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Literacia Audiovisual

Audiovisual é o termo utilizado para definir as formas de comuni-
cação que somam imagem e som. O nome também pode ser usado para se 
referir às tecnologias envolvidas nos registros ou exibições dessas formas de 
comunicação ou à linguagem utilizada para gerar significados combinando 
os sentidos auditivos e visuais.
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O uso mais contemporâneo do termo contempla o conjunto de to-
das as tecnologias, formas de comunicação e produtos constituídos de som 
e imagem. Sendo assim, cinema, televisão, publicidade, videogame, vídeos 
on-line e tantos outros são conteúdos audiovisuais.

A linguagem audiovisual é uma mistura de códigos que produzem, 
em sua convergência, um produto visual e sonoro composto de campo, qua-
dro, ângulo, visão, som e áudio, tudo em movimento. Várias interfaces são 
utilizadas para as produções audiovisuais e sua difusão, sendo essa linguagem 
cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. As formas de comunicação 
mais interativas, que estimulam o maior número de sentidos do ser humano, 
conquistaram seu espaço e cada vez mais o interesse do público. Apesar de 
o equipamento ser o fio condutor do olhar do emissor, não é ele que direcio-
na o conteúdo, mas uma narrativa que está por trás de tudo, antecedendo a 
técnica. O audiovisual se destaca pela dualidade: o papel do receptor é tão 
importante quanto o do emissor. É necessária uma coparticipação dos mes-
mos para uma comunicação efetiva.

Nesse contexto, a aquisição de uma competência midiática ocorre 
de forma natural. O contato frequente com o audiovisual leva ao aprendi-
zado básico de mensagens construídas. A televisão, meio muito presente no 
cotidiano das famílias, ensina ao espectador de maneira simples a diferenciar 
modelos narrativos. Ao transmitir uma telenovela, um telejornal, um filme 
e um programa de plateia, o público instintivamente percebe a diferença 
de formatos e assimila o que se deve esperar ao anunciar cada um desses 
produtos audiovisuais. Esse aprendizado não foi feito de maneira direta, com 
alguém explicando, mas aconteceu de maneira natural, com o contato fre-
quente com o meio de comunicação e seus produtos.

O contato com diferentes produtos midiáticos ao longo da vida in-
fluencia a formação do repertório cultural do cidadão, contribuindo para a 
sensibilização do seu olhar. O desenvolvimento da competência midiática 
permite distinguir as propostas comunicativas das mensagens que recebemos 
todos os dias da mídia.

Cada vez mais os cidadãos “não especializados” são convidados a 
criar seus próprios conteúdos audiovisuais. A educação audiovisual é impor-
tante para a leitura da mídia, produção de conteúdo com qualidade e rele-
vância e pode contribuir na construção de uma sociedade mais informada, 
justa e democrática.

A literacia midiática está ligada ao conjunto de competências e co-
nhecimentos que permitem que as pessoas utilizem de forma consciente os 
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meios de comunicação (PINTO et al., 2011). Ela se relaciona à capacidade de 
perceber e diferenciar as formas de construção da linguagem audiovisual; à 
capacidade de desenvolver competências para criar mensagens de qualidade 
e inteligentes; para ser um receptor menos passivo e mais ativo e também 
contribuir na formação de cidadãos mais críticos e participantes.

O acesso aos dispositivos e plataformas de compartilhamento de 
conteúdo audiovisual on-line pelas crianças torna-se cada vez mais abran-
gente. A infância contemporânea é receptora dos conteúdos audiovisuais, 
mas também é produtora desses conteúdos. “A intensidade com que elas se 
entregam à criação e publicação de fotos, vídeos, blogs, memes e outros gê-
neros textuais usando máquinas digitais é hoje um dado corriqueiro, inclusi-
ve no cotidiano de amplos setores da sociedade brasileira” (GIRARDELLO, 
2014, p. 21).

Considerando esta inserção de crianças e adolescentes cada vez 
mais cedo nesse contexto de produção e consumo de audiovisual, este tra-
balho relata a experiência do Laboratório de Audiovisual aplicado em duas 
escolas da cidade de Juiz de Fora/MG, sendo uma da rede municipal e outra 
da rede privada de ensino.

A competência midiática

Por competência entende-se uma “combinação de conhecimentos, 
habilidades e atitudes consideradas necessárias para um contexto determina-
do” (FERRÉS; PISCITELLI, 2015, p. 3). No contexto da literacia audiovisu-
al, fazem-se necessários alguns conhecimentos, habilidades e atitudes para 
que as tecnologias sejam manuseadas de forma mais eficiente e o produto 
audiovisual seja de melhor qualidade.

Essa competência irá potencializar a autonomia dos indivíduos 
diante das tecnologias, mas também seu pensamento crítico e reflexivo para 
a leitura e compreensão dos produtos consumidos. Os autores propuseram 
uma metodologia baseada em dimensões que, quando abordadas de forma 
integrada, levam ao desenvolvimento da competência midiática (FERRÉS; 
PISCITELLI, 2015). Cada dimensão possui indicadores, criados pelos auto-
res, que são analisados em dois âmbitos: o da análise, que está ligado à intera-
ção de pessoas com as mensagens recebidas, e o da expressão, que está ligado 
à produção de conteúdos e suas mensagens. Para os autores, os fenômenos 
comunicacionais devem ser vistos de forma abrangente, assim, os conceitos 
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analisados foram sintetizados em seis dimensões, sendo elas: linguagem, tec-
nologia, processos de interação, processos de produção e difusão, ideologia e 
valores e estética (FERRÉS; PISCITELLI, 2015).

Tendo como base essa metodologia e refletindo à luz desta teoria é 
que esse estudo se desenvolve.

O conhecimento dos códigos, gêneros e estruturas narrativas para 
a avaliação e crítica das mensagens recebidas, assim como para a produção 
de uma comunicação feita de maneira efetiva, alcançando os objetivos dese-
jados, é chamado de linguagem. A tecnologia está ligada à compreensão do 
funcionamento das ferramentas tecnológicas utilizadas na comunicação para 
elaborar mensagens. A capacidade de apreciar mensagens de diversas culturas, 
trabalhar colaborativamente, interagir com os conteúdos midiáticos, avaliando
-os criticamente, é a dimensão processos de interação. Esta também está rela-
cionada com a postura do indivíduo diante das telas. Por sua vez, a dimensão 
processos de produção e difusão está relacionada com o entendimento de uma 
produção midiática e audiovisual, conseguindo reconhecer as funções e tare-
fas de cada um na equipe e também as fases que essas produções exigem para a 
obtenção de um produto audiovisual de qualidade. A dimensão que abrange os 
valores da sociedade, a percepção das intenções e interesses por trás das mensa-
gens midiáticas emitidas, é a ideologia e valores. Por último temos a dimensão 
estética. Esta diz respeito à habilidade de perceber a qualidade estética dos 
produtos midiáticos, sua formatação e sua relação com outros conteúdos, não 
apenas midiáticos, mas artísticos e culturais.

Laboratório de Audiovisual

O Laboratório de Audiovisual é uma ação de formação proposta 
pelo Núcleo Mediar6, vinculado ao Grupo de Pesquisa Redes, Ambientes 
Imersivos e Linguagens (registrado no Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico —CNPq) da Faculdade de Comunicação 
da Universidade de Juiz de Fora. Esta iniciativa busca discutir, avaliar e de-
senvolver a competência midiática, através da realização de quatro oficinas 
que se complementam.

6 O Núcleo Mediar faz parte do Observatório da Qualidade no Audiovisual. Ver: <http://
observatoriodoaudiovisual.com.br/>.
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No ano de 2016, foram realizadas as primeiras oficinas em uma esco-
la pública de Juiz de Fora, a Escola Municipal Dr. Antonino Lessa (Escola 1), 
e no ano de 2017, em uma escola privada, o Sistema Degraus de Ensino (Es-
cola 2). Através da escolha dessas duas escolas, buscamos alcançar realidades 
sociais diferentes, bem como realidades diferentes de acesso às tecnologias. 
O objetivo final desse projeto é fazer com que os alunos entendam o processo 
de produção de conteúdo audiovisual a partir da reflexão e desenvolvimento 
da competência midiática.

As oficinas foram ministradas e conduzidas por estudantes de pós-
graduação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF e es-
tudantes de graduação em Jornalismo da Faculdade de Comunicação da 
UFJF. Cada escola recebeu oficinas durante quatro semanas consecutivas, 
tendo cada uma delas duração média de 2 horas semanais. Na Escola Muni-
cipal Dr. Antonino Lessa, o projeto foi realizado com 15 alunos de 9 a 12 anos, 
e no Sistema Degraus de Ensino, com sete alunos de 14 a 17 anos.

Oficina Brinquedos Ópticos

Nesta oficina, os alunos puderam conhecer os princípios básicos da 
animação através da produção de brinquedos ópticos simples, utilizando ma-
teriais acessíveis, como o papel e o lápis, para fazer a dobradinha, o tauma-
trópio e o flipbook. Esses brinquedos consistem em um conjunto de imagens 
que variam em detalhes de uma para a outra e criam a ilusão de movimento. 
Através dessa estratégia, foi possível o uso do lúdico para ensinar conceitos 
considerados mais complexos, como o de quadros por segundo, ou frames 
per second (FPS). Com isso, os alunos tiveram a oportunidade de entender 
os primeiros conceitos envolvidos no processo de animação. 

Foram exibidos também alguns desenhos animados, desde aqueles 
que utilizavam a técnica da animação em papel, como também outros pro-
duzidos a partir da evolução dessas técnicas, como é o caso das animações 
computadorizadas. O objetivo foi mostrar o desenvolvimento da animação 
ao longo do tempo. Alguns dos produtos audiovisuais apresentados aos alu-
nos foram Gertie the dinossaur (1914), de Winsor McCay; Steamboat Willie 
(1928) e trechos de Toy Story (1995), ambos de Walt Disney Studios; e o 
trailer do filme brasileiro indicado ao Oscar O menino e o mundo (2013), 
de Alê Abreu.
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Oficina Eu, YouTuber

O objetivo desta oficina foi apresentar aos alunos os equipamentos 
necessários para a gravação de um vídeo para a internet, assim como mos-
trar as etapas envolvidas no processo de produção audiovisual, como rotei-
ro, produção e edição. Na oficina realizada na Escola 1, foi necessária uma 
atividade inicial de apresentação de cada criança em frente às câmeras para 
desinibi-las, a fim de conseguir um bom resultado da atividade final. Já na 
Escola 2, os alunos se mostraram à vontade, e por isso não se fez necessária 
essa atividade antes de iniciar a oficina. Foram exibidos vídeos do YouTu-
be de diferentes gêneros (tutoriais, vlogs, esquetes e animações) criados por 
YouTubers que os alunos já tinham costume de assistir ou que possuíam a 
mesma faixa etária que eles.

Ao final da oficina, as crianças foram divididas em grupos, e cada 
grupo produziu um vídeo curto de apresentação de um canal fictício para o 
YouTube. A linguagem e conteúdo produzido pelos alunos foram escolhidos 
pelos próprios grupos, gerando materiais diversos, como tutoriais, narrativas 
de histórias criadas e comentários sobre séries. Com auxílio dos monitores, os 
próprios alunos criaram roteiro, fizeram a cinegrafia, apresentaram os temas 
e gravaram suas produções. Os monitores auxiliaram no primeiro contato 
com a câmera, despertando interesse pelas funções e novas descobertas so-
bre sua utilização. Técnicas de iluminação e cinegrafia foram ensinadas de 
forma prática nos grupos conforme a necessidade.

Oficina Contando uma História

A terceira oficina teve como finalidade apresentar para os partici-
pantes a técnica de animação stop motion, que consiste em tirar fotografias 
de objetos, que são movimentados e fotografados quadro a quadro. Foi ques-
tionado se os alunos sabiam do que se tratava a técnica. Na Escola 1 todos 
disseram desconhecer, enquanto na Escola 2 alguns disseram ter uma noção 
superficial, mas no geral eles não sabiam exatamente o que era, quando, 
nesse momento, a técnica foi explicada e exemplificada. Os alunos assistiram 
alguns vídeos em stop motion e outros vídeos que mostravam o processo de 
produção de filmes que utilizam essa técnica.

Em ambas as escolas, trabalhamos conteúdo audiovisual que tra-
zia temas relevantes, como diversidade, tolerância, igualdade, dentre outros, 
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como é o caso do curta Grãos do mesmo saco (2011), de Henrique Kopke. As 
temáticas foram discutidas a partir dos produtos audiovisuais, gerando refle-
xão. No fim da aula, as turmas foram novamente divididas em grupos para 
produzirem os seus próprios vídeos utilizando a técnica. Essa atividade exige 
dos alunos concentração, atenção e trabalho em equipe, por isso foi necessá-
ria a colaboração de todos os alunos, bem como a divisão de funções.

Oficina Que som é esse?

A última oficina trabalhou os efeitos sonoros e as trilhas sonoras com 
objetivo de mostrar a importância desses recursos em um conteúdo audiovi-
sual. A oficina iniciou-se com a exibição do curta metragem Vizinhos (1952), 
de Norman McLaren. Esse vídeo foi produzido utilizando a técnica do stop 
motion e aborda, em sua temática, a questão da violência. O objetivo, com 
a exibição deste filme, foi o de relembrar a técnica utilizada na oficina ante-
rior, além de abordar a temática apresentada.

Foram exibidas animações destacando a importância do som para 
a produção de sentido de uma narrativa audiovisual. Vinhetas de filmes, tri-
lhas sonoras de desenhos e filmes famosos foram utilizados com o objetivo de 
despertar a memória sonora dos alunos. Eles identificaram os sons que foram 
apresentados, refletiram sobre a função dos efeitos sonoros, bem como os 
sentimentos, e relacionaram o som com o gênero do filme (comédia, suspen-
se, terror, etc.). Os alunos se dividiram nos mesmos grupos da oficina anterior 
e produziram efeitos sonoros para colocar trilha nos vídeos produzidos por 
eles na oficina “Contando uma História”.

Devido à disponibilidade de outros recursos tecnológicos, como com-
putadores e acesso à internet, foi possível trabalhar o processo da edição na 
Escola 2. Cada grupo teve a oportunidade de editar seus próprios vídeos uti-
lizando a ferramenta de edição do YouTube. Alguns alunos já tinham algum 
contato com programas de edição (Movie Maker), mas optamos pelo uso do 
próprio YouTube1 pela maior disponibilidade de acesso por todos os alunos 
presentes. Os conhecimentos de edição foram adquiridos ou aprimorados, e 
eles conseguiram ver, logo em seguida, o resultado final de suas produções.

1  O editor de vídeos do YouTube não está mais disponível na plataforma desde 20 de setem-
bro de 2017.
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Abordagem das Dimensões

Linguagem

A dimensão Linguagem foi abordada, de maneira geral, em todas as 
oficinas, através da capacidade de avaliar as mensagens recebidas, perceber 
as estruturas narrativas, compreender as informações transmitidas e entender 
as histórias contadas através das diversas mídias utilizadas nas aulas. Os alu-
nos assistiram alguns vídeos e criavam em seguida conteúdos com técnicas 
semelhantes. A partir disso, conseguiram entender o processo de criação dos 
produtos audiovisuais (animação, stopmotion, vlogs, entre outros) e analisar 
as linguagens utilizadas em cada uma das produções. Na primeira oficina já 
foi possível perceber que eles estavam aprendendo a linguagem ensinada, 
uma vez que as narrativas criadas pelos alunos através da produção dos brin-
quedos ópticos foram compreendidas e avaliadas pelos colegas.

Na oficina “Eu, YouTuber”, os alunos demonstraram ter um co-
nhecimento básico sobre os conteúdos audiovisuais. Tendo como exemplo 
o conteúdo assistido por eles no YouTube, foi possível abordar os diferentes 
gêneros narrativos utilizados dentro da plataforma. Ainda que houvesse di-
ferença entre o conteúdo consumido pelos alunos de cada escola, a diver-
sidade entre os vídeos citados por cada grupo foi suficiente para que eles 
percebessem como a linguagem de cada vídeo se diferenciava dos demais. 
Além dos gêneros conhecidos por eles, foram apresentadas outras possibi-
lidades de linguagem, e alguns conseguiram relacionar com outros vídeos 
que já haviam assistido e consideravam “parecidos”. Durante a produção 
dos vídeos, cada grupo pôde escolher qual linguagem pretendia utilizar, 
dentre as que foram sugeridas. Mais uma vez as diferentes formas de ex-
pressão foram ressaltadas.

Na oficina “Que som é esse?”, a grande maioria dos alunos reco-
nheceu as trilhas sonoras dos desenhos e filmes tocados na sala de aula. 
Ao utilizar diferentes ritmos e questionar o sentimento produzido por cada 
um, foi desenvolvida a capacidade de interpretar e avaliar os códigos de 
representação usados. Eles também perceberam a importância da trilha e 
dos efeitos sonoros em uma produção audiovisual para dar sentido à nar-
rativa. Ao produzir efeitos sonoros e trilha sonora para os vídeos criados na 
oficina anterior, a “Contando Histórias”, eles ressignificaram um produto 
que já havia sido criado.
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Tecnologia

Esta dimensão foi abordada, sobretudo, nas oficinas que apresenta-
ram novos dispositivos e tecnologias de produção. Os alunos puderam per-
ceber o impacto provocado pelo desenvolvimento das tecnologias na produ-
ção audiovisual, sobretudo no processo de animação. As diferenças entre as 
animações tradicionais e as animações feitas em computação gráfica foram 
melhor compreendidas com a exibição de trechos de vídeos/trailers de filmes 
que destacavam sua evolução.

Os alunos ainda interagiram de forma satisfatória com as câmeras 
e os aparelhos utilizados na oficina, ainda que nenhum deles, em nenhuma 
das escolas, tivesse relatado contato anterior com câmeras filmadoras ou do 
tipo handycam. A grande maioria utilizava câmeras de celular para lazer e, 
depois das oficinas, conseguiram utilizar essas tecnologias com fins comuni-
cacionais.

Os alunos da Escola 2 demonstraram ter mais proximidade com as 
tecnologias, alguns tendo inclusive noções básicas de edição de vídeos atra-
vés de programas como o Windows Movie Maker.

A disponibilidade de acesso a computadores e internet na escola 
durante a oficina permitiu que fosse trabalhado a edição através de uma fer-
ramenta disponibilizada pela própria plataforma do YouTube. A Escola 2 
possuía ainda diversos tablets que ficam à disposição dos alunos para fins 
educativos, por isso, na oficina de stop motion, utilizamos esse equipamento 
como recurso pedagógico, produzindo as animações através de um aplicati-
vo e da câmera do tablet, ao invés de câmeras fotográficas.

Processos de interação

Esta dimensão é trabalhada quando pensamos sobre o consumo mi-
diático, sobre as possibilidades de criação e utilização dos meios de comuni-
cação para produzir conteúdo de forma colaborativa e plural. Em todas as 
oficinas, essa dimensão foi abordada, uma vez que parte das atividades exigia 
troca de experiência, socialização das produções e interação com as tecnolo-
gias utilizadas nos processos de criação.

Todas as atividades realizadas nas oficinas, exceto a atividade pro-
posta na oficina “Brinquedos Ópticos”, foram realizadas em grupo. Isso mos-
trou a eles a importância do trabalho colaborativo. Ao longo das oficinas, 
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eles adquiriram habilidades que permitiram que compreendessem porque 
alguns conteúdos são mais apreciados do que outros, para isso os processos de 
interação que ocorreram durante as aulas foram fundamentais.

Algumas oficinas obtiveram destaque no desenvolvimento da di-
mensão processos de interação. Na oficina “Brinquedos Ópticos”, os pro-
cessos de interação foram de grande intensidade. Os alunos participaram 
ativamente na criação dos seus próprios brinquedos ópticos e também co-
mentando sobre os brinquedos produzidos pelos seus colegas, destacando 
características que chamaram a atenção, como o uso de cores, a narrativa 
produzida e a criatividade. Houve participação ativa dos alunos também ao 
comentarem sobre as animações que eles conheciam e ao assistirem vídeos 
de processo de produção das animações.

No aspecto interação com os meios, de maneira geral, eles já pos-
suíam grande interação com o YouTube, sendo parte do dia a dia deles. No 
entanto, conseguiram aprender as várias formas de utilizar a plataforma para 
além do entretenimento, desenvolvendo assim a capacidade de gerir o ócio 
midiático.

Durante a oficina “Que Som é Esse”, os alunos puderam observar 
como a trilha sonora é um recurso eficiente e poderoso para suscitar emo-
ções e proporcionar uma experiência mais intensa no espectador.

Processos de produção e difusão

Esta dimensão relaciona-se com as etapas de produção de con-
teúdo, incluindo a difusão, apropriação e engajamento no compartilha-
mento das mensagens. Durante as oficinas foram apresentados conheci-
mentos básicos sobre as etapas de produção de conteúdos audiovisuais 
(pré-produção, produção e pós-produção), ressaltando a importância de 
realizar cada uma delas. Em um primeiro momento, os alunos questio-
naram a importância do roteiro, e  muitos queriam avançar diretamente 
para a gravação. Considerada a excitação por estarem diante de novas 
tecnologias que até então alguns nunca tiveram um contato mais próxi-
mo ou, se o tinham, não sabiam como executar da melhor forma possível, 
é compreensível a ansiedade em querer produzir. Posteriormente, eles 
puderam perceber a importância de um bom roteiro e pré-produção, pois 
os grupos que executaram esta etapa de forma mais eficiente tiveram 
melhores resultados.
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O trabalho de maneira colaborativa, com delimitação das funções 
de cada membro do grupo, foi fundamental para que as etapas fossem bem 
realizadas e contribuiu diretamente com o resultado final. Foi possível ex-
plorar também a diferença entre o que é produzido individualmente e cole-
tivamente.

Na oficina “Que Som é Esse”, trabalhamos os efeitos dos sons mo-
dificando as trilhas sonoras de uma cena de filme e analisamos como isso 
interfere na mensagem transmitida. Com a dinâmica adotada foi possível 
mostrar como o processo de produção de um filme envolve a trilha sonora, 
assim como a possibilidade de produzir novos significados a partir dos sons.

Durante a oficina “Contando uma história”, um dos alunos da Es-
cola 1 questionou se os vídeos produzidos poderiam ser postados na internet 
e, na ocasião, foi discutido sobre a difusão do conteúdo. Eles compreende-
ram que a informação pode e deve ser compartilhada através das ferramentas 
disponíveis, e que essa ação aumenta a visibilidade das mensagens.

Ideologia e valores

Um dos indicadores dessa dimensão trata da capacidade de percep-
ção da realidade a partir das representações feitas pelo audiovisual. Neste 
aspecto todas as oficinas, em ambas as escolas, conseguiram trabalhar essa 
dimensão. Os alunos conseguiram perceber, nos vídeos exibidos, o reflexo 
da realidade, principalmente a tecnológica, e sua evolução no decorrer dos 
anos. Eles puderam apreender de que forma as animações feitas em cada 
época refletem o tempo e o contexto em que elas foram produzidas.

Na Escola 1, a divisão dos grupos entre meninos e meninas demons-
trou a presença dos estereótipos de gênero, de maneira sutil. Essa divisão 
pode não ser necessariamente consciente para os alunos, mas ela é uma rea-
lidade no meio deles.

Na primeira fase de aplicação das oficinas, realizada na Escola 1, 
em 2016, percebemos que esta dimensão foi mais explorada durante a ofi-
cina “Que Som é Esse?”, através da discussão da temática relacionada ao 
bullying, violência e da relação entre colegas, levantada pelo curta Vizinhos 
(1952). Um fato que nos chamou a atenção foi a ocorrência de conflitos entre 
alguns alunos da Escola 1, que foram se mostrando mais agressivos no de-
correr desta oficina, o que nos levou a uma reflexão sobre as possíveis causas 
deste comportamento. Considerando a influência dos processos emotivos 



Série Comunicação e Educação - Volume 5

224 |   Daniela Oliveira | Camilla Marangon Feitoza | Matheus Pereira Soares 
Gabriela Borges | Soraya Ferreira

nas ações conscientes dos indivíduos, acreditamos que a temática e a forma 
como ela foi abordada no filme Vizinhos (1952) podem ter incitado tais atitu-
des, acionando gatilhos mentais que trazem à tona a realidade vivenciada por 
algumas crianças do grupo. O mesmo não foi observado na Escola 2, onde o 
contexto social em que vivem os alunos é bem diferente do primeiro.

Essa temática contribui para reforçar valores dentro de sala e levan-
tar a discussão sobre os assuntos. Mas de uma forma geral, o grupo de pesqui-
sa percebeu que essa dimensão não tinha alcançado as análises e resultados 
esperados e, na próxima escola, a dimensão deveria ser mais explorada.

Observamos um grande avanço na abordagem desta dimensão no 
segundo Laboratório de Audiovisual, em 2017, ministrado na Escola 2, em 
comparação ao primeiro, realizado na Escola 1, em 2016. Com mais experi-
ência, foi possível abordar a dimensão de Ideologias e Valores de forma mais 
eficaz. A curadoria dos vídeos exibidos ao longo das oficinas foi feita de forma 
a abordar não somente questões estéticas ou de narrativa, mas também rela-
cionadas às mensagens que cada conteúdo carregava.

O repertório cultural influencia diretamente no olhar do indiví-
duo diante de um novo conteúdo audiovisual. As temáticas que, em algum 
momento, já haviam sido abordadas na própria escola interferiram a per-
cepção dos alunos sobre os produtos apresentados. Eles foram capazes de 
entender as mensagens de cada vídeo e debater os conteúdos. Um exem-
plo dessa capacidade ocorreu na primeira oficina, “Brinquedos Ópticos”. 
Quando os alunos descobriram o processo de produção das animações an-
tigas, eles repararam a quantidade de material gasto para a sua produção e 
atentaram para questões ambientais. Em todas as oficinas ocorreram situ-
ações semelhantes, envolvendo questões relacionadas à diversidade, igual-
dade, aceitação, dentre outros.

Estética

A dimensão Estética foi desenvolvida em dois momentos: quando ti-
veram contato com obras de qualidade audiovisual e foram discutidos aspec-
tos da forma de cada conteúdo e quando eles tiveram que produzir seus pró-
prios conteúdos e mensagens, partilhando posteriormente com os colegas.

Durante a exibição dos curta-metragens e vídeos diversos, geral-
mente ocorrida no início de cada oficina, os alunos puderam perceber a 
qualidade estética dos produtos audiovisuais e discutir possíveis razões para 
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as diferenças entre vídeos que não tinham qualidade. Em uma das oficinas 
foram apresentados vídeos de YouTubers conhecidos. Os alunos foram le-
vados a pensar sobre as produções e identificar quais eram boas e quais não 
tinham a mesma qualidade audiovisual. A partir da discussão, apresentamos 
alguns conceitos como o de enquadramento, iluminação, composição de 
cenários, qualidade do áudio, dentre outros. Estes conceitos foram melhor 
apreendidos durante a prática da produção dos vídeos. À medida que o con-
teúdo transmitido era executado, eles desenvolveram a sensibilidade estética, 
percebendo a diferença que a técnica bem executada faz no produto final e 
diferenciando as que tiverem esse cuidado na produção daquelas que não o 
tiveram. A consciência de todo o processo de produção, bem como o de suas 
etapas, fez com que os alunos valorizassem não apenas o que é comunicado, 
mas também como é comunicado.

Na hora de socializar as produções, os alunos puderam perceber que 
alguns produtos ficaram melhor que os demais, seja pela criatividade, pela 
habilidade em manusear os equipamentos ou até mesmo pela dedicação em 
executar adequadamente todas as etapas da produção. Essa percepção não 
desmereceu nenhum aluno, apenas incentivou e deu ideias para os demais.

Conclusão

De forma geral, observamos que todas as competências trabalhadas 
nas duas escolas foram bem assimiladas pelos alunos, ainda que houvesse 
uma considerável diferença de idade entre eles.

A principal diferença entre os alunos das duas escolas está relacio-
nada ao acesso à tecnologia, a começar pela infraestrutura: na Escola 1 tí-
nhamos à disposição uma sala ampla, com diversos objetos, como fantasias e 
brinquedos, e uma grande mesa onde as atividades foram realizadas de forma 
mais próxima, proporcionando um ambiente mais lúdico, entretanto despro-
vido de tecnologias. Todos os equipamentos, tais como câmeras, computado-
res e projetor de vídeo foram levados pela equipe que ministrou as oficinas. A 
Escola 2 possuía todo um aparato tecnológico que possibilitou trabalhar con-
teúdos que não puderam ser abordados na Escola 1, como a edição de vídeo 
e a produção através de dispositivos móveis. Todavia, a infraestrutura da sala, 
com cadeiras e mesas individuais, não favorecia atividades colaborativas.

Explorar os recursos tecnológicos de cada escola ajuda na preparação 
das oficinas e aumenta o potencial de produção dos alunos. Na segunda 
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escola foi possível melhorar o preparo das aulas a partir das tecnologias 
disponíveis. Constatamos que este aspecto deve ser considerado durante a 
preparação das oficinas a serem ministradas em outras escolas. Contudo, 
foi possível concluir, comparando as duas escolas, que acesso não significa 
necessariamente produção de bons conteúdos. Na Escola 2 o acesso às 
tecnologias era maior, porém o uso era apenas para lazer, sem nenhuma 
iniciativa diferenciada, assim como aconteceu na primeira escola, onde o 
acesso era menor. Todos os alunos da Escola 2 possuíam um smartphone e 
acesso à internet em casa e na escola, situação diferente daquela vivenciada 
pelos alunos da Escola 1. Apesar de os alunos da Escola 2 se mostrarem mais 
familiarizados com as tecnologias, este fator não foi determinante para a 
apreensão dos conteúdos abordados. Isso mostra que, além de ter os meios 
tecnológicos, é preciso instrução para o melhor uso deles. Observamos que, 
em termos de produção, todos os alunos das duas escolas foram capazes de 
desenvolver as atividades de maneira razoável.

Entretanto, os alunos da Escola 2 tiveram mais facilidade de relacio-
nar as diferentes linguagens e conteúdos, possivelmente por terem construí-
do um repertório mais vasto que os alunos da escola 1, fato este que pode ser 
explicado pela facilidade de acesso aos diferentes conteúdos.

Observamos também uma diferença na abordagem das oficinas nas 
duas escolas. Uma vez que tivemos um período entre a aplicação dos dois la-
boratórios, foi realizada uma avaliação na qual identificamos pontos a serem 
melhorados e repensamos alguns aspectos da abordagem. A dimensão Ideo-
logia e Valores, por exemplo, foi trabalhada de forma mais eficaz no segundo 
laboratório. No entanto, a partir da abordagem dos temas propostos em cada 
vídeo apresentado nas oficinas, foi possível perceber uma outra possibilidade 
de análise para as próximas oficinas que o grupo for realizar em outra escola. 
Abordar a dimensão buscando entender e questionar os alunos quanto ao 
motivo da escolha de suas produções e analisar a realidade deles quanto ao 
que foi produzido pode ser um caminho para ampliar esse aspecto.

As diferenças de temas nos vídeos produzidos pelos alunos de uma 
escola em relação à outra tiveram interferências diretas da realidade viven-
ciada por cada um, no entanto, buscar entender o motivo deles e analisar a 
partir das falas dos próprios alunos pode enriquecer essa percepção.

Com os avanços acelerados das tecnologias de comunicação, é fun-
damental abordar desde cedo o papel e a influência que elas têm em nossas 
vidas e como podemos consumir os produtos midiáticos de uma forma cons-
ciente. A disponibilidade e a facilidade de acesso a esses recursos também 



Comunicação e Educação: territórios migrantes, interfaces expandidas

   Competência midiática audiovisual: análise da experiência do Núcleo Mediar em 
oficinas deaudiovisual ministradas em escola pública e privada  | 227

servem para que possamos produzir conteúdos inteligentes, que agregam 
conhecimento.

As oficinas de audiovisual procuraram levar aos alunos uma reflexão 
sobre a forma como estes se relacionam com o audiovisual, seja através da 
sensibilização do olhar, tornando-os mais críticos em relação aos produtos 
audiovisuais consumidos, estimulando-os a produzir seus próprios conteúdos 
de maneira mais criativa, além de utilizar as ferramentas que têm acesso de 
forma mais eficiente, atendendo seus objetivos comunicacionais.
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