de 4 anos).
PAI
(Personagem)
Você não está entendendo…
MÃE

(Personagem)

(Diálogo)

Você não liga pra gente, pra
sua família... Saia daqui! Vá embora!
A filha assustadamente assiste à discussão. O pai sai de casa e bate a
porta. CORTA PARA
(...)
Veja o vídeo no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=xNCONIToEsY

LINGUAGEM AUDIOVISUAL
TRECHO D ROTEIRO 2 (COM DIÁLOGO)

A linguagem audiovisual é construída, inicialmente, a partir da
junção dos sentidos humanos mais privilegiados no mundo
moderno: a audição e a visão. Posteriormente, o homem percebe a
importância de inserir uma terceira característica, que seria o
elemento verbal, que alicerça essa esfera do som e da imagem
Assim como precisamos, ainda que minimamente, conhecer a
gramática da Língua Portuguesa para escrever textos, no caso da
construção de narrativas audiovisuais, precisamos, pelo menos,
conhecer: planos (enquadramentos), cena e sequência. Também
devemos atentar para o que sugerem os ângulos e movimentos de
câmera.

LINGUAGEM AUDIOVISUAL
Sistema de comunicação que se apresenta articulando imagem e som.
ESTRUTURA DE UM FILME:

SEQUÊNCIA – Conjunto de cenas;
CENA – Conjunto de planos;
PLANO – Imagem entre dois cortes (menor unidade narrativa de um
roteiro técnico);
TAKES/TOMADAS – É o número de vezes que o plano será repetido.
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TIPOS DE PLANO / ENQUADRAMENTO
●PLANO GERAL (PG) – Mostra o lugar onde a cena se
desenvolve;
● PLANO ABERTO (PA) – Mostra o personagem por inteiro e
revela onde ele está;
● PLANO MÉDIO (PM) – Mostra o personagem da cintura para
cima (plano de aproximação);
● PLANO AMERICANO (PA) – Mostra o personagem do joelho
para cima;
● PLANO FECHADO - Enquadra o personagem do busto para
cima, dando maior evidência ao mesmo e mostra
características, intenções e atitudes do personagem;

●CLOSE UP (CL) – Mostra o rosto inteiro do personagem, do ombro
para cima, definindo a carga dramática do ator.
● SUPER CLOSE (SCL) – Close fechado no rosto do ator,
enquadrando o queixo e o limite da cabeça;
● PLANO DETALHE (PD) – Mostra partes do corpo e objetos em
detalhes;
● PLANO DE CONJUNTO (PC) – Enquadra dois atores ao mesmo
tempo;
● CONTRAPLANO (CP) - A cena, cenário ou personagem de frente
para a câmera no campo ou plano. O que é visto de costas está no
contraplano.
●CÂMERA SUBJETIVA - Ator tem o ponto de vista da câmera.

ÂNGULOS DE CÂMERA
● PLONGÉE – Câmera enquadra de cima para baixo;
● CONTRAPLONGÉE - Câmera enquadra de baixo para cima.

MOVIMENTOS DE CÂMERA
●TRAVELLING – A câmera se desloca indo para frente e para trás.
● CÂMERA NA MÃO – Simula o deslocamento do ator;
● PANORÂMICA HORIZONTAL- Movimento da câmera em seu
próprio eixo;
● PANORÂMICA VERTICAL (TILT)- Movimento da câmera em seu
próprio eixo.

Referências interessantes
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
https://modulospoliedro.wordpress.com/about/

CAPTAÇÃO DE IMAGEM E SOM USANDO
DISPOSITIVOS MÓVEIS DE FÁCIL ACESSO.
Para a gravação dos vídeos, podemos fazê-la usando equipamentos acessíveis a
qualquer pessoa. A proposta da formação PME é produzir vídeos com boa qualidade,
conteúdos interessantes mediante uso de equipamentos mínimos, tais como: câmera
fotográfica, aparelhos celulares, fones de ouvido transformados em microfone lapela
dentre outros.
●

Com dois aparelhos celulares podemos capturar as imagens e o áudio no
processo de realização fílmica. Um aparelho para a captura de imagem e o outro,
com o gravador acionado, para a captura do áudio.

●

A edição e finalização de áudio e vídeo serão feitos com softwares livres, tais
como:

Audacity (Editor de áudio)
Kdenlive (Editor de vídeo)

● Desafio: construção de narrativa com imagens.
CONTE UMA HISTÓRIA COM FOTOS. REALIZE UMA CENA EM STORYBOARD –
(POSTERIORMENTE FAÇA UM VÍDEO DE 1').
CENA 1/ÔNIBUS/INT./DIA
Dois jovens viajam sentados em um ônibus cheio. PEDRO, sentado no banco da frente,
ouve música com fones no ouvido. Ele balança o corpo no ritmo da música. JOÃO,
sentado na cadeira de trás, lê um livro e, em alguns momentos, observa os
acontecimentos em sua volta. Uma SENHORA, segurando uma sacola pesada, entra no
ônibus pela porta da frente. Ela procura um lugar para sentar. PEDRO vê a senhora se
aproximando e finge dormir na cadeira. JOÃO também vê a senhora se aproximando e
PEDRO fingir que dorme. A SENHORA para junto à cadeira de PEDRO. Ele finge
dormir. JOÃO indignado balança a cabeça e oferece o lugar para a SENHORA. Ela
senta, JOÃO se posiciona em pé junto à cadeira de PEDRO e balança a cabeça
reprovando o comportamento do rapaz.

ETAPAS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
Para se criar um produto audiovisual, além da
concepção, é preciso seguir três caminhos:
Pré-produção
Produção/Realização
Pós-produção

https://byluiza.wordpress.com/vi-em-2009/claquete/

PRÉ-PRODUÇÃO
- A pré-produção consiste na fase inicial de um processo audiovisual.
- Após o roteiro ser escrito, essa etapa tenta viabilizar o projeto.
- Formação da equipe
- Delegação de tarefas
- Equipamentos

PRODUÇÃO/REALIZAÇÃO
Aqui

é

onde

todo

planejamento dos roteiros e
da pré-produção começa a
ganhar sentido. As imagens e
áudios

são

captados,

as

animações são produzidas,
os efeitos sonoros, falas ou
locuções são elaborados e
todo

o

material

bruto

é

preparado para a próxima
fase,

de

montagem

finalização do vídeo.

e

PÓS-PRODUÇÃO
Aqui é a etapa final do processo. Todo o material bruto que foi
captado é compilado e entregue ao montador e finalizador.
O montador faz os cortes e inserts das imagens segundo a
decupagem e gerando a narrativa.
O finalizador é quem dá o acabamento do filme, seja na questão
das cores do filme ou na iluminação, ajustando os possíveis erros
de luz que podem ocorrer na etapa de produção ou obedecendo a
estética que foi previamente pensada lá na pré-produção.

AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM
●

Para que ambas as partes
(realizador audiovisual e
atores,
depoentes,
entrevistados, figurantes…)
se protejam quanto à
finalidade
das
imagens
feitas, é preciso que haja um
"contrato".

●

O
documento
deve
esclarecer onde, de que
forma e com qual objetivo a
imagem pode ser utilizada.
Estamos
falando
da
autorização para uso de
imagem e som. Segue um
exemplo ao lado.

MONTAGEM / EDIÇÃO
Pra começar, vamos aos termos
montagem e edição. Significam a
mesma coisa?
Aqui usaremos os termos como
sinônimos, considerando que um
termo vem do francês - montage - e o
outro do inglês - editing, mas há
autores que fazem distinção entre os
termos.
Figura acima: Primeira Moviola, usada para cortar o filme (película) com tesoura e usar
a coladeira ou fita adesiva, para juntar as partes.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Moviola

MONTAGEM / EDIÇÃO
Nas palavras de Bruce Kawin (apud
Vidigal, 2009), “quando um filme é
feito de mais de um plano, a edição
entra em jogo. Quando um plano
não se limita a seguir um outro e sua
justaposição tem um significado
dinâmico, não se trata de edição,
mas de montagem” (Kawin, 1992:
98).
Em outras palavras, é possível organizar as sequências e planos na
linha do tempo, sem que isso intervenha no sentido original da
história que se queira contar. Mas quando a ordem dos planos
interfere na carga dramática dos atores, ou na mensagem a ser
passada, temos algo além da edição.

MONTAGEM / EDIÇÃO
Com a captação das imagens em
vídeo, as tesouras e fitas adesivas
foram aposentadas. Dessa vez, para
editar as imagens, era preciso copiar
as partes escolhidas de uma fita
magnética para outra, usando uma
ilha de edição.
Em edições caseiras, utilizavam-se dois aparelhos de
videocassetes. Nesse processo, chamado de edição linear,
era preciso avançar e retroceder a fita, várias vezes, pois as
imagens se encontravam gravadas, linearmente, na fita.
Figura: Mesa de vídeo
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Edição_de_vídeo

MONTAGEM / EDIÇÃO
Com a captação digital, passamos a utilizar o
computador, com o auxílio de um software de
edição para cortar e rearranjar as
sequências. Os trechos escolhidos podem
ser acessados, cortados e editados sem a
necessidade de avançar e retroceder, sendo
essa a edição não-linear.

Figuras: Câmera digital e Mini USB
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Câmera_digital

MONTAGEM / EDIÇÃO
Gravações finalizadas, o editor deve receber todo o material
gravado (imagens, áudio, texto das legendas, etc.),
juntamente com uma listagem das cenas, planos e tomadas
válidos, além de um roteiro de edição. Tudo precisa ser feito
para que o editor possa trabalhar mais rápido, sem ter que
interromper o trabalho para escolher as cenas que entrarão
na montagem final.
A esse processo de listagem das cenas chamamos, aqui no Brasil, de
decupagem, embora o termo tenha outras conotações. Na verdade, a decupagem
deve acompanhar todo o processo de produção, desde a escolha dos
profissionais, máquinas e materiais a serem utilizados, roteiro técnico, até a
finalização, mas os profissionais de televisão passaram a usar o termo para se
referirem à catalogação de todo o material, após concluídas as gravações. Sobre
isso acesse aqui.

MONTAGEM / EDIÇÃO
O primeiro trabalho do editor é montar as cenas,
cronologicamente, seguindo o roteiro, tendo em mente que
tudo foi gravado fora da ordem. Assim temos o primeiro
corte, ou seja, a primeira versão do filme. É nessa hora que
percebemos os problemas que podem ter ocorrido nas
etapas anteriores, tais como erros de continuidade, erros de
eixo das câmeras, enquadramentos, etc. Por isso, não se
deve jogar nada fora, pois a tomada rejeitada pode se
encaixar melhor no lugar da que foi considerada “a boa”.

Figura: recorte da linha do tempo doeditor KDENLIVE
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Kdenlive

MONTAGEM / EDIÇÃO
Muitas vezes, o editor salva o
filme. Noutras, pode, até,
comprometê-lo. Ter o diretor
ao lado, na edição, é um luxo,
nem sempre possível. Na
maioria das vezes, o trabalho é
solitário e exige noites em
claro.
Foto: estudante do Col. Est. Luis José Oliveira,
Cajazeiras, Salvador-BA.

MONTAGEM / EDIÇÃO
Lev Vladimirovitch Kuleshov
foi um cineasta russo e um
grande estudioso de teorias
cinematográficas que ajudou a
fundar a primeira escola de
cinema do mundo, a Escola
de Cinema de Moscou, na
qual também ensinava.

MONTAGEM / EDIÇÃO
O Efeito Kuleshov
Trata-se de um experimento
no qual Kuleshov demonstrou
o poder da associação de
imagens, capaz de modificar
drasticamente
o
sentido
original de qualquer projeto
audiovisual. Clique aqui para
ver uma demonstração.
Figura: Efeito Kuleshov
Fonte: http://www.travessacinematografica.com.br/2012/10/dois-conceitos-de-montagem.html

MONTAGEM / EDIÇÃO
O Efeito Kuleshov
Existem centenas de milhares
de versões mais recentes
expalhadas pelas redes sociais,
fruto de trabalhos acadêmicos
na área do audiovisual. Clique
aqui para uma versão mais
recente.

MONTAGEM / EDIÇÃO
Vamos à prática?
Siga os links para conhecer o software livre de edição
KDENLIVE:
1.
2.
3.
4.
5.

Como importar
Como aplicar transições
Como aplicar efeitos
Como inserir créditos e legendas
Como exportar o vídeo

