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RESUMO

O vídeo educacional é uma categoria de produto audiovisual feito especialmente para atingir

objetivos educacionais. Esse tipo de produto envolve dois grandes grupos de conhecimento: o

conhecimento audiovisual e a educação. O primeiro deles, o conhecimento audiovisual, vai

guiar a confecção em termos de linguagem, roteiro, produção de imagens e outros. O segundo

grupo, a educação, vai abordar os aspectos de ensino e aprendizagem que diferenciam o vídeo

educacional de outras espécies de audiovisuais. A ciência da mente, cérebro e educação (MCE)

– uma disciplina que une as áreas da pedagogia, psicologia e neurociência em prol do ensino e

da aprendizagem – compõe o corpo teórico referente à parte de educação. Dez diretrizes, que

guiam a aplicação prática da ciência MCE em sala de aula, foram extraídas da literatura e,

posteriormente, adaptadas para que pudessem ser aplicadas ao processo de produção

audiovisual. O objetivo desta pesquisa é, assim, propor procedimentos metodológicos para a

produção de vídeos educacionais que integrem as diretrizes adaptadas da ciência da mente,

cérebro e educação. Dessa maneira, vídeos confeccionados a partir desses procedimentos

contariam com a base da ciência MCE para seu planejamento e execução.

Palavras‐chave: ciência da mente, cérebro e educação; vídeo educacional; diretrizes;

metodologia; produção de vídeo.



ABSTRACT

The educational video is a category of audiovisual product made specially for educational

purposes. This sort of product involves two main groups of knowledge: audiovisual and

education. The first, the audiovisual knowledge, will guide the production in terms of language,

script, video shooting, among others. The second, education, will approach aspects of teaching

and learning that distinguish the educational video from other sorts of videos. Mind, brain and

education science (MBE) – a discipline that combines the fields of education, psychology and

neuroscience on behalf of teaching and learning – composes the theoretical framework about

education. Ten guidelines, that guide the practical application of MBE science in the classroom,

were extracted from the literature and, lately, adapted so they could be applied to the video

production process. The goal of this research is, therefore, to propose methodological

procedures to the educational video production that integrates the adapted guidelines from

mind, brain and education science. This way, videos made from the procedures would have the

basis of MBE science in their planning and execution.

Keywords: mind, brain and education science; educational video; guidelines; methodology;

video production.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir da década de 1980, a produção de conteúdo foi enormemente facilitada pelo

computador e por outras tecnologias desenvolvidas a partir de componentes eletrônicos (LÉVY,

1993). A rapidez e a versatilidade proporcionadas por essas ferramentas ‐ como câmeras

digitais, gravadores e computadores pessoais – tornou menos custosa a atividade de registrar

ideias (KENSKI, 2010), uma vez que bastava apagar aquilo que não fosse desejado. A

instantaneidade do feedback, como no caso das câmeras de foto e vídeo digitais, deu a

liberdade de produzir mais, em menos tempo e a um custo muito menor, já que toda etapa de

revelação do filme foi eliminada. 

Entretanto, equipamentos eletrônicos, como câmeras e computadores, só se tornaram

acessíveis em relação ao preço por volta dos anos 2000. Esse fator, de grande importância para

a massificação da tecnologia, restringiu, por algum tempo, sua utilização aos profissionais ou

àqueles que possuíam condições financeiras para adquirir os equipamentos. Mas isso não

significa que a produção de conteúdo escrito e audiovisual não era feita por pessoas de uma

maneira geral, pois mesmo quando já havia equipamentos eletrônicos, ainda usavam‐se

máquinas de escrever, câmeras analógicas, filmes e outros. Tanto profissionais, com

equipamentos modernos, quanto amadores, com qualquer tipo de equipamento, registravam

suas ideias e criavam.

Então, se a produção não era exclusividade de poucos nem era determinada pelos

equipamentos digitais, qual foi o ponto fundamental que fez do século XXI tão frutífero no que

diz respeito à produção de materiais? A divulgação dessas criações. O avanço tecnológico de

componentes eletrônicos, que facilitou e barateou a produção, aliado à web 2.0, que abriu as

portas permitindo que o particular se tornasse coletivo, alavancaram a criação de conteúdos,

fazendo do início do século XXI um período muito produtivo (FILATRO, 2003). Quando se fala

em web 2.0, a intenção é delinear um cenário de evolução da rede, no qual o usuário participa
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de maneira mais ativa na criação e compartilhamento de conteúdos, na alimentação de

informações para bancos de dados e na utilização de serviços, fazendo da rede uma plataforma

(O'REILLY, 2005). Algumas características mais técnicas também são marcantes dessa web,

como a constante melhoria dos produtos como se fossem eternas versões beta, os modelos de

programação mais leves e uma melhor experiência do usuário. A partir desse conjunto de

práticas que dá corpo para a web 2.0, qualquer pessoa passou a ser capaz de divulgar ideias,

fotos, vídeos ou textos, de maneira mais rápida e simples, eliminando todos os intermediários

como editores, revisores, redes de televisão, etc. Mas quantidade de produção não significa

qualidade. Muito do que está disponível na rede, não é bom, mas de alguma forma reflete

como o hábito de produzir e divulgar espalhou‐se por esta sociedade que tem uma relação tão

próxima com o computador. 

As tecnologias de hardware e de software disponíveis hoje em objetos de uso cotidiano – como

televisores, celulares, tablets – transferem parte das atividades antes realizadas apenas através

do computador, como ler e‐mails, para qualquer lugar (KENSKI, 2010). Não existe mais a

centralização em um único aparelho, o que, por consequência, afeta todo o sistema de

comunicação pessoal. Não é mais preciso esperar dias até uma carta chegar, ou ligar torcendo

para que esteja em casa a pessoa com a qual se deseja falar. Hoje, manda‐se uma mensagem

de texto, um e‐mail, um recado por alguma rede social. E, se esse comportamento já está

entranhado na vida das pessoas, é inevitável que haja reflexos disso na educação. Não é

possível isolar o aprendizado excluindo, deste processo, as características da vida que o

indivíduo leva (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2010). As escolas são ambientes formais de

aprendizagem, mas as pessoas aprendem em ambientes muito além delas. Assim, como seria

possível, em uma época impregnada por gadgets, computadores, acesso à rede, manter o

processo de aprendizagem desvinculado dessa tecnologia, desconsiderando que os sujeitos

estão imersos nessa cultura?

Se o impacto na educação é inevitável, a escola precisa incorporar ao seu ambiente os

elementos que já estão no cotidiano do aprendiz. O indivíduo precisa reconhecer na escola um

espaço integrado com suas experiências de vida, não um lugar isolado cujas referências, muitas
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vezes, ele não compreende (KENSKI, 2010). Todavia, não basta despejar a parafernália

tecnológica sem que, sobre ela e seus produtos, haja planejamento. Coerência entre conteúdo,

formato e uso são importantes para que o estudante sinta‐se motivado pelo material

educacional. Por exemplo, um professor pendura, todos os dias, um mapa no quadro. Então, a

escola instala um conjunto de computador e projetor na sala e, no dia seguinte, o professor

não leva o habitual mapa, mas projeta no quadro a mesma figura. Nesta situação, qual é a

diferença, para o aluno, entre ver um mapa impresso em papel e a mesma figura projetada no

quadro? Provavelmente nenhuma, afinal, a experiência do aluno com a figura é a mesma. Não

houve adaptação do material educacional para as potencialidades do novo suporte, ele apenas

foi mostrado da mesma maneira através do novo suporte. Neste caso, poderiam ter sido

melhor exploradas a expressividade e as potencialidades do meio para incrementar o conteúdo

(KENSKI, 2010). Uma solução mais adequada seria mostrar um mapa que contivesse

informações adicionais, que pudesse ser movimentado e expandido, que possibilitasse ocultar

ou revelar detalhes, figuras, sons, imagens. Explorar as potencialidades de cada meio contribui

para aprimorar a experiência do aluno com o material educacional, que é a percepção do

indivíduo acerca da qualidade estética e técnica, da adequação do conteúdo para o suporte, da

capacidade do meio de ilustrar o fenômeno ou conteúdo e muitos outros. A experiência refere‐

se à toda relação estabelecida entre o estudante e o material feito para ele, e que nem sempre

será positiva. Boa parte dessa experiência vai depender da bagagem cognitiva do estudante,

daquilo que ele já tem em seu repertório de informações, e entender o que é possível com

cada suporte pode ser muito útil para o aprendizado. 

Os avanços tecnológicos que permitem introduzir novas ferramentas na sala de aula, também

permitem novas formas de pensar e entender a maneira como as pessoas aprendem. Limb

(2010) e Fisher et al. (2007) identificam que os avanços tecnológicos, em especial o

desenvolvimento de novos métodos para obtenção de imagens, permitem que os processos

cerebrais sejam observados de maneira nunca antes vista. O desenvolvimento tecnológico

também permitiu fazer simulações e compartilhar informações de maneira muito rápida,

possibilitando o intercâmbio de conhecimento entre áreas diversas. Essa é uma das bases da
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disciplina chamada de ciência da mente, cérebro e educação: a troca e o compartilhamento de

informações entre a psicologia, a pedagogia e a neurociência em prol do ensino e da

aprendizagem. Segundo Tokuhama‐Espinosa (2010), quando o professor – ou o cientista da

mente, cérebro e educação – está munido de conhecimentos multidisciplinares sobre o

funcionamento do sistema nervoso, dos comportamentos humanos e das estratégias

pedagógicas, suas ações facilitam o aprendizado dos alunos.

Tokuhama‐Espinosa (2008, 2010) mapeou os conhecimentos dessa nova área e propôs dez

diretrizes para a aplicação prática dessa ciência em sala de aula. As diretrizes servem como um

guia ao educador para a implementação dos conhecimentos provenientes de três esferas: a

pedagógica, a psicológica e a neurobiológica. A esfera pedagógica é referente às estratégias

utilizadas para entregar, transmitir ou construir com o aluno determinado conhecimento. A

produção e a utilização de materiais educacionais como ferramenta de transmissão de

conhecimento – como o mapa do exemplo anterior – estão envolvidos nesta esfera. A segunda

esfera, a psicológica ou social, é estabelecida na relação entre os sujeitos (professores e

alunos); nos comportamentos de aprendizagem, como a experiência do estudante em relação

ao material educacional; e nos processos mentais, como atenção ou motivação. E a terceira

esfera é a neurobiológica que, de certa forma, complementa a segunda, mas sob a perspectiva

de compreender como o sistema nervoso funciona e modifica‐se nos processos de

aprendizagem. Essas três esferas juntas dão corpo à chamada ciência da mente, cérebro e

educação1, que aborda as situações educacionais por um ângulo multidisciplinar.

A ciência da mente, cérebro e educação apresenta‐se como um novo e abrangente olhar sobre

os processos de ensino e aprendizagem e que tem o compromisso de avaliar, cientificamente,

os conhecimentos que dissemina. A produção de material educacional também pode

beneficiar‐se dos avanços da ciência da mente, cérebro e educação, concebendo produtos de

acordo com abordagens com maior embasamento científico e, consequentemente,

aumentando sua eficiência. Mas as diretrizes propostas por Tokuhama‐Espinosa (2010) para

aplicação dessa ciência estão baseadas no ambiente presencial, no contato pessoal entre

1 Do inglês mind, brain and education science.
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professores e alunos. Assim, como aplicar esses conhecimentos aos produtos digitais ou

virtuais? Como transportar para a linguagem de um produto digital ou virtual as ações

propostas para a sala de aula? Estas questões serão abordadas mais adiante (página  107).

Os produtos digitais ou virtuais dedicados ao ensino, podem ser considerados objetos de

aprendizagem (OA). O conceito de objeto de aprendizagem não é tópico de completo consenso

entre os pesquisadores. Muitos pesquisadores da área – como Santos et al. (2007) e Flôres et

al. (2009) – utilizam como principais bases para a conceituação de objeto de aprendizagem

duas fontes: Wiley (2000) e IEEE (2002). Wiley adota a palavra objeto como analogia ao

paradigma das Ciências da Computação orientação a objetos, cujos módulos podem ser

reutilizados inúmeras vezes em diferentes contextos, baseado em Dahl e Nygaard (1966). Ele

aceita que são materiais digitais, modulares e aptos a serem usados por mais de um indivíduo

ao mesmo tempo. Wiley (2000) também apropria‐se do conceito do IEEE do ano 2000, muito

semelhante à sua atualização de 2002, que caracteriza objeto de aprendizagem como

“qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser usada para aprendizado, educação ou

treinamento.” (IEEE, 2002). Compartilhando dessa visão, Quinn (2000) define objetos de

aprendizagem como blocos de conteúdo independentes, possíveis de serem combinados, com

propósitos educacionais variados, podendo ser de qualquer formato, qualquer tipo de mídia e

não exclusivamente digitais. Embora com algumas particularidades, as conceituações

anteriores concordam em relação aos aspectos gerais: modularidade, de natureza digital ou

física, para fins educacionais. 

Por outro lado, Sosteric e Hesemeier (2002) contrapõem as definições anteriores

argumentando que são demasiado abrangentes, permitindo que qualquer coisa seja

considerada objeto de aprendizagem. Além disso, os autores também são contrários ao

paralelo traçado entre os OA e as Ciências da Computação, alegando que emprestar conceitos

de uma outra área em função da semelhança de terminologia não ajuda a entender a natureza

dos objetos de aprendizagem. Sosteric e Hesemeier (2002) enumeram três características

fundamentais para que um objeto seja considerado um OA. A primeira delas é ser de natureza

digital. As iniciativas de criar e manter repositórios são voltadas aos objetos digitais e, sendo
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assim, lhes parece pouco sensato incluir uma gama tão vasta de recursos quando não se vê

real intenção de incluir todos eles no trabalho prático de organização e disponibilização. A

segunda característica é o contexto. Os objetos de aprendizagem precisam de um contexto

específico, caso contrário, são apenas material digital. Por exemplo, a animação de uma bola

quicando pode ser usada em uma aula de física para demonstrar o princípio de conservação de

energia, mas, fora de contexto, é apenas uma bola quicando. Por ser tão importante, o OA deve

integrar o contexto, trazendo sugestões de uso, instruções e as circunstâncias sob as quais fora

produzido. Neste caso, a função do professor é a de interpretar e reorganizar o contexto do OA

de modo que ele faça sentido para a proposta educacional. A terceira característica destacada

por Sosteric e Hesemeier (2002) são os metadados associados. Assim como o contexto precisa

estar presente para que um arquivo seja útil como objeto de aprendizagem, são necessárias

informações para que este mesmo arquivo seja indexado e encontrado. Os metadados são

informações que ajudam na organização dos repositórios, fazendo com que sejam encontrados

objetos associados a certos conceitos ou situações instrucionais. Uma aplicação prática pode

ser encontrada em Da Silva (2005), cujos metadados associados aos objetos auxiliam na

entrega do produto para o aluno de acordo com seu estilo de aprendizagem. Assim, é possível

customizar a ordem de apresentação dos materiais de acordo com a estratégia que mais de

adapta ao particular estudante: indo do mais abrangente/teórico para o específico/concreto ou

vice‐versa. 

O conceito de objeto de aprendizagem adotado nesta pesquisa é o de Sosteric e Hesemeier

(2002 – pg. 4): “um objeto de aprendizagem é um arquivo digital (imagem, vídeo, etc.), cujo uso

tenha fins pedagógicos e que incluam, internamente ou via associação, sugestões do contexto

apropriado para sua utilização”. A pesquisa o adota porque o conceito do IEEE (2002), no qual

os outros autores baseiam‐se, aceita que qualquer material que possa ser usado com finalidade

educacional pode ser um OA. Cebrián de La Serna (1994), um dos autores chave desta

pesquisa, considera que vídeo educativo é o material feito especialmente para fins de ensino.

Filmes, seriados de TV e outros vídeo produzidos com diferentes propósitos são considerados

por Cebrián de La Serna (1994) como potencialmente educativos. Assim, sendo os vídeos
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educacionais objetos de aprendizagem, o conceito de Sosteric e Hesemeier (2002) encaixa‐se

melhor com a proposição de Cebrián de La Serna (1994).

A ênfase desta pesquisa está na integração das diretrizes da ciência da mente, cérebro e

educação ao processo de produção audiovisual, resultando em procedimentos metodológicos

para a confecção de vídeos educacionais. Dessa forma, os objetos de aprendizagem em vídeo,

produzidos a partir desses procedimentos, trariam embutidos em si os conhecimentos da

ciência da mente, cérebro e educação. Esta pesquisa, de caráter multidisciplinar, propõe‐se,

então, a investigar como áreas distintas podem contribuir para a construção de procedimentos

que objetivam o planejamento e a execução de vídeos com objetivos educacionais bem

definidos.

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA

Considerando que os objetos de aprendizagem apresentam as características citadas, existe

uma grande variedade de possibilidades para sua construção. Dentre essa gama, este trabalho

estudará os vídeos educacionais por sua versatilidade, poder de síntese e representação, e

facilidade de difusão. Por versatilidade entende‐se que os vídeos são capazes de reunir

características de diversos outros tipos de produtos. A composição de um vídeo pode conter

animações, músicas, figuras, simulações e textos. Quando bem planejados e executados,

também são capazes de alto poder de síntese e representação, isto é, conteúdos extensos

podem ser compactados, sem perda da qualidade de informação, em espaços menores de

tempo, já que o apoio visual e sonoro auxilia na transmissão da mensagem. Este ponto também

é fundamental no apoio às representações, que permite retratar eventos inexistentes ou não

visíveis a olho nu. Os arquivos podem ser disponibilizados de diversas maneiras – gravados em

discos, postados na rede, baixados sob demanda via streaming, veiculados pela televisão, etc –

e acessados em diferentes dispositivos – como computadores, celulares, tablets, televisores –;

isso é facilidade de difusão.
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1.3 PROBLEMA DE PESQUISA

Como as diretrizes da ciência da mente, cérebro e educação podem ser integradas a

procedimentos metodológicos para a produção de vídeos educacionais de modo a influenciar a

linguagem e a função do material educacional?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GERAL

Propor procedimentos metodológicos para a produção de vídeos educacionais, que integrem as

diretrizes da ciência da mente, cérebro e educação.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Selecionar, a partir da literatura, um modelo de projeto de produto que se adeque à

produção de materiais educacionais;

• Identificar, em literatura, a evolução da linguagem audiovisual, bem como a maneira

como esses códigos perpetuam‐se através do tempo;

• Identificar, em literatura, o processo de produção audiovisual;

• Destacar as particularidades do vídeo educacional, identificando suas possíveis funções

no contexto educacional;

• Extrair, da literatura, as diretrizes da ciência da mente, cérebro e educação;

• Avaliar as diretrizes, identificando as relações estabelecidas entre elas e o vídeo

educacional;

• Integrar as diretrizes da ciência da mente, cérebro e educação à produção de vídeos

educacionais através de ações e ferramentas;
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• Descrever o procedimento metodológico para a produção de vídeos educacionais que

integram as ações e ferramentas geradas a partir da ciência da mente, cérebro e

educação;

• Aplicar os procedimentos metodológicos propostos no desenvolvimento de um vídeo

educacional;

• Analisar o vídeo educacional finalizado, identificando como foram traduzidos em

linguagem e funcionalidade as diretrizes da ciência da mente, cérebro e educação. 

1.5 HIPÓTESE

Produzir um vídeo educacional a partir dos procedimentos metodológicos que integram as

diretrizes da ciência da mente, cérebro e educação, resultam em um produto com linguagem e

funcionalidade direcionados ao público‐alvo.

1.6 JUSTIFICATIVA

A iniciativa de estudar o processo de produção de vídeos educacionais deve‐se, em grande

parte, à carência de estudos nesta fase de concepção do material, prévia à veiculação. Boa

parte das referências sobre vídeos educacionais está concentrada em uma segunda etapa, que

é composta pela veiculação do vídeo e avaliação de sua eficiência junto ao público. É bastante

comum encontrar trabalhos de pesquisadores oriundos de áreas como psicologia, educação e

ciências exatas, que tratam da relação estabelecida entre aluno e objeto de aprendizagem, ou

seja, da sua aplicabilidade. Esses estudos, com frequência, propõem‐se a mostrar como e em

quais circunstâncias essa categoria de objeto de aprendizagem pode ser aplicada (COX e

MARSHALL, 2007; GUDANESCU, 2010a e 2010b; MORAN, 1995) e a relatar as experiências

práticas de implementação de vídeos educacionais com grupos de alunos (MAYO et al., 2008 e

TIMM et al., 2008). Também são frequentes os trabalhos de pesquisadores das ciências da

computação, cujas pesquisas são relacionados à tecnologia do vídeo, como indexação,
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metadados e widgets2 (BROOKS et al., 2010; DALLACOSTA et al., 2004, 2007a, 2007b; VICARI et

al., 2010). 

Embora seja importante estudar a eficiência dos vídeos educacionais, parece pouco produtivo

aplicá‐los sem que se tenha base para sua confecção, ficando difícil mapear se as falhas e os

acertos são resultados da qualidade do produto ou da mídia em si, neste caso, o vídeo. Estudos

focados na etapa de concepção dos vídeos educacionais podem ajudar a facilitar o processo de

produção e melhorar a qualidade final do objeto de aprendizagem, em termos de função

educacional e de linguagem audiovisual. A sistematização do processo serve como um guia à

equipe produtora para um caminho mais certeiro, evitando o processo de tentativa e erro. O

resultado disso é a diminuição de retrabalho, uma vez que mais tempo é gasto em

planejamento e, portanto, algumas propostas já são eliminadas nesta fase; e também um

produto melhor acabado, já que sua confecção considera os aspectos particulares da produção

educacional. Dessa forma, o vídeo educacional, feito a partir de procedimentos

especificamente desenhados para ele, aborda sempre dois conjuntos de conhecimentos

fundamentais para sua existência: a linguagem audiovisual e a educação. Esta visão vai ao

encontro da ideia de Cebrián de La Serna (1994) sobre o equilíbrio entre conhecimento formal

e narrativo nos vídeo educacionais, ou seja, entre conteúdo e maneira de contar a história para

criar produtos atrativos ao público. A visão de Cebrián de La Serna (1994) será explorada na

seção 2.3 O VÍDEO EDUCACIOANAL (página 48).

O primeiro conjunto de conhecimentos envolvido no vídeo educacional é a própria linguagem

audiovisual. Por ser um vídeo, esse produto se vale dos conhecimentos reunidos ao longo dos

anos pelas experiências cinematográficas e televisivas. Mas os vídeos educacionais, para que

possam cumprir sua função instrucional, necessitam de adaptações de linguagem. Esta

pesquisa abordará algumas ações que visam moldar a linguagem audiovisual para atender as

necessidades do vídeo educacional.

2 Widgets são elementos da interface gráfica que desempenham funções específicas. Owidget de vídeo mais
comum é a linha do tempo, localizada na base da maioria dos players, cujo indicador move‐se da esquerda para
a direita na medida em que o tempo avança.
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O segundo conjunto de conhecimentos envolvido é a educação. A escolha da ciência da mente,

cérebro e educação para abordar esta temática deve‐se ao olhar amplo e contextualizado que a

disciplina proporciona aos processos educacionais. O material educacional é concebido para

colaborar na aprendizagem, portanto, é necessário compreender como ela acontece, tanto na

perspectiva do ambiente quanto na das modificações biológicas e comportamentais do

indivíduo. A ciência da mente, cérebro e educação integra as visões de áreas bem consolidadas

(psicologia, neurociências e pedagogia) de maneira a produzir conhecimento cientificamente

consistente e aplicável ao ambiente de ensino.

Assim, esta pesquisa baseia‐se em três pontos principais. O primeiro é a carência de material

teórico sobre a fase de produção do vídeo educacional. Nesta pesquisa, a produção do vídeo

educacional é posicionada no escopo do projeto instrucional (FILATRO, 2003, 2008) seguindo a

lógica do processo de desenvolvimento de produto (BACK et al., 2008; ROZENFELD et al., 2006).

O segundo ponto é a revisão da linguagem audiovisual e suas variações quando o produto tiver

foco educacional. E o terceiro ponto é o olhar integrado e contextualizado da ciência da mente,

cérebro e educação que visa encontrar soluções com respaldo científico para a produção de

material educacional. 

A seguir, está apresentado o corpo teórico desta pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo traz os conhecimentos teóricos que são base para esta pesquisa. A primeira seção

aborda o processo de desenvolvimento de produtos (PDP), que colabora para a formatação do

modelo de projeto instrucional. A segunda seção apresenta o produto audiovisual, sua

linguagem e processo produtivo. A terceira seção aborda o vídeo educacional, que é objeto de

estudo desta pesquisa. E a quarta seção introduz a ciência da mente, cérebro e educação,

disciplina pela qual foram estudados os processos de ensino e aprendizagem.

2.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

O desenvolvimento de novos produtos, sejam eles físicos ou digitais, envolve uma sequência de

etapas necessárias para que se tenha um resultado eficiente e eficaz, como ressaltam Back et

al. (2008 – pg. 7): “é necessário saber o que fazer, para quem fazer, quando fazer, com que fazer

e como fazer”. A esse processo de planejamento e execução é dado o nome de processo de

desenvolvimento de produtos ou apenas PDP. Rozenfeld et al. (2006) explicam que a

importância estratégica do PDP está no seu posicionamento entre a empresa e o mercado,

identificando – e às vezes antecipando – suas necessidades. O PDP é responsável, também, por

mapear a viabilidade tecnológica e financeira do produto, encontrando soluções que atendam

às necessidades do mercado a um custo acessível.

O PDP, portanto, é uma sequência organizada de etapas pelas quais se passam para

desenvolver novos produtos. Os produtos educacionais – que podem ou não ser objetos de

aprendizagem – também passam por uma sequência estruturada de planejamento e execução.

Ao referir‐se sobre a produção de materiais educacionais, Filatro (2008) a contextualiza no

âmbito do projeto instrucional, um análogo ao PDP, mas aplicado às situações educacionais.

Para Filatro (2008), a produção de qualquer espécie de produto educacional – sites,

hipertextos, vídeos, apostilas, jogos – nunca é sem propósito ou isolada, mas inserida numa

sequência de etapas que formam o projeto instrucional. Este é o resultado de uma série de
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planejamentos e ações que visam solucionar o problema identificado no curso, disciplina,

currículo ou em qualquer outra situação de âmbito educacional.

Uma das maneiras como isso se desenrola, na prática, é através do modelo conhecido como

ADDIE (analysis, design, development, implementation, evaluation) (FILATRO, 2008). Esse

modelo é dividido em duas macrofases: a concepção, que envolve a análise, o design e o

desenvolvimento; e a execução, que envolve a implementação e a avaliação. A seguir, uma

breve descrição das etapas menores contidas nas duas macrofases.

• Análise: é o momento de identificação do problema e o estudo das condições em que

ele está inserido. Nesta primeira etapa, é feito todo o mapeamento contextual,

tentando identificar as causas do problema.

• Design: é a fase em que são projetadas soluções para resolver o problema.

• Desenvolvimento: é a produção, de fato, da solução. Como a captação e edição do

vídeo, a modelagem da animação, a composição do jogo, a elaboração dos textos e

diagramação da apostila.

• Implementação: é a aplicação do produto ou solução. Como a distribuição das apostilas,

a veiculação do filme, a implementação do novo currículo, o uso da plataforma de

aprendizagem.

• Avaliação: é o balanço sobre a eficiência da solução encontrada, a reflexão sobre quão

bem ela resolveu o problema inicial.

Os modelos de processo de desenvolvimento de produtos (PDP), muitas vezes mais voltados

para produtos físicos, assemelham‐se bastante ao modelo ADDIE, mas são mais detalhados.

Rozenfeld et al. (2006) propõem um modelo de PDP dividido em três macrofases (pré‐

desenvolvimento, desenvolvimento e pós‐desenvolvimento) que são subdivididas em

microfases. A primeira macrofase, o pré‐desenvolvimento, envolve o planejamento estratégico

e o planejamento do projeto. É o momento em que o portfólio de produtos será analisado e
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escolhido o produto a ser desenvolvido. A partir dessa escolha, o projeto que conduzirá o

desenvolvimento será planejado. 

A segunda macrofase, o desenvolvimento, é dividida em cinco etapas menores. O projeto

informacional ocupar‐se‐á, detalhadamente, de todas as informações acerca do produto e seu

contexto. O projeto conceitual definirá todos os parâmetros estéticos, de modelagem, de

ergonomia e de sistemas do produto. O projeto detalhado trará as decisões sobre quais partes

produzir, quais terceirizar, qual o ciclo de vida e também os resultados do protótipo e

homologação do produto. E as duas últimas microfases do desenvolvimento são a preparação

para produção do produto e o seu  lançamento. 

A terceira macrofase, o pós‐desenvolvimento, dividida em acompanhamento do produto e

descontinuidade, é quando é avaliada a satisfação do cliente e planejada a descontinuidade da

produção, que também envolve a finalização do suporte ao produto.

Uma característica bastante marcante do modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006) é que,

após a conclusão de cada microfase, é prevista a documentação das decisões tomadas e das

lições aprendidas. Segundo os autores, isso facilita a organização do projeto e a tomada de

decisões futuras sobre ele, mesmo quando a equipe tiver sido desfeita. Para além desses

benefícios, a documentação detalhada do processo ainda colabora para o aperfeiçoamento dos

projetos futuros.

O modelo de PDP proposto por Back et al. (2008) assemelha‐se bastante ao modelo de

Rozenfeld et al. (2006), possuindo três macrofases (planejamento do projeto, elaboração do

projeto do produto e planejamento da implementação), mas somente sete microfases. Eles

propõem um modelo de desenvolvimento integrado de projeto, que é “uma metodologia por

meio da qual uma equipe multidisciplinar desenvolve um projeto, considerando

simultaneamente, ao longo do seu desenvolvimento, as necessidades e restrições do ciclo de

vida do produto” (BACK et al., 2008 – pg. 25). A primeira macrofase, o planejamento do

projeto, não se subdivide e é nela que acontece a elaboração do plano do projeto do produto.

A segunda macrofase, a elaboração do projeto do produto, divide‐se em quatro etapas. No
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projeto informacional são definidas as especificações de projeto do produto. No projeto

conceitual é desenvolvida a concepção do produto. No projeto preliminar é estabelecido o

layout final e a viabilidade técnica e econômica. Na quarta microfase, o projeto detalhado

garante a aprovação do protótipo, a finalização das especificações dos componentes, o

detalhamento do plano de manufatura e a preparação da solicitação de investimento. Na

macrofase de planejamento da implementação acontece a preparação da produção, o

lançamento e a validação do produto, que avalia a satisfação do cliente e faz um balanço do

projeto.

Ao analisar comparativamente os três modelos aqui apresentados (Tabela 1), é possível

observar as semelhanças e diferenças entre eles. Todos os modelos apresentam microfases que

seguem a mesma ordem lógica: análise contextual, delineamento das ações, produção,

lançamento (ou implementação) e avaliação. Rozenfeld et al. (2006) explicam que “o que

determina uma fase é a entrega de resultados (deliverables), que permanecem congelados a

partir do momento em que a fase é finalizada; o final de uma fase é delimitado pela avaliação

de fase ou gate” (ROZENFELD et al., 2006 ‐ pg. 97). Assim, no momento em que se iniciam as

especificações do produto, a fase contextual já deve ter terminado e permanecerá sem

mudanças. O mesmo acontecerá com as fases seguintes.

25



A principal diferença observada entre os três modelos é a composição diferente das

macrofases. Enquanto para Rozenfeld et al. (2006) a terceira macrofase (pós‐desenvolvimento)

contém apenas o acompanhamento e descontinuidade do produto, para Back et al. (2008) a

terceira macrofase (planejamento da implementação) contém a produção, o lançamento e a

validação do produto (Tabela 1). Em Filatro (2008), a implementação (equivalente ao

lançamento) também está na última macrofase. Outra diferença importante é que, em Filatro

(2008), não existe a primeira macrofase presente nos outros autores: pré‐desenvolvimento

para Rozenfeld et al. (2006) e planejamento do projeto para Back et al. (2008). O modelo de

Filatro (2008) já começa com a análise contextual.

A partir da comparação dos três modelos é possível extrair seis etapas básicas: 
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1. Planejamento do projeto

2. Pesquisa contextual

3. Especificações, conceitos e detalhamentos

4. Produção

5. Lançamento, implementação

6. Acompanhamento, avaliação

A Tabela 2 posiciona cada uma dessas etapas nas macrofases dos modelos de Rozenfeld et al.

(2006), Back et al. (2008) e Filatro (2008).

Considerando os modelos de desenvolvimento de produtos apresentados até aqui, esta

pesquisa usará o modelo apresentado em Filatro (2008) como base, mas adicionando

características de Back et al. (2008) e Rozenfeld et al. (2006) a ele (Tabela 3). A primeira

mudança no modelo ADDIE, apresentado em Filatro (2008), é a adição de uma fase inicial de

planejamento do projeto. Esta etapa tem a intenção de orientar o projeto de acordo com as

condições do momento. Como observam Rozenfeld et al. (2006) o planejamento do projeto visa

definir equipe e sequência de atividades, preparar cronograma, avaliar riscos, preparar

orçamento, definir indicadores de desempenho, plano de comunicação e planejar e preparar

aquisições. Alguns desses fatores podem não ser relevantes para o projeto instrucional ou para

uma particular aplicação, mas itens como cronograma e orçamento geralmente são relevantes
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para qualquer atividade. Dessa forma, o projeto instrucional pode beneficiar‐se ao incluir no

processo esta etapa inicial de planejamento que irá prever, inclusive, o término do projeto.

A segunda modificação é a incorporação da última microfase de Rozenfeld et al. (2006), a

descontinuidade do produto, como uma das atividades da microfase de avaliação do modelo

ADDIE. Os produtos e materiais educacionais também possuem uma vida útil, que pode ser

influenciada pelo suporte tecnológico, estética, conteúdo, referências, eventos do mundo e

outros fatores. Assim, é importante que o projeto instrucional avalie esse tempo de vida do

produto e quando acontecerá a descontinuidade ou substituição. Esse planejamento passa,

portanto, a ser uma das atividades a serem realizadas na fase de avaliação do modelo ADDIE.

Dessa forma, o modelo para o desenvolvimento de produtos educacional adotados nesta

pesquisa, que será chamado de ADDIE adaptado, configura‐se da seguinte maneira.

A produção de vídeos educacionais fica, portanto, inserida no contexto do modelo ADDIE

adaptado. O primeiro passo é o planejamento do projeto, avaliando as condições e recursos

para o desenvolvimento do particular trabalho. Pontos como equipe, orçamento, estrutura de

produção, riscos e duração do projeto são definidos nesta primeira etapa. 

Em seguida, na análise e identificação, o problema educacional é delineado, apontando‐se

todos os fatores que o envolvem. Essa análise contextual inclui identificar o público, suas

referências, a cultura em que estão inseridos, as condições de recepção ou uso dos materiais
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educacionais, entre outros. É a partir das características do ambiente no qual o produto será

aplicado, que se identificará a necessidade ou possibilidade de uso do vídeo. 

Na terceira etapa, o design ou especificação, a solução encontrada para o problema

educacional será planejada. Todas as especificações e detalhamentos sobre o produto em si,

serão feitos nesta fase. Para o vídeo educacional, toda a parte de pré‐produção (descrita a

partir da página 40 sob o item pré‐produção) acontece nesta etapa. 

A seguir, vem o desenvolvimento ou produção, etapa em que o material é, de fato,

confeccionado. No caso do vídeo educacional, a fase de produção (descrita a partir da página

46 sob o item produção), que envolve a captação das imagens, acontece nesta etapa. 

A penúltima etapa, a implementação ou ação, é o momento em que o material produzido e

finalizado é aplicado à situação para a qual ele foi desenvolvido, como a aula de curso a

distância, o material extra para alunos de uma escola primária, o auxílio visual para um

treinamento empresarial, o tutorial de utilização de uma máquina. 

Na última etapa, a avaliação e reflexão, será feito um balanço da solução implementada. Mas é

importante frisar que avaliar a solução não é apenas avaliar o aproveitamento dos alunos em

termos de notas a partir daquele material, mas olhar para o projeto de maneira mais global,

em termos de custo‐benefício. Neste momento é importante fazer um balanço retrospectivo

acerca dos pontos fortes e fracos do processo de desenvolvimento, da equipe e do produto

final, este último item incluindo o aproveitamento dos alunos. Também nesta etapa será

planejada a descontinuidade ou substituição do produto educacional ou, ao menos, será

estabelecida uma nova data para reavaliação da sua vida útil.

Nos itens a seguir, estão descritos, em maiores detalhes, o produto audiovisual, sua etapas de

produção e o vídeo educacional.
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2.2 O PRODUTO AUDIOVISUAL

Esta seção introduz o conceito de vídeo utilizado nesta pesquisa, a linguagem audiovisual e sua

evolução, e o processo de produção audiovisual.

2.2.1 O QUE É VÍDEO

Quando Machado (1988) inicia sua obra intitulada A Arte do Vídeo, ele expõe ao leitor que o

livro não fará distinção entre vídeo e televisão. E vai mais longe ao considerar que todo tipo de

imagem proveniente de videocassetes, videogames, computadores, videodiscos e outros, são,

para ele, vídeo. Em resumo, para Machado (1988), vídeo é a imagem eletrônica. Para os fins

desta pesquisa, a palavra vídeo também representará um conjunto de espécies variadas de

imagens em movimento. Elas podem surgir de câmeras de vídeo, de fotografias, de animações

bi ou tridimensionais, de capturas da tela do computador, de desenhos, de textos animados ou

de quaisquer outros meios. As possibilidades de obtenção de imagens em movimento são

grandes, mas não cabe a esta pesquisa fazer distinção entre elas. Portanto, vídeo, aqui,

representará todo esse conjunto vasto e heterogêneo de imagens em movimento em formato

eletrônico.

2.2.2 A LINGUAGEM AUDIOVISUAL

Importante para esta pesquisa é investigar a maneira como o espectador desvenda o meio, ou

seja, como ele compreende as mensagens transmitidas através do vídeo. Para isso, é preciso

pesquisar a maneira usada para contar uma história. Machado (2003) discute a questão do

gênero televisual aceitando que ele é “uma força aglutinadora e estabilizadora dentro de uma

determinada linguagem, um certo modo de organizar as ideias, meios e recursos expressivos,

suficientemente estratificados numa cultura, de modo a garantir a comunicabilidade dos

produtos e a continuidade dessa forma junto às comunidades futuras” (MACHADO, 2003 – pg.

68). Ou seja, é um conjunto de códigos que possui um certo grau de aceitação e que garantem

a comunicação das mensagens e a continuidade do próprio conjunto de códigos. 
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Os gêneros, portanto, por compreenderem um conjunto convencionado de códigos, ajudam o

espectador a decodificar as mensagens. Em um filme de suspense, quando a trilha sonora vai

aumentando gradualmente o ritmo e a intensidade, o espectador, normalmente, prepara‐se

para o susto. Mas, Fragoso (1997) observa que “é importante salientar que o entendimento das

mensagens televisivas não envolve, necessariamente, a consciência sobre as convenções

específicas acerca das quais as narrativas televisuais são organizadas, mas sim tornar‐se imerso

na sua aparente naturalidade”(FRAGOSO, 1997 – pg. 61). Isso significa que o espectador do

filme de suspense pode se sentir envolvido pela trama mesmo sem consciência de que a trilha

sonora crescente – uma convenção do gênero de suspense – colabora para tal. Mas como é que

esse código adquire um status de aparente naturalidade quando na vida real ele não existe?

Fragoso (1997) explica que “as estruturas da narrativa televisual são ordenadas por relações

temporais e espaciais que podem não corresponder às experiências da vida real, mas que, por

hábito mais do que precisão da representação, vieram a ser aprendidas como sutis e

transparentes” (FRAGOSO, 1997 – pg. 61). Machado (2003) completa essa visão sugerindo que

esses códigos e estruturas audiovisuais são perpetuados ou esquecidos através dos memes.

Análogos aos genes, que são unidades biológicas de informação, os memes são unidades de

herança cultural (DAWKINS, 2007). Eles, assim como os genes, replicam‐se e perpetuam‐se,

mas nesse processo podem ser modificados ou mesmo esquecidos. Em relação à linguagem

audiovisual, Machado (2003) diz que existem algumas maneiras mais ou menos estáveis de

organizar conteúdos em prol da narrativa (memes), mas essa organização não deriva apenas da

própria televisão, como também de outros meios como o teatro, a literatura ou o cinema. Essas

assimilações de características de outros meios, muitas vezes, não acontecem tal e qual se

apresentavam no meio do qual foram extraídas, mas são modificadas para criar novas

possibilidades (replicação do meme com modificações). Em Stasheff et al. (1978) uma

passagem ilustra esse fenômeno: “muitos dos programas dos primeiros tempos da televisão

eram um transplante quase literal de material proveniente do teatro, do espetáculo de

vaudeville ou do estúdio de rádio. Alguns programas agradaram e floresceram; outros não

conseguiram ajustar‐se ao novo meio e pereceram” (STASHEFF et al., 1978 – pg. 1).
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Dessa forma, os códigos e a própria linguagem audiovisual, foram reproduzidos, adaptados ou

esquecidos, ao longo do tempo, de forma a moldar os gêneros. A cultura se encarrega de

transmitir esses grupos de códigos que, por hábito e reforço, passam a ser naturais ao

espectador. “O que é conhecido hoje como 'realismo narrativo' não é obtido ao negar a

mediação, mas sim pelo uso adequado das estruturas formais, de modo a prover o espectador

com os recursos para guiá‐lo à coerência do enredo” (FRAGOSO, 1997 – pg. 81). Dessa forma,

os códigos estáveis passam a ser transparentes ao espectador, ele os aceita como reais mesmo

que na vida as coisas não aconteçam da mesma maneira.

Para compreender os códigos estáveis no audiovisual contemporâneo, é preciso olhar para o o

desenvolvimento das linguagens. Fragoso (1997) fala sobre três pontos cruciais que precisaram

ser resolvidos no início do cinema: a organização do espaço, a representação do tempo e as

atribuições de causalidade.

A organização do espaço refere‐se a à composição das imagens: o que e de que maneira

aparece na tela. Fragoso (1997) fala que, no início, os filmes eram muito simples, gravados com

uma câmera estática, em uma visão teatral. As primeiras experimentações do cinema não

possuíam sequer enredo, sendo apenas registros de situações cotidianas, como o filme La

sortie des usines Lumière3 de 1895 dos irmãos Lumière, que mostra operários saindo de uma

fábrica. A visão teatral do começo do cinema punha o espectador em uma plateia imaginária,

olhando para o filme sempre do mesmo lugar, sempre sob o mesmo ponto de vista, como em

Crendrillion4 de 1899 de George Meliès. 

Segundo Cousins (2011), o filme The little doctor and the sick kitten5 (1901) do diretor George

Albert Smith foi o primeiro a mostrar um close up6. Essa composição, que pode não parecer

muito surpreendente hoje, permitiu aos espectadores do início do século XX experimentar a

visualização dos detalhes da cena. No momento em que os diretores perceberam que podiam

3 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=HI63PUXnVMw . Acessado em 01/10/2012.
4 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=orOWy3nDuPo . Acessado em 01/10/2012.
5 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=T33lNsnVFbI . Acessado em 01/10/2012.
6 Close up é um tipo de enquadramento que mostra um detalhe da cena, como um rosto ou um objeto

aproximado.
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movimentar a câmera, aproximando ou afastando‐a do objeto filmado, novas maneiras de

contar a história passaram a ser exploradas. Fragoso (1997) destaca que o diretor D. W. Griffith

passou a usar os planos fechados para mostrar detalhes, e os aberto para contextualização da

cena.

Mas os diretores, ao usarem essas inovações, precisavam confiar na habilidade do público de

entender os códigos que eram postos na tela. Fragoso (1997) cita o exemplo do filme Jack and

the Beanstalk7 (1902) do diretor Edwin S. Porter, no qual Jack é visto na metade do pé de feijão

acenando para sua mãe que ficou na base da planta. Mas, nesse momento, a mãe não aparece

no quadro. O público, portanto, precisava compreender que aquilo era apenas uma fração da

“realidade”, precisava aceitar que o espaço do filme era maior do que a própria tela, como na

Figura 1 (FRAGOSO, 1997). Com essa migração da câmera estática em visão teatral para outros

7 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=TAeBYLI6mic . Acessado em 01/10/2012
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Figura 1: O espaço aumentado do filme Jack and the Beanstalk. Ambiente expandido a
partir de um quadro do filme Jack and the Beanstalk (1902). Ao colocar Jack no meio do
pé de feijão acenando para baixo, o diretor Edwin S. Porter confiou que o espectador
aceitaria que o espaço do filme era maior do que aquele mostrado na tela.



tipos de tomadas, mais próximas e inseridas na cena, o espectador passa a experimentar o

espaço do filme de maneira diferente.

Gradualmente o cinema começa a explorar o espaço do filme, acostumando o espectador a

fazer inferências sobre o que é mostrado na cena. Um exemplo de como isso evoluiu vem de O

Resgate do Soldado Ryan (1998) do diretor Steven Spielberg. O que diria o público do começo

do século XX ao ver a câmera inquieta, que se esconde, submerge e volta à tona na cena da

invasão da Normandia? A câmera não é mais um elemento neutro e estável. Ela está dentro da

cena, participando tanto quanto os soldados baleados que morrem na costa. Além de explorar

o espaço do filme – aquele que aparece na tela e também o que não aparece – a câmera de O

Regaste do Soldado Ryan (1998) não é apenas aquela que mostra, mas é a câmera que

participa da ação.

O segundo ponto destacado por Fragoso (1997) é a representação do tempo. O exemplo

trazido pela autora e também por Cousins (2011), para falar sobre o assunto, é o do filme Life

of an American Fireman8 (1903) do diretor Edwin S. Porter. Resumidamente, o filme é a história

do um salvamento de uma mulher e seu bebê, por bombeiros, em uma casa que pega fogo. O

que parece estranho aos olhos dos espectadores de hoje é que a sequência do salvamento

acontece duas vezes: uma pelo lado de dentro da casa e outra pelo lado de fora, mas

representando a mesma ação. Segundo Cousins (2011), algum tempo depois, Porter reeditou o

filme9 intercalando planos de dentro e fora da casa, como se faz atualmente, para mostrar a

sequência do salvamento. Na primeira versão, chamada de theatrical version, o espaço não é

fragmentado e o tempo é repetido como em uma ação reencenada. A segunda versão, com

cortes, traz as ações na ordem em que aconteceram, mas o espaço é fragmentado (COUSINS,

2011). Assim, o cinema começava a pensar, a experimentar, a mostrar o fluxo das ações. Nas

palavras de Cousins (2011): “o cinema teatral estava abrindo caminho para o cinema de ação 10”.

8 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=p4C0gJ7BnLc . Acessado em 01/10/2012.
9 Uma versão reeditada está disponível em http://www.youtube.com/watch?v=xZ2XeEUvJd8 (acessado em

01/10/2012), porém não se trata da versão de Porter. Esta não pôde ser encontrada pela autora da pesquisa.
Mas embora não seja oficial, a cópia disponível serve para ilustrar a diferença entre as edições do filme.

10 Do inglês: Theatrical cinema was given the way for action cinema.
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Cousins (2011) também refere‐se ao filme The horse that bolted (1907) de Charles Pathe, que

mostra um homem chegando com a sua charrete a um prédio. Ele deixa o cavalo na rua e entra

no prédio e, a partir daí, o filme alterna entre as imagens do cavalo e do homem dentro do

prédio. O cavalo, o homem subindo as escadas, o cavalo, o homem fazendo uma entrega, o

cavalo, o homem descendo as escadas. O intercalamento dos planos sugere uma relação de

simultaneidade, diferente do salvamento na segunda versão filme Life of an American Fireman

que mostra uma sequência de ações. No filme do bombeiro há uma edição de continuidade,

que diz “então...”; no filme do cavalo há uma edição paralela, que diz “enquanto isso...”

(COUSINS, 2011).

Mas é curioso notar que a primeira cena de Life of an American Fireman também tem a

intenção de mostrar eventos simultâneos. A maneira que o diretor encontra para transmitir

essa ideia é inserir, na tela do bombeiro, um pedaço da imagem da mulher e da criança ( Figura

2) . Entretanto, ao assistir o filme pela primeira vez, a autora desta pesquisa entendeu que a

mulher e a criança eram o sonho do bombeiro, algo como o desejo de estar perto de sua

família. Isso aconteceu por dois motivos. O primeiro é que o bombeiro parece dormir na

cadeira. O segundo é que a imagem da mulher e da criança aparecem em um círculo com as

margens um pouco borradas, e o efeito de blur, atualmente, é um código audiovisual comum

para representar sonhos ou delírios. Lembrando que Fragoso (1997) salienta que a

compreensão das mensagens televisivas é mais relacionada à sensação de imersão e

naturalidade do que da consciência dos códigos, na primeira visualização do filme, para olhos

acostumados ao cinema moderno, a relação estabelecida foi mais de vínculo entre as

personagens do que de simultaneidade de eventos. Isso pode ser um indício de que o código

(meme) utilizado por Porter em Life of an American Fireman para representar simultaneidade

não se perpetuou. Já o código utilizado por Pathe em The horse that bolted, sim.

35



O terceiro ponto destacado por Fragoso (1997) são as atribuições de causalidade, que

acontecem na intercalação das cenas. A edição é capaz de manifestar aquilo que não é dito ou

mostrado literalmente e, sem ela,  haveria apenas uma sequência de imagens sem sentido. 

“Transformar e gerar conteúdo é inerente à prática da edição: como o

processo de enquadrar uma cena define os pontos de vista específicos

pelos quais o evento será representado, a seleção e o arranjo de

tomadas em uma sequência, necessariamente organiza a mensagem

para intenções específicas” (FRAGOSO, 1997 – pg. 86). 

Relacionado ao arranjo de cenas para criar novos sentidos no filme, Richards (1992) cita a

experiência feita pelo russo Lev Kuleshov11, na década de 1920. Ele intercalou as imagens de

um homem em close e a de uma sopa, transmitindo ao público a ideia de que o homem sentia

fome. A seguir, Kuleshov substituiu a sopa pela imagem de uma jovem mulher. A plateia

percebeu, desta vez, que o homem estava apaixonado pela dama, mas a imagem do homem

era a mesma, tanto para a sopa quanto para a mulher. Esse experimento deu uma pista do

poder que a edição tem de criar sentidos através da justaposição de imagens, ficando

conhecido como Efeito Kuleshov. O diretor Alfred Hitchcock explicou o mesmo efeito em uma

11 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=_gGl3LJ7vHc . Acessado em 01/10/2012.

36

Figura 2: Life of an American Fireman. Quadro do filme Life of an
American Fireman (1903). A divisão da tela tem o objetivo de indicar
eventos simultâneos.



entrevista de 196412 intercalando sua imagem ora com uma mulher e um bebê, ora com uma

garota de biquíni (Figura 3). No final, ele dá um sorriso e, como ele mesmo aponta: “o que ele é

agora? O velho sem vergonha. Ele não é mais o senhor afável que ama bebês. Isso é o que o

filme pode fazer por você”13.

O público, gradualmente, passou a estabelecer um padrão e a aceitar que, quando imagens

aparecem intercaladas existe alguma relação entre elas. O homem sorri porque viu a garota de

biquíni, os bombeiros levantaram porque ouviram a sirene, e assim por diante. E o público

acostuma‐se tanto a estabelecer essa relação que às vezes é enganado por ela, como na

sequência de abertura do filme Amizade Colorida (2011) de Will Gluck. O filme começa com

uma conversa telefônica que intercala as imagens de Dylan e Jamie, fazendo o espectador

acreditar que eles conversam entre si. Porém, no momento em que deveriam encontrar‐se, o

12 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=hCAE0t6KwJY . Acessado em 01/10/2012.
13 Do inglês: “what is he now? The dirty old man. He is no longer the benign gentleman who loves babies. That's

what film can do for you.”
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Figura 3: Efeito Kuleshov explicado por Alfred Hitchcock.. As imagens dele são a mesma, mas quando intercaladas
com o bebê ou a garota de biquíni, o sentido para o sorriso final é diferente. 



espectador percebe que a conversa acontecia com outras pessoas. Dylan e Jamie, naquele

momento, nem se conheciam. Alguns códigos tornam‐se tão comuns e naturais que a audiência

pode ser enganada ao confiar na sua verdade.

As inovações da linguagem audiovisual, entretanto, não pararam no desenvolvimento do

cinema. Com a chegada da televisão, no final da década de 1920, muito daquilo que era feito

no cinema foi adaptado (MACHADO, 2003) e boa parte da sua programação era uma tradução

quase literal de outros meios (STASHEFF et al., 1978). A televisão, que começou ao vivo,

também permitiu o desenvolvimento de outros gêneros e, por consequência, de novas

maneiras de contar histórias. Os telejornais, os programas de auditório, a narrativa seriada

(novelas, seriados de ficção) e os videoclipes, são todos exemplos de programas que nasceram

ou tornaram‐se fortes a partir da televisão, ao vivo ou gravada (MACHADO, 1988, 2003).

Machado (1988, 2003) destaca o videoclipe como uma vanguarda da televisão, uma maneira de

espalhar as inovações audiovisuais, antes mais restritas ao cinema experimental, para um

público amplo. Machado (1988, 2003), então, considera o videoclipe como um produto

autônomo e cuja função é muito mais do que apenas divulgar a imagem do artista ou músico,

mas também é um espaço no qual exercícios mais ousados podem ser praticados. Os

produtores de videoclipes ao explorarem inclusive o “erro” ou aquilo que não é considerado

como boas práticas na produção audiovisual (imagens borradas, sem foco, sem estabilidade,

com níveis extremos de contraste, etc), abrem novos caminhos para a linguagem. Mesmo

imagens com aspecto sujo ou mal feito podem ter sido obtidas através da combinação de

técnicas variadas, sendo fruto de muito esforço e não mero acaso (MACHADO, 2003).

Machado (1988, 2003) também se refere aos grafismos televisuais – animações, figuras, textos,

fotos – que, além de terem ensinado as pessoas a ler o meio, otimizaram a distribuição das

informações na tela pequena da televisão. Machado (2003), ao abordar o assunto, dá ênfase às

experimentações poéticas colocadas na tela, mas autores como Watts (1990), Wurtzel e Acker

(1989) e Zettl (1992), falam sobre a função e a apresentação dos grafismos em programas

televisivos mais comuns aos público geral, como noticiários. Zettl (1992) destaca que os
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grafismos têm três funções básicas: 1) fornecer informações específicas, tais como nomes ou

ilustrar o que se fala; 2) indicar ao espectador a natureza do evento a partir da estética do

grafismo; 3) prender a atenção do espectador.

Todos esses autores (MACHADO, 1988, 2003; WATTS, 1990; WURTZEL e ACKER, 1989; ZETTL,

1992) ressaltam que a introdução da computação gráfica e dos computadores no processo de

produção televisivo permitiram uma redução de tempo na confecção dos grafismos, além do

seu refinamento visual. Novas texturas, efeitos e movimentos puderam ser produzidos

permitindo à televisão executar aquilo que ficaria como uma de suas marcas, as vinhetas e

logotipos animados. Os brilhos, reflexos, metamorfoses e efeitos futurísticos puderam ser

explorados com bastante força por volta do começo de 1980, quando as máquinas já possuíam

os algorítimos básicos para o processamento desses efeitos (MACHADO, 2003). O Brasil

também experimentou os grafismos digitais, nessa época, com a abertura futurista

desenvolvida por Hans Donner para o Fantástico, da Rede Globo, em 1983 14 (MACHADO, 2003).

Dessa forma, a linguagem audiovisual evoluiu, e continua evoluindo, com a transmissão e

mutação de seus códigos. Os pioneiros do cinema encontraram formas para resolver a

organização do espaço do filme, confiando nas inferências do público acerca da imagem na tela;

do tempo do filme, encontrando soluções para representar eventos sequenciais ou paralelos; e

convenções para estabelecer relação entre as personagens ou eventos (FRAGOSO, 1997;

COUSINS, 2011). A televisão, surgida há menos de 100 anos, incorporou algumas dessas

técnicas ao seu modo de operar e criou, ou importou de outros meios, outras tantas técnicas e

formas de contar histórias. A dinâmica das transmissões ao vivo, a narrativa seriada e os

grafismos televisuais passam a ser, assim como os códigos do cinema, naturais e transparentes

ao telespectador (MACHADO, 1988, 2003; STASCHEFF et al., 1978; WATTS, 1990; WURTZEL e

ACKER, 1989; ZETTLS, 1992). As audiências, ao longo desses anos, acostumaram‐se,

gradativamente, a entender e a desvendar não só a história contada pelo audiovisual, mas

também o próprio audiovisual.

14 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=5I0hc9SgAlY . Acessado em 01/10/2012.
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A descrição de um modelo atual de produção audiovisual composta de três fases – pré‐

produção, produção e pós‐produção – é apresentada a seguir. 

2.2.3 PROCESSO DE PRODUÇÃO

O processo de produção audiovisual é descrito por autores diferentes de maneira muito

semelhante. A terminologia e a ordem das etapas são concordantes, inclusive para mídias

diferentes, como é o caso do cinema e da televisão. Pequenas diferenças, como separar o

desenvolvimento da ideia em uma etapa anterior à pré‐produção, são encontradas de autor

para autor, mas o cerne do processo é o mesmo. As três etapas descritas a seguir (pré‐

produção, produção e pós‐produção) são baseadas em Kellison (2007) e Bonasio (2002).

Pré‐produção

É nesta fase inicial que acontece todo o desenvolvimento do conceito, a organização do

trabalho e o planejamento do audiovisual. É a etapa que envolve as definições – orçamentárias,

técnicas, estéticas, criativas – da produção como um todo. O que marca o final desta etapa é a

completude de um processo de criação e planejamento que permite a captação das imagens.

Portanto, tudo o que acontece antes da gravação de fato, acontece na pré‐produção (KELLISON,

2007; BONASIO, 2002).

Partindo da ideia, que pode ser original ou adaptada de outras obras, o produtor estuda a

viabilidade do projeto. Isso significa, segundo Watts (1990), responder duas questões básicas:

• Minha ideia entretém?

• Minha ideia informa?

“Um sim à questão de número 1 é necessário para toda e qualquer ideia de produção, sem

exceções. Todas as produções devem entreter a audiência de alguma forma, ou simplesmente

não haverá audiência.” (WATTS, 1990 – pg. 20). Quanto à questão de número 2, um sim é

necessário para todas as produções que não são exclusivamente de entretenimento – como

videoclipes ou de dança. Informar o espectador significa acrescentar um pouco de

40



conhecimento ao que ele já trazia consigo no início do programa. Mas Watts (1990) salienta,

com um exemplo, que uma resposta afirmativa para a segunda questão não elimina a

necessidade do primeiro sim: “ler a lista telefônica no ar poderia ser chamado de informativo,

mas provavelmente não irá entreter ninguém” (WATTS, 1990 – pg. 21). 

Sobre a viabilidade da ideia, Bonasio (2002) complementa que, mesmo sendo boa, uma ideia

sozinha não garante o sucesso da produção. Isto requer adaptação para as linguagens e

requerimentos técnicos da mídia audiovisual. “Esse processo de moldagem, conhecido como

codificar, pressupõe um conhecimento profundo das ferramentas de produção, como câmeras,

lentes, iluminação, áudio, etc.; e também da estética aplicada, como o enquadramento correto

de tomadas, usos específicos da cor, foco seletivo, uso da música, etc.” (BONASIO, 2002 – pg.

35). 

Além de adaptação técnica, a ideia precisa ser moldada para o perfil específico do público‐alvo.

Watts (1990) afirma que a idade, nível de instrução, profissão e outras características dos

espectadores afetam as escolhas estéticas, de pessoas que vão aparecer na tela, música e

muitas outras. Em síntese, esses fatores influenciam a linguagem da produção, e mapeá‐los vai

ajudar a traçar metas e objetivos claros para a produção, o que facilitará a criação do roteiro.

A necessidade de adaptação da ideia para o formato audiovisual passa, ainda na etapa de pré‐

produção, por uma tarefa fundamental: a criação do roteiro. Comparato (1995) define roteiro,

de forma bastante objetiva, como “a forma escrita de qualquer projeto audiovisual”

(COMPARATO, 1995 – pg. 19), complementando que audiovisual abarca o teatro, o cinema, o

vídeo, a televisão e o rádio. E roteiro não significa apenas uma representação escrita da

produção, mas um documento que contém todas as decisões acerca da estrutura da história,

qual mensagem, como ela será transmitida e como dar‐se‐á o envolvimento do público. Todo o

planejamento está no roteiro. Comparato (1995) explica que o roteiro é o começo de um

processo visual e deve possuir três aspectos fundamentais:

 A organização verbal do roteiro, a palavra, o discurso.

41



 A parte que vai sensibilizar as pessoas. Refere‐se ao drama, ao conflito, à comédia, ou

seja, é o componente humano do roteiro.

 A mensagem transmitida, o significado da história, é o motivo pelo qual se escreve.

A escrita de um roteiro, portanto, deve contemplar os aspectos fundamentais na medida em

que as etapas de sua construção avançam.  

O início da construção de um roteiro parte da ideia ou tema central que, segundo Richards

(1992), distingue a produção de outras que já existiram, conferindo ao filme unidade,

propósito e credibilidade. A unidade é a coerência da produção, uma vez que o tema central é

a base para todas as definições, como linguagem, elenco e estética. O propósito é aquilo que se

quer dizer com o filme, mas não necessariamente em termos políticos ou sociais, pode ser

apenas um mote simples como o bem vence o mal. E a credibilidade é a coesão da história até o

final, mantendo‐se fiel ao tema central e aos elementos que ele implica. Derivado do tema

central, o story line é, segundo Comparato (1995), um mínimo de palavras que descreve a

história – cerca de cinco linhas –, que deve conter a apresentação do conflito, seu

desenvolvimento e sua solução. Em outras palavras, é dizer o que acontece, o que deve ser

feito e o que se faz.

Até este momento, tem‐se definições mais gerais sobre a trama. A especificação de como o

filme será, de fato, é dada a partir da estrutura, que se refere ao como se explica a história ao

público em unidades dramáticas, ou seja, em cenas (COMPARATO, 1995). É, por exemplo,

decidir que, ao invés de um narrador falando que o dia estava muito quente, mostrar a

personagem suando mesmo com roupas curtas e com o ventilador ligado. Ao criar a estrutura,

busca‐se uma maneira de engajar o público na história, de despertar sua atenção e interesse.

“A estrutura equivale à ação dramática; sua função é apresentar o drama, despertar o

interesse, manter esse interesse e aumentá‐lo.” (COMPARATO, 1995 – pg. 169). A Figura 4

esquematiza essas definições, que vão do geral ao mais específico.
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Richards (1992) salienta que um ponto fundamental da estrutura é a cena obrigatória. Esta

cena, que normalmente coincide com o clímax, é o ápice do desenrolar da história e está

diretamente ligada ao objetivo do herói. É a cena que o espectador espera ver. “Quando a cena

obrigatória é omitida, uma falha estrutural é criada e prejudica a aceitação do filme pelo

público” (RICHARDS, 1992 – pg. 41). Citando alguns exemplos, é a cena do roubo dos cassinos

em Onze Homens e um Segredo (2001), é a cena em que Viktor Navorski deixa o aeroporto JFK

em O Terminal (2004) ou a cena do concurso de beleza em Pequena Miss Sunshine (2006).

Concomitantemente à definição da estrutura, são criadas as personagens que vão conduzir o

espectador pela narrativa. Para Richards (1992), elas tem de ser facilmente identificáveis pela

audiência. O espectador tem de ser capaz, sem muito esforço, de identificar quem é o vilão e

quem é o herói da história. As personagens secundárias seriam, a partir daí, identificadas de
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acordo com sua relação com o antagonista ou protagonista. Outro ponto importante, para ele,

é que o público consiga perceber qual é o objetivo de cada personagem, o que elas buscam,

qual o seu propósito na história, pois é isso que as impulsiona ao longo da trama. Visto que as

histórias são contadas através das ações das personagens, estas tem de ser capazes de

estabelecer relações emotivas com o público – raiva, compaixão, identificação, admiração – a

fim de manter seu interesse até o final. Richards (1992) explica que uma das maneiras de criar

essa identificação é adicionar falhas às personagens como meio de torná‐las mais humanas. Ele

cita o exemplo de Indiana Jones e os Os Caçadores da Arca Perdida (1981) em que Indiana

enfrenta armadilhas, índios assassinos, caçadores de recompensas, armas e outros perigos,

mas não suporta cobras. Indiana Jones torna‐se mais cativante quando percebem‐se nele

características humanas. 

Além das personagens principais – herói/heroína e vilões – outras construções podem ser de

grande ajuda no desenvolvimento da trama, como no caso das personagens contrastantes e

pivôs (RICHARDS, 1992). As primeiras são aquelas que agem de maneira antagônica ao herói –

não sendo, necessariamente o vilão – e que, de alguma maneira, atrapalham sua jornada. As

personagens contrastantes ainda abrem caminho para a criação de subtramas. As personagens

pivôs são aquelas que transformam a história por ajudar ou trair o herói, funcionando melhor

em momentos tensos da trama.

Entretanto, nem sempre uma produção audiovisual terá uma estrutura tão bem definida de

personagens. No gênero documental, por exemplo, algumas vezes as personagens sequer

existem, mas ainda assim há uma unidade que guia o espectador pela história. O exemplo disso

vem do programa NOVA ScienceNOW, transmitido pela rede pública de televisão estado‐

unidense PBS, que está no ar desde 2005 apresentando conteúdos sobre ciência. Paula Apsell,

produtora executiva sênior do programa, conta que:

“Na busca de que show produzir, nós procuramos um story line natural.

Um mistério para ser desvendado, uma missão para ser cumprida, um

obstáculo para ser superado, um conflito para ser resolvido. Esses são os

ingredientes de uma boa história, e uma história de ciências não é
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diferente. Também buscamos por possibilidades visuais e por

personagens fortes que possam fisgar a audiência” (APSELL, 2009).

A maneira como o NOVA ScienceNOW faz isso, na prática, pode ser observado em dois

segmentos do programa: Mammoth Mystery15 de 2008, e Marathon Mouse16 de 2009. No

primeiro, a história sobre a morte de dois mamutes é contado como em uma história de

suspense, sendo introduzida, inclusive, na sala do “detetive” Neil deGrasse Tyson, apresentador

do programa. O espectador sabe que os dois mamutes morreram, mas não sabem o motivo.

Assim, a história é conduzida com informações sobre o comportamento dos mamutes, o local

onde eles viviam, as condições climáticas, até culminar na resolução do caso: o motivo da

morte. O espectador é guiado pela sucessão de eventos que acontecem com as personagens,

os dois mamutes, até o final da história. Em Marathon Mouse o objetivo da história é mostrar o

desenvolvimento de uma droga que ativa um certo gene responsável pela produção de

mitocôndrias e pelo desenvolvimento muscular. Essa história, em si, não possui personagens

claras, como herói ou vilão, mas elas podem ser criadas de modo a enfatizar determinada ação

ou fato. E é isso que acontece em Marathon Mouse. Um ratinho de desenho, que o espectador

acompanha desde o início, torna‐se a personagem da história que experimenta a droga e tem

seus genes modificados. 

Seja qual for o tipo de personagem da produção – bem definidos com herói e vilão, inventados

ou o próprio assunto funcionando como tal –, todas as suas características e maneiras de agir

serão definidas pelo roteiro. “Sumarizando, um roteiro tem de ter conflito, estrutura e

personagens que cativem a audiência enquanto fornecem insights sobre a condição humana.

Este tipo de roteiro deve resultar em um filme de qualidade.” (RICHARDS, 1992 – pg. 45). A

importância do roteiro fica clara quando se percebe que ele é o documento base da produção e

que todas as definições estéticas partem dele. Mesmo para as produções em formato de

entrevista, um roteiro é de grande ajuda. Nesses casos, as falas do entrevistador e entrevistado

não estarão escritas no roteiro – caso contrário não seria entrevista, mas encenação –, porém o

tema a ser abordado, o foco e até algumas perguntas, podem constar no roteiro. Fundamental,

15 Disponível em http://www.pbs.org/wgbh/nova/nature/mammoth‐mystery.html . Acessado em 01/10/2012.
16 Disponível em http://www.pbs.org/wgbh/nova/body/marathon‐mouse.html . Acessado em 01/10/2012.
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na criação desse documento, é perceber que sua função é registrar e organizar as ideias

referentes ao produto audiovisual que se pretende construir.

Com o roteiro pronto e um melhor dimensionamento de quais requisitos técnicos serão

necessários, ainda na pré‐produção, a equipe é montada. Este grupo de pessoas definirá a

estrutura necessária para a gravação – em termos de equipamentos, locações e utensílios – que

será providenciada pelo produtor. A complexidade da estrutura vai depender, em grande parte,

das escolhas do roteiro e do objetivo da produção. Uma tomada aérea pode ser feita de um

helicóptero ou de cima de um prédio muito alto, e é na pré‐produção que este tipo de decisão

é tomada (RICHARDS, 1992; BONASIO, 2002). 

“Quanto mais tempo for empregado na fase de pré‐produção, menos

problemas surgirão durante a filmagem. Aliás, muitos profissionais de

cinema consideram a filmagem uma das etapas mais simples no

processo de realização de um filme. Porque, neste estágio, já não deve

mais haver nenhuma dúvida de produção, todas as decisões já devem

ter sido aprovadas, e cada integrante da equipe já deve estar

devidamente preparado para desempenhar sua função.” (GAGE, 1991 –

pg. 51)

Resumindo, portanto, a etapa de pré‐produção envolve o desenvolvimento da ideia, a

construção do roteiro, o estabelecimento dos objetivos e métodos da produção, a reunião da

equipe e as definições de estrutura, equipamentos e locações.

Produção

Nesta etapa o programa é gravado ou transmitido ao vivo. Embora o roteiro já esteja pronto e

as decisões sobre linguagem já tenham sido tomadas, não significa que o trabalho realizado na

produção não necessite de cuidados especiais. Bem diferente de planejar determinado

enquadramento, imaginando como o resultado será, é, de fato, obter tal imagem. As

complicações podem acontecer por motivos que vão desde os mais controláveis – como falta

de planejamento ou uma equipe mal informada – até os não controláveis, como chuva, trânsito

ou problemas na rede elétrica (WATTS, 1990). Watts (1990) resume alguns cuidados que
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podem facilitar a gravação: examinar o local batendo fotos para ajudar os técnicos; verificar a

posição solar em caso de externa; buscar tomadas interessantes, principalmente aquelas que

digam tudo; checar problemas com ruídos, tanto os óbvios como os menos evidentes. Assim,

diminuem as chances do resultado ser diferente daquilo que havia sido planejado. 

Nesta etapa de produção, a equipe técnica tem de estar o mais integrada possível, pois é o

momento em que todos precisam desempenhar suas tarefas individuais, mas sempre tendo em

mente o processo completo (KELLISON, 2007). O produtor receberá os atores, apresentadores

ou convidados apresentando‐lhes a agenda de gravação, que posteriormente partem para a

maquiagem e troca de roupa. Iluminador, técnico de som e operador de câmera ajustam os

equipamentos na locação de acordo com as decisões do diretor, que revisa a sequência de

gravação das cenas. No momento da gravação ou da transmissão ao vivo, o diretor coordena a

equipe fornecendo novas instruções sempre que necessário. Após a captação, diretor e

produtor podem assistir ao material gravado para verificar se tudo saiu de acordo com o

planejado.

Também é nesta etapa que são produzidos outros tipos de materiais, como animações,

gráficos, figuras, fotos, músicas, efeitos sonoros e quaisquer outros recursos, previstos no

roteiro, necessários para a completude da produção (WATTS, 1990; BONASIO, 2002).

Pós‐produção

Na pós‐produção o programa gravado é editado e finalizado. Como já se falou, a edição é uma

das maneiras pelas quais se contam histórias, fazendo parte da linguagem audiovisual. A tarefa

de editar pode ser considerada tanto técnica – operação de software, composição de efeitos –

quanto intelectual‐criativa, já que a edição pode, a partir do mesmo material bruto, construir

vários filmes diferentes. 

“O que significa editar? Em essência, tomadas e cenas adquirem

significados específicos quando são conectadas com outras tomadas

formando uma sequência com sentido. É essa conexão que chamamos

de edição. A edição pode manipular o tempo, criar situações de drama,
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tensão, ação ou comédia. Sem a edição, você só teria peças desconexas

de uma ideia flutuando isoladamente em busca de uma conexão.”

(KELLISON, 2007 ‐ pg. 233)

Kellison (2007) também explica que a maioria das normas clássicas de edição, utilizadas até

hoje por editores de televisão e cinema, são fruto do trabalho do norte‐americano David W.

Griffith e dos russos Vsevolod Pudovkin e Sergei Eisenstein no começo do século XX. Eles

perceberam as particularidades do filme e definiram regras que estabeleceram os padrões de

edição hoje conhecidos. Além da linguagem da própria edição, também podem ser inseridos,

nesta etapa, outros elementos – como legendas e figuras – e a maneira de fazê‐lo varia de

acordo com o software utilizado. Importante, aqui, não é detalhar exatamente como a edição

acontece em termos técnicos, mas compreender que é a partir dela que a produção

materializa‐se. A edição do audiovisual é a concretização das etapas anteriores em um produto

acabado. 

Até aqui, falou‐se sobre o desenvolvimento da linguagem e sobre o processo de produção

audiovisual. Esses conhecimentos aplicam‐se aos vídeos educacionais, uma vez que também

são produtos audiovisuais. Entretanto, eles possuem características específicas, que os

diferenciam de outras modalidades audiovisuais. Essas características estão descritas no tópico

a seguir.

2.3 O VÍDEO EDUCACIONAL

Encontrar uma definição exata para vídeo educacional na literatura existente não é uma tarefa

simples. Muitos trabalhos que envolvem vídeo educacional referem‐se às sua aplicação, às

experiências de implementação e aos requisitos técnicos da mídia – como indexação,

metadados e widgets (COX e MARSHALL, 2007; GUDANESCU, 2010a e 2010b; MORAN, 1995;

MAYO et al., 2008; TIMM et al., 2008; BROOKS et al., 2010; DALLACOSTA et al., 2004, 2007a,

2007b; VICARI et al., 2010). A dificuldade em retirar desses trabalhos uma definição completa é

que muitos deles tratam o vídeo educacional como algo óbvio e que não precisa de

conceituação. Outros deles entendem que vídeo educacional é qualquer material audiovisual

apresentado em contexto escolar. Mas este tipo de objeto de aprendizagem tem características
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particulares e, assim, necessita de uma delimitação para que se possam construir e identificar

objetos corretos e adequados.

O trabalho que mais se aproxima de uma definição clara é o artigo de Cebrián de La Serna

(1994) intitulado Los vídeos didácticos: claves para su producción y evaluación. “Poderíamos

definir vídeo didático por sua característica principal e circunstância crucial: que seja

desenhado, produzido, experimentado e avaliado para ser inserido em um processo concreto

de ensino e aprendizagem de forma criativa e dinâmica. 17” (CEBRIÁN DE LA SERNA, 1994 –

pg.2). O trabalho apresenta também oito características da mídia educacional, expostas a

seguir. 

1. A experiência didática não deve residir somente no vídeo: sempre que possível, o

vídeo deve ser planejado para utilização conjunta com outros materiais e sistemas de

símbolos que redundem a informação. Jogos, desenhos, textos e outros podem ser

usados para este fim.

2. O vídeo educacional necessita de chaves para guiar sua leitura e desenvolver um

processo colaborativo entre professor e estudantes: Cebrián de La Serna (1994)

argumenta que embora o vídeo educacional seja uma ótima ferramenta, seu mal uso

pode colocar a perder a credibilidade deste tipo de mídia para a educação e por isso são

necessárias guias para o seu uso correto. Isso vem ao encontro a uma das características

que Sosteric e Hesemeier (2002) defendem para objetos de aprendizagem: o contexto

associado. Estas guias, portanto, seriam o contexto do próprio objeto de aprendizagem,

que fornece instruções sobre seu uso. Cebrián de La Serna (1994) acrescenta que ao

fazer um vídeo educacional, deve‐se saber qual é o resultado esperado para o aluno,

qual o mapa semântico correto, quais as relações entre os conteúdos, quais as ideias

fundamentais e quais as dúvidas potenciais do  público.

3. Não se devem esquecer das possibilidades estéticas e emotivas da mídia: Cebrián de

La Serna (1994) lembra da importância da linguagem e das técnicas audiovisuais que

17 Tradução da autora.
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foram construídas, testadas e consagradas na indústria do entretenimento e que

provocam tanta influência nos indivíduos. Do contrário, pode‐se cair no erro de produzir

materiais pouco atrativos e pouco provocadores para o estudante. Segundo ele, a

maneira de resolver essa questão é equilibrar o conhecimento formal com o

conhecimento narrativo. O primeiro é a parte de conteúdo, aquilo que deve ser

ensinado através do vídeo. Já o conhecimento narrativo é a credibilidade e a

verossimilhança da história, ou seja, uma maneira de contá‐la de modo que pareça real. 

4. Os vídeos devem equilibrar as ideias contraditórias, devendo ser abertos e fechados

em sua construção: vídeos fechados são aqueles que abordam o conteúdo nos mínimos

detalhes, fornecendo a informação pronta; os abertos são aqueles com maior margem

para interpretação conotativa do aluno, podendo, este, chegar a conclusões diversas.

Cebrián de La Serna (1994) diz que um material que combine esses dois aspectos pode

aproveitar o melhor de cada um. O material deve ensinar, mas ao mesmo tempo dar

espaço para a reflexão do aluno, para as discussões e para o apoio do professor.

5. Deve‐se romper a linearidade e a unidirecionalidade da recepção: Cebrián de La Serna

(1994) sugere que a linearidade do discurso deve ser quebrada de modo a ajustar‐se ao

ritmo da aula, aos seus espaços e atividades. Sugere, também, que sejam construídos

meios de recepção coletivos que incentivem a discussão, para que, só depois, os

processos individuais e mais significativos aconteçam. 

6. O tempo: existe um número mágico? Não. Entretanto, para Cebrián de La Serna (1994)

o tempo condiciona o processo educativo. Considerando que é preciso ver o vídeo com

atenção, quanto mais tempo durar uma produção, menos tempo sobra – em sala de

aula – para discutir e colaborar. Quanto mais tempo se passa assistindo a um vídeo,

menos tempo se tem para refletir sobre o ponto de vista dos realizadores, sendo mais

fácil concordar com a opinião do produtor. Através de experiência pessoal, Cébrian de

La Serna chegou a uma faixa de tempo que vai de 2‐5 minutos a 15‐20 minutos. Ele
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salienta, ainda, que prender a atenção do espectador não garante um processo

significativo de aprendizagem.

7. Referente à apresentação dos conteúdos: embora a atenção não seja garantia de um

processo significativo de aprendizagem, ela é imprescindível. Levando em conta as

diferenças entre públicos – contexto social, idade, etc – podem‐se apontar alguns

aspectos necessários para o material audiovisual: conteúdos que se possam controlar,

manipular e que estejam ao alcance e compreensão do realizador e, além disso, que

tenham relação imediata com o trabalho do aluno. No caso de séries de vídeos, os

conteúdos devem ser escalonados e estabelecer relações semânticas compreensíveis

entre eles. Os conteúdos devem ser apresentados de maneira misteriosa, oferecendo

dúvidas e gerando perguntas ao invés de utilizar fórmulas prontas que digam toda a

verdade. 

8. Os vídeos deveriam, com frequência, ser apresentados através de códigos

transversais: uma das características dessa transversalidade é juntar os conteúdos de

aula com os assuntos da sociedade – como paz, guerra, violência, sexismo, consumo. A

ideia é que os vídeos desenvolvam esquemas de significados entre conteúdos que,

muitas vezes, os alunos retêm de maneira desconexa. Isso implica em produções que

perpassem mais de uma área. Em algumas situações, é possível utilizar vídeos

documentais (como programas televisivos) diretamente na sala de aula. Nesses casos, é

necessário um esforço de abstração para relacionar o conteúdo do vídeo àquele

abordado em aula. Entretanto, há professores que não são capazes de prover essa

descontextualização e, para eles, Cebrián de La Serna sugere a realização de materiais

específicos. 

No que se refere à nomenclatura, os termos variam. Cebrián de La Serna (1994) utiliza‐se da

expressão vídeos didáticos, mas também podem ser encontradas na literatura vídeo

instrucional (MAYO et al., 2008), educacional (BROOKS et al., 2010) ou vídeo aula (SPANHOL e

SPANHOL, 2009); todas referindo‐se ao mesmo tipo de produto audiovisual. 
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A função exercida pelo vídeo educacional dentro do planejamento de uma disciplina, curso ou

mesmo em um tópico de uma aula, pode variar de acordo com o escopo de conteúdo e da

necessidade instrucional do ambiente. Todas essas características serão definidas no projeto

instrucional. 

Integrando, portanto, a definição de Cebrián de La Serna (1994) e alguns elementos extraídos

de trabalhos que abordam vídeo educacional sob vários aspectos (COX e MARSHALL, 2007;

GUDANESCU, 2010a e 2010b; MORAN, 1995; MAYO et. al., 2008; TIMM et. al., 2008; BROOKS

et. al., 2010; DALLACOSTA et. al., 2004, 2007a, 2007b; VICARI et. al., 2010), esta pesquisa

utilizará como conceito para vídeo educacional o seguinte:  

Vídeo educacional é uma categoria de objeto de aprendizagem que passa por um processo

estruturado de produção ‐ delimitação do escopo; escolha da linguagem; captação, edição e

finalização; implementação; avaliação –, que tem sua função definida pelo projeto instrucional

e que, como característica mais importante, apresenta um compromisso educacional

preestabelecido. 

No capítulo a seguir, está apresentada a ciência da mente, cérebro e educação, disciplina a

partir da qual serão estudados os processos de aprendizagem. Também estão apresentadas as

dez diretrizes para aplicação prática dessa ciência em sala de aula.

2.4. A CIÊNCIA DA MENTE, CÉREBRO E EDUCAÇÃO (MCE)

Nesta seção, a ciência da mente, cérebro e educação é introduzida, e uma visão geral sobre o

corpo de conhecimento desta disciplina é apresentada. São discutidos tópicos referentes à

neurociência, à psicologia e à pedagogia e, por fim, expostas as dez diretrizes da ciência MCE.

2.4.1 SURGIMENTO E PARÂMETROS

Compreender o processo de ensino e aprendizagem, bem como os problemas que daí surgem,

é alvo de interesse de vários campos do conhecimento. Além da educação, áreas como

psicologia, neurociência, comunicação e até o design, com o segmento de design instrucional,
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empenham‐se na pesquisa educacional. Entretanto, por se tratarem de áreas diferentes, muitas

vezes o intercâmbio de conhecimento produzido limita‐se aos pares, não sendo aproveitado

por pesquisadores provenientes de outras disciplinas. A ciência da mente, cérebro e educação

(MCE) é um campo emergente que busca unir e compartilhar o conhecimento produzido em

três grandes áreas: a psicologia (mente), a neurociência (cérebro) e a pedagogia (educação)

(TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2010). 

Tokuhama‐Espinosa (2010, 2011a) comenta que a ciência MCE começou de maneira

interdisciplinar18, reunindo neurociência cognitiva e psicologia do desenvolvimento, mas logo

ultrapassou estes limites para integrar também a educação via psicologia educacional e

neurociência educacional. Assim, através de um desenvolvimento transdisciplinar 19, a ciência da

mente, cérebro e educação surgiu como uma nova disciplina, tendo suas raízes nas três áreas

que a compõe. Diferentes objetivos em termos de políticas para a área, pesquisa e prática, são

o motivo pelo qual a ciência MCE configurou‐se como uma disciplina independente das três

áreas formadoras. Ou seja, há intercâmbio de conhecimentos entre pedagogia, neurociência,

psicologia e ciência MCE, mas cada qual possui suas diretrizes próprias. 

A ciência da mente, cérebro e educação também surge de maneira transcultural, já que houve

esforço de vários países – como Japão, Estados Unidos, França, Reino Unido – para definir os

padrões para este novo campo. A Figura 5 ilustra como se configura a ciência da MCE, tendo a

neurociência, a pedagogia e a psicologia o mesmo peso para sua formação. Isso significa que a

nova disciplina não é subordinada a uma área específica – como na psicologia educacional, que

tem a psicologia informando a pedagogia –, mas que as três colaboram da mesma maneira

(TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2011a). 

18 Interdisciplinaridade refere‐se ao conhecimento gerado na intersecção de dois ou mais campos do
conhecimento (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2011a).

19 Transdisciplinaridade refere‐se ao surgimento de uma disciplina acadêmica própria, baseada na combinação de
outras existentes (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2011a).
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Em 2008, Tracey Tokuhama‐Espinosa conduziu a pesquisa que levou ao estabelecimento de

parâmetros básicos para esta nova ciência. Através do método de Delphi 20, pesquisadores21 de

diversos países contribuíram para as seguintes definições (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2008 e

2010): 

• A nova disciplina deve ser chamada de ciência da mente, cérebro e educação22 em

oposição a aprendizagem baseada no cérebro;

• As áreas geradoras são a psicologia, a neurociência e a pedagogia, todas contribuindo

de maneira equivalente para a ciência MCE;

20 A técnica de Delphi consiste em ouvir a opinião de especialistas no assunto, geralmente os líderes da área,
acerca dos aspectos que se desejam saber. Várias rodadas de entrevistas são conduzidas até que os
participantes cheguem a um consenso. Assim, tem‐se um conjunto de respostas acordadas entre as figuras
proeminentes do campo estudado.

21 A lista com os participantes do painel pode ser consultada no Anexo, página 134.
22 Do inglês mind, brain and education science opondo‐se a brain‐based learning.
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• Pesquisas, práticas e políticas próprias para o novo campo, fazem com ele se configure

como uma disciplina independente das áreas formadoras;

• Maneiras de estabelecer padrões e avaliar a qualidade das informações.

A pesquisa também conseguiu, através do painel de Delphi, categorizar alguns conceitos

populares sobre educação de acordo com as evidências existentes sobre eles na ciência MCE.

Mas o que significa validar um conceito na ciência da mente, cérebro e educação? Uma das

implicações da colaboração equivalente entre as três áreas (psicologia, neurociência e

pedagogia) é a necessidade de comprovação das teorias também nas três (TOKUHAMA‐

ESPINOSA, 2010). Na prática, significa que aquilo que não tiver o respaldo das três disciplinas

não será considerado como fato bem estabelecido para a nova ciência. Até que sejam validadas

nas três áreas, as suposições serão consideradas para fins de estudo e aplicação, mas com

ressalvas.

Tokuhama‐Espinosa (2010) explica que um dos objetivos principais da nova disciplina é

confirmar as boas práticas através de evidências científicas, explicando como as pessoas

aprendem e, por consequência, melhorar a maneira de ensinar. Como reflexo desse objetivo,

desenrola‐se um objetivo secundário da ciência MCE que é a de mover a pedagogia do status

de soft para hard science, comprovando suas práticas através de evidências. Tokuhama‐

Espinosa (2010) argumenta que isso daria maior credibilidade às estratégias pedagógicas, já

que os métodos utilizados em sala de aula seriam, com evidências, os melhores e os mais

eficientes. 

Mas o que faz com que essa nova disciplina emerja agora? Fisher et al. (2007) e Limb (2010)

sugerem que a tecnologia é o ponto diferenciador, permitindo o desenvolvimento de novas

técnicas e equipamentos para mapear a atividade cerebral, como a estimulação magnética

transcraniana ou a magnetoencefalografia. Assim, passa a ser possível observar o que o

cérebro faz enquanto realiza atividades comuns, como resolver um problema matemático ou

ler um livro. Essas novas possibilidades de mapeamento cerebral permitem observar os
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impactos biológicos causados por intervenções educacionais, relacionando‐os com o

desenvolvimento e o aprendizado do indivíduo (FISHER et al., 2007).

Surgida da união de três grandes áreas (psicologia, pedagogia e neurociência) a ciência MCE já

possui um corpo teórico bem estruturado (FISHER et. al, 2007; TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2008,

2010; LIMB, 2010; MENNA‐BARRETO e WEY, 2008). Alguns desses conhecimentos, relacionados

à aprendizagem humana, serão apresentados a seguir, como forma de compreender melhor

essa ciência e verificar de onde derivam as dez diretrizes para sua aplicação prática. Essas

diretrizes são o alvo do estudo desta pesquisa, que tem como objetivo adaptá‐las à produção

audiovisual.

2.4.2 ENTRADA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES

De maneira geral e simplificada, o sistema nervoso opera em três etapas – captação de

informações, processamento dessas informações e geração de resposta –, mas muitas outras

variáveis e fenômenos estão envolvidos nesse processo tornando‐o bastante complexo. Esta

seção tem como objetivo fornecer uma visão geral desse funcionamento, abordando percepção

sensorial, atenção, memória, plasticidade, motivação e emoção; fatores importantes para o

aprendizado humano.

Percepção sensorial

Quando não se tem os receptores sensoriais adequados, os estímulos do mundo não são

percebidos. Isto é, o ser humano só capta do mundo aquilo que seu organismo é preparado

para captar. Tomando como exemplo o espectro eletromagnético, os seres humanos são

capazes de perceber apenas uma pequena faixa de comprimento de onda referente à luz

visível, mas raios‐X ou micro‐ondas, por exemplo, não. Isso acontece porque nosso corpo

possui os receptores sensoriais adequados para luz visível (cones e bastonetes), mas não os

tem para os outros comprimentos de onda (COSENZA e GUERRA, 2011). Todos os processos

sensoriais começam nos receptores especializados em decodificar um tipo de informação. O

corpo humano contém uma variada gama de receptores espalhados pelo corpo que vão captar,
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além da luz visível, som, tato, temperatura, cheiro, dor, movimento, entre outros. O corpo

também é capaz de perceber estímulos internos, como uma queda na pressão arterial, e que

nem sempre chegam à consciência do indivíduo (BEAR et al., 2008). 

As informações captadas pelos receptores que vão se tornar conscientes são levadas até

regiões corticais específicas por cadeias neuronais especializadas. A região do córtex na qual a

informação será processada vai depender da modalidade sensorial. A Figura 6 mostra as cinco

áreas primárias, sendo quatro sensoriais e uma motora, presentes em ambos os hemisférios.

No lobo parietal a região somestésica (B) processa tato, dor, temperatura, propriocepção. No

lobo occipital, são processadas as informações visuais na região visual (D). No lobo temporal a

região auditiva (C) processa sons e, na porção medial do lobo temporal, a região olfatória (E)

processa cheiros. No lobo frontal está a região motora (A), responsável pelo processamento

dos movimentos do corpo (COSENZA e GUERRA, 2011). Vale a lembrança de que as vias

sensoriais e motoras são cruzadas no sistema nervoso, sendo que cada hemisfério controla o

lado oposto do corpo.

Ainda é preciso dizer que as áreas primárias não se limitam apenas a receber as informações

sensoriais, mas também participam de sua decodificação e armazenamento, mesmo que em

um estágio bastante inicial e elementar desses processos . Em conjunto com outras partes do

córtex, as áreas primárias vão colaborar com o processamento complexo – que integra todas as
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modalidades sensoriais – e o planejamento e execução de estratégias comportamentais (BEAR

et al., 2008).

Atenção

Embora o ser humano tenha receptores capazes de captar diferentes informações sensoriais do

ambiente, é impossível absorver tudo. O sistema nervoso é capaz de selecionar informações

importantes através da atenção. Ela pode voltar‐se tanto para o mundo quanto para os

processos internos do corpo através de diferentes mecanismos de regulação (COSENZA e

GUERRA, 2011).

Duas modalidades de atenção são importantes para esta pesquisa: a reflexa e a voluntária

(BEAR et al., 2008). A atenção reflexa, também chamada de bottom‐up, é regulada pelos

estímulos periféricos, sendo importantes a novidade e o contraste na informação. A atenção

voluntária, também chamada de top‐down, é regulada pelo próprio processamento cerebral,

sendo importantes a motivação pessoal e a escolha pelo tópico. Estados internos do corpo –

como fome, sede ou dor – podem ter influência neste tipo de atenção (COSENZA e GUERRA,

2011; BEAR et al., 2008). Se uma pessoa que está em uma sala de cinema esperando o filme

começar vê sentar‐se à sua frente alguém fantasiado de urso polar, provavelmente, passará a

observar tal indivíduo, afinal, quão comum é encontrar ursos polares em salas de cinema? Mas,

quando o filme começar, o mesmo indivíduo será capaz de concentrar‐se no filme durante duas

horas. No primeiro caso, tem‐se a atenção reflexa (ou bottom‐up), cuja peculiaridade da cena

capta o interesse do indivíduo, sem que ele tenha escolhido concentrar‐se naquilo. No segundo

caso, tem‐se a atenção voluntária (ou top‐down), quando o indivíduo, deliberadamente,

escolhe focar‐se em um determinado assunto ou acontecimento.

Para a atenção voluntária, extremamente importante nos processos de aprendizagem, dois

circuitos reguladores são envolvidos: o orientador e o executivo (COSENZA e GUERRA, 2011). O

circuito orientador é aquele responsável por dirigir o foco da atenção de um estímulo para

outro, fazendo um ajuste fino. Pode também focar‐se em uma modalidade sensorial, como

quando um aluno mesmo olhando para o professor que fala, está concentrado naquilo que
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seus colegas conversam nas fileiras de trás. A atenção do aluno, neste caso, está ajustada para

privilegiar a audição. Mas, quando o professor conseguir captar novamente a atenção do aluno,

este deixará de concentrar‐se na conversa de seus colegas. Isso acontece porque é muito difícil

que duas informações da mesma modalidade sensorial sejam absorvidas ao mesmo tempo. O

que acontece, e que muitas vezes não é percebido, é uma rápida alternância de foco. Ora se

ouve o professor, ora os colegas, mas não todos ao mesmo tempo. Já o circuito executivo

permite que se mantenha o foco atencional por um período de tempo maior, inibindo

estímulos distratores. Este circuito é, portanto, fundamental para a aprendizagem consciente.

Uma porção do córtex frontal, o giro do cíngulo, é fundamental para o funcionamento desse

circuito que controla tanto a atenção aos processos cognitivos como a atenção aos processos

emocionais (COSENZA e GUERRA, 2011). 

A atenção ainda será fortemente influenciada pelos níveis de vigília do corpo (MENNA‐

BARRETO e WEY, 2008). Quando perto dos extremos – sonolência ou estado de alerta muito

elevado – tanto atenção quanto alguns processos de memória podem ser prejudicados. O

sistema atencional funciona, portanto, de maneira mais eficiente quando em níveis

equilibrados de tensão e relaxamento (COSENZA e GUERRA, 2011). 

Plasticidade

A capacidade que o ser humano tem de aprender por toda a vida deve‐se, em grande parte, à

característica do sistema nervoso de readaptar, criar e desfazer conexões entre suas células

chamada de plasticidade. O ambiente vai moldar cada cérebro de maneira única, mas sempre

considerando um padrão biológico intrínseco. Desse modo, mesmo seguindo um esquema

comum de funcionamento, não existem dois cérebros iguais, já que sua configuração depende

fortemente das experiências vividas (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2010). As redes neurais serão

refinadas através da combinação entre o conteúdo genético herdado e das interações com o

ambiente, resultando em uma grande variedade de comportamentos (MELO REIS et al., 2011).

A plasticidade é importante tanto para o desenvolvimento do sistema nervoso e, por

consequência da aquisição de novas capacidades funcionais, quanto para a aprendizagem de
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conteúdos e novas informações. Tudo que o ser humano é capaz de realizar – seja falar,

movimentar‐se, resolver um problema matemático – é consequência das conexões

estabelecidas em seu cérebro pelas células nervosas, os neurônios. Essas conexões são as

sinapses. Cada neurônio é capaz de estabelecer milhares (as vezes dezenas de milhares) de

conexões com outros neurônios e, quanto mais o indivíduo aprende, mais complexas e em

maior quantidade elas são formadas. Um bebê, por exemplo, pode mexer as mãos, já que o

sistema motor básico está presente. Mas seu sistema nervoso ainda é muito imaturo. Assim, as

tarefas motoras finas, como escrever, só serão possíveis quando as sinapses necessárias para

realizar tais tarefas tiverem sido criadas e outras descartadas. Toda espécie de aprendizado

depende da formação dessas conexões chamada de sinaptogênese (BEAR et al., 2008). 

“Do ponto de vista neurobiológico a aprendizagem se traduz pela formação e consolidação das

ligações entre as células nervosas. É fruto de modificações químicas e estruturais no sistema

nervoso de cada um, que exigem energia e tempo para se manifestar” (COSENZA e GUERRA,

2011 – pg. 38). Embora sejam suscetíveis ao envelhecimento e aconteçam com maior facilidade

na juventude, essas modificações podem acontecer em todas as idades. Isso significa que é

possível aprender por toda a vida, mas alguns períodos são mais propícios para determinados

aprendizados. Esses períodos ideais são chamados de períodos sensíveis. Um idoso, por

exemplo, pode sim aprender uma segunda língua, mas dispenderá maior esforço para a mesma

tarefa do que uma criança. Sutilezas como a pronúncia das palavras e o sotaque serão melhor

resolvidos pelo indivíduo que estiver no período sensível (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2010).

O sistema nervoso humano também possui a capacidade de criar novas células nervosas. Ao

contrário do que se pensava até a década de 1960, existe sim a geração de novos neurônios ao

longo da vida, a chamada neurogênese (MELO REIS et al., 2011). A partir da década de 1990,

foram identificadas regiões cerebrais – como o hipocampo – capazes de criar novos neurônios.

Esse processo é influenciado pelo estresse e pelo exercício físico. Enquanto o estresse inibe a

neurogênese, o exercício físico a facilita.
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Memória

A memória é a resultante da combinação de duas instâncias: a retenção e a evocação (BEAR et

al., 2008). Para que haja um sistema de memória, é preciso que ambos existam. É necessário

tanto o armazenamento de informações (a retenção) quanto a capacidade de resgatá‐las, de

trazê‐las à tona (a evocação). Baddeley et al. (2011) consideram, além da retenção e evocação,

a codificação como parte da memória, que seria a capacidade de introduzir novas informações

no sistema. Mas, para Bear et al. (2008), a codificação é aquisição de informação, um fenômeno

relacionado aos receptores sensoriais. Portanto, mesmo sendo fundamental para os processos

de memória, a visão adotada nesta pesquisa é a de que memória significa retenção e

evocação, sendo a aquisição um fenômeno prévio a ela. 

O amadurecimento do sistema nervoso humano depende, em grande parte, dos estímulos

sensoriais captados do mundo. No repertório de informações construído pelo indivíduo, alguns

registros são facilmente verbalizados, como “Machado de Assis escreveu Dom Casmurro”.

Popularmente, é este tipo de informação facilmente verbalizável que se entende como

memória. Mas outros registros não verbalizáveis também são armazenados no repertório de

informações do ser humano, como escrever, dançar, tocar um instrumento ou defender‐se um

animal feroz. Embora sejam informações de naturezas diferentes, todos os exemplos podem

fazer parte da memória humana (BEAR et al., 2008). 

O primeiro exemplo, sobre Machado de Assis, diz respeito às memórias declarativas, divididas

em memória episódica e semântica (Figura 7). A memória episódica é aquela que localiza

eventos no espaço e no tempo, e a semântica é que dá o significado dos fatos. A lembrança de

uma festa com o som, decoração, pessoas que estavam presentes são a parte episódica da

memória. Já uma conversa que se teve com alguém nessa festa ou as sensações

experimentadas no evento, são a parte semântica. É difícil separar das lembranças o que é

episódico e o que é semântico porque são facetas de um mesmo complexo. Entretanto, a

memória semântica e a episódica envolvem redes neurais diferentes. Os outros exemplos –

escrever, dançar, etc – são memórias não‐declarativas. Outra diferença entre esses dois tipos
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de memória é que as declarativas são bastante fáceis de formar, mas também muito fáceis de

serem esquecidas. Já as não‐declarativas exigem treino e repetição para serem formadas – e,

por consequência, mais tempo –, mas são difíceis de esquecer. É fácil esquecer uma lista com

os nomes dos ossos do corpo (memória declarativa), mas bastante difícil esquecer como andar

de bicicleta (memória de procedimento não‐declarativa) (BEAR et al., 2008). 

A consolidação das memórias, que é o processo de retenção das informações, depende de

várias estruturas encefálicas. As memórias declarativas e as não‐declarativas vão utilizar partes

específicas do encéfalo para esta tarefa. Para as declarativas, a porção medial do lobo temporal

(Figura 8), onde estão o hipocampo e as estruturas relacionadas a ele, é fundamental. Para as

memórias não‐declarativas outras porções são importantes (Figura 9). Para habilidades e

hábitos, o estriado (formado pelo núcleo caudado e o putâmen, estruturas dos núcleos da

base). Para a musculatura esquelética, responsável pelos movimentos voluntários, o cerebelo.

Para as respostas emocionais, como fugir de uma cobra ou defender o rosto quando se leva um

susto, a amígdala. As estruturas encefálicas citadas não são as únicas envolvidas nos processos

de memória, mas são as unidades fundamentais para cada tipo de registro mencionado (BEAR

et al., 2008). Essa fragmentação mostra que o fenômeno da memória não é algo único, ou seja,
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quando uma personagem perde a memória em um filme, o que ela normalmente tem afetada é

sua memória declarativa. Se um indivíduo perdesse suas memória como um todo, a vida

cotidiana seria impossível.

É fácil perceber pela própria experiência, que algumas informações são mais duradouras na

memória do que outras. É bastante comum esquecer a história de um filme que foi visto há um

mês ou o prato do jantar de três dias atrás, mas bem menos comum esquecer eventos como o

nascimento de um filho, o dia em que se passou no vestibular ou informações que são usadas

cotidianamente no trabalho. As memórias que duram apenas horas ou dias, suscetíveis a

perturbações e que são armazenadas em pequenas quantidades são chamadas memórias de

curto prazo. Já as memórias mais duradouras que permanecem disponíveis para evocação

mesmo depois de muito tempo e que são menos vulneráveis a perturbações são as memórias

de longo prazo (BADDELEY et al., 2011; BEAR et al., 2008). A consolidação da memória não

requer que essas duas modalidades operem juntas, ou seja, uma informação pode ser

armazenada diretamente na memória de longo prazo sem passar pela de curto prazo.
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Outro tipo de memória que mantém informações disponíveis por curtos períodos de tempo é a

memória de trabalho (ou memória operacional), mas é importante ressaltar que esta é

diferente da memória de curta duração. A memória de trabalho é “um sistema que não só

armazena informação de forma temporária, mas também a manipula, de modo a permitir que

as pessoas executem atividades complexas como o raciocínio, o aprendizado e a compreensão”

(BADDELEY et al., 2011 – pg. 31). A memória de trabalho recebe a nova informação

combinando‐a, por semelhança ou antagonismo, com outras que já estão no cérebro

resgatadas das memórias de longo ou curto prazo. Sua função é manter na mente as

informações relevantes para a execução de determinada tarefa, selecionando o que será

armazenado e o que será descartado. Todo pensamento humano depende da memória de

trabalho (BADDELEY et al., 2011; BEAR et al., 2008).

As memórias já consolidadas possuem uma representação física, uma rede chamada engrama.

Assim, é possível identificar em que parte do cérebro determinadas informações estão

gravadas e quais conjuntos de neurônios elas envolvem (BEAR et al., 2008). A construção de um

engrama depende da plasticidade (seção anterior, página 59) que é a capacidade do sistema

nervoso de modificar as conexões entre suas células. Essas conexões podem ter diferentes

intensidades, já que existem informações muito fortes na memória de cada um – nome, idade e

quem são seus filhos, por exemplo – e outras mais corriqueiras – a lembrança de um comercial

de TV qualquer. Quanto mais forte e estável for a conexão entre o grupo de neurônios que

carrega a informação, menor é a chance de esquecimento. O fortalecimento e a consolidação

dessas redes dependem tanto do reforço e repetição quanto do significado estabelecido pelo

sujeito. Pensando em um novo conteúdo a ser aprendido em sala de aula, além de fazer

sentido para o aluno conectando‐se com algo que ele reconheça em seu repertório, o reforço, o

ensaio e a repetição das informações vão colaborar para a construção de uma rede neuronal

forte e estável. Quando isso acontece, um estímulo parcial pode ser suficiente para ativar a

rede completa (BEAR et al., 2008). O fenômeno da aprendizagem é justamente o

estabelecimento dessas conexões, a formação do engrama. “A aprendizagem pode levar não só

ao aumento da complexidade das ligações em um circuito neuronal, mas também à associação
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de circuitos até então independentes. É o que acontece quando aprendemos novos conceitos a

partir de conhecimentos já existentes” (COSENZA e GUERRA, 2011 – pg. 36). O estabelecimento

de novas conexões exige a formação de proteínas e outras substâncias, motivo pelo qual o

aprendizado demanda tempo. 

Emoção e Motivação

As emoções são sinalizadores de que algo importante está acontecendo com o organismo ou

no mundo ao redor e que, por consequência, vão interferir na tomada de decisão. 

“[As emoções] se manifestam por meio de alterações na sua fisiologia e

nos seus processos mentais e mobilizam os recursos cognitivos

existentes, como a atenção e a percepção. Além disso, elas alteram a

fisiologia do organismo visando uma aproximação, confronto ou

afastamento e, frequentemente, costumam determinar a escolha das

ações que se seguirão.” (COSENZA e GUERRA, 2011 – pg. 75).

Tanto as emoções do indivíduo como aquelas que ele percebe nos outros ao redor de si, vão

interferir no seu modo de agir e nos seus estados de humor. É impossível desligar o

componente emocional, mas as respostas geradas por ele no indivíduo podem ser controladas

(COSENZA E GUERRA, 2011).

As estruturas encefálicas envolvidas nos processos emocionais fazem parte do sistema límbico,

que, entre outras, envolve a amígdala, a área tegmentar ventral, o giro do cíngulo, o lobo da

ínsula e algumas regiões do córtex pré‐frontal. São nas regiões do sistema límbico onde as

memórias emocionais ficam registradas. A amígdala é especialmente importante para a

aprendizagem das respostas condicionadas (aprendidas) e de medo – como já foi citado na

seção sobre memória. Já as sensações positivas estão mais relacionadas a uma parte do

sistema límbico chamada circuito dopaminérgico, também conhecido como sistema

mesolímbico (BEAR et al., 2008). Esse circuito, que usa a dopamina como neurotransmissor,

tem como alvo áreas subcorticais – o núcleo acumbente – e corticais do lobo frontal e está

ligado ao fenômeno da motivação (COSENZA e GUERRA, 2011). Segundo Cosenza e Guerra

(2011), a motivação é resultante do processamento cerebral que avalia as informações do meio
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interno e externo para exibir determinado comportamento. A motivação será sempre orientada

às ações que garantam a sobrevivência da espécie e leva o indivíduo a repetir as ações que, no

passado, resultaram em benefícios e recompensas. O que é considerado como benefício e

como recompensa varia de indivíduo para indivíduo, mas, de qualquer modo, a motivação é de

extrema importância para o aprendizado.

A região orbitofrontal do córtex pré‐frontal tem um papel fundamental no que diz respeito às

respostas comportamentais. Ela vai processar de maneira integrativa os estímulos emocionais e

informações vindas de outras partes do cérebro para determinar quais comportamentos devem

ser estimulados e quais devem ser reprimidos. Mas o que é fundamental, aqui, é notar que a

região pré‐frontal só atinge pleno amadurecimento no final da segunda década de vida, o que

explica boa parte da incapacidade que adolescentes têm, muitas vezes, de avaliar e reprimir

seus impulsos (COSENZA e GUERRA, 2011).  

Os aspectos abordados até aqui sobre percepção sensorial, atenção, plasticidade, memória,

motivação e emoção, têm impacto no aprendizado humano, mas foram apresentados por um

viés neurobiológico. A seguir, estão relacionados outros fatores que influenciam o aprendizado,

mas pelos pontos de vista psicológico e educacional.

2.4.3 FATORES PSICOLÓGICOS E EDUCACIONAIS

A organização particular de cada sistema nervoso – que é resultado da combinação do plano

genético com as interações ambientais – vai proporcionar ao indivíduo uma vasta gama de

possibilidades de comportamento e inibir ou dificultar outras tantas. Esses comportamentos,

por sua vez, vão influenciar o aprendizado. Esta seção, tratará dessas perspectivas.

Em primeiro lugar, vale a apresentação do que Pinker (1998) e Gardner (2005) consideram

como inteligência. Para Steven Pinker (1998), a ideia de inteligência parte do pensamento

racional. Pensar racionalmente, por sua vez, seria agir segundo um conjunto de regras,

desenhando estratégias para alcançar um objetivo. Essas regras, para Pinker (1998), seriam

elementos de verdade correspondentes com a realidade (maçãs caem das macieiras, ao acionar
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o interruptor a luz acende) ou inferências (havia cinco maçãs, se João come uma, ainda restam

quatro; a luz não acendeu, portanto, não deve haver energia elétrica). Fundamental para o

autor, é que as ações do pensamento racional, e por consequência a inteligência, são sempre

ligadas ao objetivo. Sem ele, as ações dos sujeitos podem parecer desconexas e sem propósito.

Mas, ao saber o que o indivíduo queria com a ação (seu objetivo), o que antes era insensato,

passa a fazer sentido. Se o objetivo do cogumelo for permanecer parado no mesmo lugar,

poderia ele receber um troféu de gênio, como ressalta Pinker (1998). “Inteligência, portanto, é

a capacidade de atingir objetivos diante de obstáculos, por meio de decisões baseadas em

regras racionais (que obedecem à verdade)” (PINKER, 1998 – pg. 73). Para Pinker, então, a

inteligência é identificar um objetivo, avaliar a realidade e seus obstáculos, e pôr em prática

uma estratégia que vise resolver esses obstáculos. 

O que Howard Gardner (2005 – pg. 40) considera como inteligência assemelha‐se bastante à

visão de Pinker (1998): “Defino uma inteligência como um potencial biopsicológico de

processar formas específicas de informação de diferentes maneiras. Os seres humanos

desenvolveram capacidades diversas de processamento da informação – o que chamo de

'inteligências' – que lhes permitem resolver problemas ou criar produtos”. Para Gardner (2005),

a inteligência não é uma entidade única, mas um conjunto de capacidades que variam de

acordo com as diferenças individuais. O autor chegou a uma lista de nove inteligências,

brevemente descritas a seguir:

1. Inteligência linguística: relacionada à habilidade com a linguagem escrita e falada. Esta

inteligência é bastante desenvolvida em escritores e jornalistas.

2. Inteligência lógico‐matemática: relacionada aos números, à lógica e às abstrações

matemáticas. É bastante desenvolvida em físicos, contadores  e matemáticos.

3. Inteligência musical: habilidade de perceber e produzir música e seus elementos

(melodia, harmonia, ritmo, timbre). Bastante desenvolvida em músicos.
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4. Inteligência espacial: é a capacidade de criar representações espaciais e operar sobre

elas de variadas maneiras, de localizar‐se no espaço. Bastante desenvolvida em

navegadores, pilotos de avião, enxadristas e escultores.

5. Inteligência corporal‐cinestésica: capacidade de criar produtos ou resolver problemas a

partir do corpo. É a inteligência bastante desenvolvida em atletas, dançarinos e

cirurgiões.

6. Inteligência naturalista: é a capacidade de discriminar padrões no mundo. Bastante

desenvolvida em biólogos e programadores.

7. Inteligência interpessoal: é a capacidade de lidar com indivíduos diferentes,

compreendendo suas motivações, interesses e fazendo com que trabalhem em equipe.

Esta inteligência é bastante desenvolvida em líderes, em professores e em políticos.

8. Inteligência intrapessoal: é o complemento da inteligência anterior, mas voltada para o

próprio indivíduo. Pessoas que conseguem formar um modelo do seu próprio

funcionamento têm esta inteligência bastante desenvolvida.

9. Inteligência existencial: envolve a capacidade de formular perguntas relacionadas à

existência humana. Bastante desenvolvida em filósofos e cientistas.

Gardner (2005) ressalta que as pessoas possuem todas essas inteligências, apenas em maior ou

menor grau de desenvolvimento. João, sendo músico, possui uma inteligência musical bastante

desenvolvida. Mas Maria, mesmo não sabendo tocar um instrumento ou compor uma música,

também possui inteligência musical, caso contrário, ao ouvir uma canção, ela não identificaria

sequer o ritmo ou melodia. Para Gardner (2005 – pg. 41) “quanto mais inteligências de uma

pessoa você envolver quando estiver defendendo um argumento, mais provável que consiga

mudar a mente dessa pessoa, e mais mentes poderá mudar”. Sendo assim, para o educador,

conhecer as inteligências e saber como ativá‐las torna‐se uma vantagem na hora de modificar

as mentes dos alunos.
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Mas o processo de aprendizagem não está baseado apenas nas capacidades cognitivas de cada

um, como também amplamente sustentado pelas condições individuais de lidar com o controle

emocional. Essa dimensão psicológica, que é uma manifestação comportamental bastante

concreta, refere‐se ao impacto do afeto, da motivação, da empatia, da resiliência e de muitos

outros fatores no desempenho intelectual do indivíduo (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2011b). A

capacidade de lidar com as emoções de maneira satisfatória é chamada, por Goleman (1995)

de inteligência emocional. Já Gardner (2005), em sua teoria das inteligências múltiplas, a

divide em inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Mas embora a terminologia

varie, ambas abordagens convergem quanto às competências apresentadas pelo indivíduo

inteligente emocionalmente. 

Os processos emocionais acompanham o ser humano em tudo o que ele desenvolve, inclusive

interferindo em seu rendimento. Portanto, a pedra fundamental para um equilíbrio adequado é

conhecer as próprias emoções, como elas surgem e por quê. Isso é a metacognição

(TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2011b). Ela é importante não só para o aluno que precisa aprender,

mas também para o professor que precisa ensinar. A autorreflexão sobre o motivo pelo qual se

sente o que se sente ajuda a evitar os sequestros emocionais do cérebro que acontecem

quando respostas emocionais tomam conta do cérebro pensante dificultando o raciocínio

(GOLEMAN, 1995). Goleman (1995) indica que quando isso ocorre, as emoções esmagam a

concentração impedindo que as informações sejam absorvidas de maneira eficiente. 

Tokuhama‐Espinosa (2010 e 2011b) explica que o ser humano é capaz, mesmo que

inconscientemente, de reconhecer expressões faciais e interpretar tons de voz de modo a

avaliar ameaças. Sendo assim, o controle emocional também é fundamental para que

professores saiam‐se bem na tarefa de ensinar, já que o aluno ao perceber no professor

características como falta de entusiasmo, nervosismo ou estresse entraria em um estado

defensivo, dificultando a absorção de informações. O professor, por sua vez, ao notar a

desmotivação ou o desinteresse dos alunos, intensificaria seu estado inicial alimentando a

reação negativa da turma (GOLEMAN, 1995). 
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Um dos papéis do professor, como líder ou orientador de um grupo, é controlar as respostas

emocionais provenientes dele e as suas próprias. A empatia e o afeto, neste caso, são

importantes para o estabelecimento de vínculos estreitos de confiança entre professor e

alunos. Ele precisa reconhecer e agir adequadamente aos sentimentos e preocupações de seus

alunos, incentivando que a turma faça o mesmo entre si (GOLEMAN, 1995). Em síntese, é

proporcionar o ambiente emocional e intelectualmente seguro proposto por Billington (1996),

livre de ameaças físicas e psicológicas, capaz de incentivar o aprendizado.

A maneira como um estudante comportar‐se‐á no ambiente escolar, na sua sala de aula, com o

grupo de colegas e professores, em termos de tomada de decisão e controle emocional, vai

depender fortemente do estágio de desenvolvimento de seu sistema nervoso. A capacidade de

controlar impulsos e avaliar consequências é coordenada pelos lobos pré‐frontais, que só

atingem pleno amadurecimento no final da segunda – ou mesmo no início da terceira – década

de vida (BEAR et al., 2008; GOLEMAN, 1995; COSENZA e GUERRA, 2011). Desse modo, é preciso

sempre lembrar que os comportamentos apresentados, principalmente aqueles com forte

apelo emocional, são dependentes da idade do indivíduo. Um professor não pode esperar que

uma criança de sete anos consiga controlar seus impulsos tão bem quanto um adolescente de

17, o que remete à esfera educacional.

Essa dimensão educacional é referente às estratégias pedagógicas adotadas para um

determinado grupo. A escolha da abordagem precisa levar em conta as características

particulares de cada população e, mais do que isso, os aspectos individuais dentro dessa

população. A idade é a primeira dessas característica, que vai guiar quais tipos de conteúdos e

de que maneira cada faixa de idade é capaz absorver. Piaget, quando descreveu os quatro

períodos do desenvolvimento mental, referia‐se às manifestações concretas daquilo que o

cérebro das crianças era capaz de realizar dentro de uma faixa de idade (MOREIRA, 2011).

Desse modo, considerando que as capacidades cognitivas desenvolvem‐se em uma sequência –

pensamento organizado, pensamento reversível, pensamento abstrato – e que o domínio

emocional só está completo no final da adolescência, pode‐se inferir que idades diferentes

demandam abordagens diferentes.
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Essa diferenciação por idade deve‐se ao desenvolvimento do sistema nervoso, que segue um

padrão cronológico (COSENZA e GUERRA, 2011), mas existem autores que defendem os

chamados estilos de aprendizagem, que seriam modos preferenciais de responder, lembrar ou

pensar sobre informações (FELDMAN e MCPHEE, 2008). Feldman e McPhee (2008) explicam

brevemente alguns modelos de estilos de aprendizagem, que são técnicas desenhadas para

atingir o estilo de aprendizagem do aluno e, por consequência melhorar a aprendizagem.

Alguns desses estilos são brevemente descritos a seguir (FELDMAN e MCPHEE, 2008):

• V/A/K (visual, auditory, kinethetic): dividem as pessoas em visuais, auditivas e

cinestésicas de acordo com seu modo preferencial.

• Kolb's Learning Style Inventory: classifica os estudantes pela preferência por

experiências concretas, conceituação abstrata, experimentação ativa ou observação

reflexiva, posicionando cada indivíduo em um quadrante.

• 4‐Mat: também é composto por quatro categorias de aprendizes. Inovativos,

interessados em aprender por razões pessoais; analíticos, interessados em aprofundar o

conhecimento em conceitos ou processos; senso comum, interessados em como as

coisas funcionam; e dinâmicos, interessados em aprender por conta própria.

• Myers‐Briggs: categoriza as pessoas em introvertidas/extrovertidas, sensíveis/intuitivas,

pensamento/sentimento e avaliadoras/perceptivas.

Esses são apenas exemplos, mas há outros e, como Feldman e McPhee (2008) observam,

podem haver tantas variações de estilos de aprendizagem quanto o número de estudantes. 

Os modelos de estilos de aprendizagem tornaram‐se bastante populares nas últimas décadas,

inclusive sendo explorados comercialmente através de questionários, avaliações e ferramentas

online para ajudar educadores a encontrar o estilo de aprendizagem dos alunos (PASHLER et

al., 2009). Num estudo que teve como objetivo encontrar evidências que suportassem a teoria

dos estilos de aprendizagem, Pashler et al. (2009) não obtiveram sucesso. Os trabalhos

analisados que se propunham a comprovar a eficiência do ensino direcionado ao estilo de cada
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aluno apresentavam problemas metodológicos, ponto também notado por Willingham (2005),

Curry (1990) e Coffield et al. (2004). Os autores não negam que, quando questionados, os

indivíduos expressarão maneiras preferenciais de estudar, mas Pashler et al. (2009) distinguem

essas preferências do estilo de aprendizagem. Isso porque um estudante pode dizer que

prefere estudar através de recursos visuais, mas se sair melhor nos testes quando estuda

através de textos. Pashler et al. (2009), Massa e Mayer (2006) e Willingham (2005) salientam

que ainda não há evidências de que existe benefício para a aprendizagem caso os conteúdos

sejam ensinados no modo preferencial do aluno. Willingham (2005) ressalta que os professores

devem concentrar‐se na melhor modalidade para o conteúdo, não para aluno.

"Os materiais devem ser apresentados em meio auditivo ou visual

porque a informação que o professor quer que os alunos compreendam

é melhor transmitida naquela modalidade. Não há benefício para o

estudante com uma boa memória auditiva na tentativa do professor

encontrar uma representação verbal para uma pirâmide Maia. Todos os

alunos devem ver a figura. A ideia importante é que a modalidade

importa para todos os alunos da mesma maneira"  (WILLINGHAM, 2005)

Para Pashler et al. (2009) existem quatro critérios que os estudos devem preencher para provar

a teoria dos estilos de aprendizagem:

1. Os estudantes devem ser divididos em dois ou mais grupos, correspondendo a estilos

de aprendizagem diferentes.

2. Os membros dentro de cada grupo devem receber, randomicamente, um de pelo menos

dois métodos de aprendizagem diferentes.

3. Todas as pessoas fazer o mesmo teste de avaliação.

4. Os resultados devem mostrar que o método que otimiza os resultados no teste de um

grupo, é diferente do outro grupo.

Vale notar que para Pashler et al. (2009) não é necessário que o método de ensino que otimiza

os resultados no teste seja correspondente ao estilo de aprendizagem do aluno, o que os
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autores chamam de meshing hypothesis. A implicação disso é que a hipótese dos estilos de

aprendizagem poderia ser comprovada, caso preenchesse os quatro requisitos acima citados,

mesmo que a meshing hypothesis não. Se indivíduos classificados como visuais apresentassem,

em alguma situação, melhor desempenho através de instrução verbal, ou indivíduos verbais

através de instruções visual, a hipótese dos estilos de aprendizagem poderia ser verdadeira

sem, necessariamente, a meshing hypothesis ser. Os trabalhos analisados por Pahsler et al.

(2009) não atenderam os quatro requisitos.

Assim, esta pesquisa não fará referências a modelos de estilos de aprendizagem por dois

motivos. O primeiro é pela falta de embasamento científico dos estilos de aprendizagem, como

mostram Pashler et al. (2009), Massa e Mayer (2006), Willingham (2005) e Curry (1990). O

segundo motivo reside na maneira como a ciência da mente, cérebro e educação estabelece

padrões e avalia a qualidade das informações. Isto significa que, quando uma informação não

tiver respaldo das três áreas que compõem a ciência MCE (pedagogia, psicologia e

neurociência) ela não será considerada como fato bem estabelecido. Tokuhama‐Espinosa

(2010) quando organiza as informações nas quatro categorias propostas pelo OECD (2002) –

bem estabelecidas, provavelmente verdadeiras, especulações inteligentes e neuromitos –

posiciona os estilos de aprendizagem em especulações inteligentes, já que não há evidências

suficientes para comprová‐los.

Mas é fato bem estabelecido para a ciência MCE que os cérebros mudam de acordo com as

experiências vividas (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2010). Assim, as questões culturais que vão ajudar

a formar cada indivíduo, podem influenciar também a motivação do aluno, como aponta

Goleman (1995). Ele cita o exemplo de estudantes de origem asiática em contraste com os

americanos. Os asiáticos trazem consigo o zelo e a persistência para superar áreas em que não

se saem tão bem. Sua motivação é incentivada, portanto, por uma falha. Já os americanos

aceitam com maior facilidade que existem áreas fracas. A organização do sistema de vida pode

variar enormemente de país para país em diversos aspectos, como o papel da mulher na

sociedade, os tabus religiosos, as regras políticas, o uso de drogas, as práticas médicas e tantos

outros. Esses aspectos vão influenciar a maneira como o sujeito perceberá as informações
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relacionadas a essas temáticas. A cultura acaba sendo um dos filtros do aprendizado (FELDMAN

e MCPHEE, 2008).

As estratégias pedagógicas também tem de levar em consideração os aspectos da fisiologia do

aluno, que, embora sejam difíceis de controlar, podem influenciar as políticas de ensino

(MENNA‐BARRETO e WEY, 2008). Em Carskadon et al. (1998), em um estudo realizado com

adolescentes entre 14 e 16 anos indicou que a maioria dos pesquisados não dormia uma

quantidade de horas suficiente, provocando sonolência durante as aulas. Isso pode levar a

quedas no rendimento escolar, lapsos de memória, alterações de humor e problemas

comportamentais. O estudo ainda indica que um padrão de pouco sono ainda pode

desencadear problemas psicológicos, comportamentais e acadêmicos em jovens com

propensão a eles. O sono REM (rapid eye movement), momentos do sono em que os sonhos

são mais vívidos e bizarros, são importantes para a consolidação das memórias, isto é, a

conversão de informações novas e instáveis em memórias duradouras (BAARS e GAGE, 2010). O

professor, sabendo da importância do sono para o aprendizado, pode orientar seus alunos para

que estes durmam adequadamente. Tokuhama‐Espinosa (2010) indica, também, a mudança de

horário que algumas escolas têm experimentado com o intuito de acomodar as necessidades

de sono dos adolescentes. 

TOKUHAMA‐ESPINOSA (2011b) apresenta a pirâmide hierárquica de Maslow, que coloca em

uma ordem de importância as necessidades do ser humano (Figura 10). Na base da pirâmide

estão as necessidades fisiológicas básicas: sono, alimentação, hidratação, abrigo. Quando essas

necessidades falham em ser atendidas, o aprendizado fica gravemente impedido. Como pode

uma criança aprender sem ter comido no dia anterior ou sem ter dormido sob um teto? Essas

questões estão intrinsecamente relacionadas à condição socioeconômica do estudante. Há uma

grande chance de que quanto menos favorecido o aluno for, maior será sua preocupação com a

base da pirâmide. No próximo nível estão as necessidades de segurança, tanto físicas quanto

psicológica. Alunos que são agredidos fisicamente, que sofrem com ansiedade ou bulling, que

estão em constante medo terão maiores chances de ter problemas de aprendizagem. A

próxima etapa da pirâmide de Maslow, as necessidades sociais, encontra respaldo em vários
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autores (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2010; FELDMAN e MCPHEE, 2008; COSENZA e GUERRA, 2011)

que referem‐se às interações sociais como parte importante do aprendizado, tanto para a

motivação quanto para o processamento das informações. As necessidades de estima ou

reconhecimento, próximo nível da pirâmide, também contribuem para a motivação. O

reconhecimento dos pares, a admiração dos colegas, amigos e familiares ajuda a pessoa a

sentir‐se bem consigo mesma. Sabendo disso, o constante feedback do professor para o aluno

pode ajudar no aprendizado. No topo da pirâmide está o senso de autorrealização, de

completude, uma jornada que pode durar a vida toda. Quanto melhor atendidas essas etapas

da pirâmide de Maslow, mais condições o indivíduo terá de aprender de forma eficiente, visto

que elas têm impacto na maneira como se adquirem e guardam informações TOKUHAMA‐

ESPINOSA (2011b).

Em síntese, o aprendizado é regulado tanto por fatores biológicos – funcionamento do cérebro

e restante do corpo – quanto por fatores psicológicos – emoções e comportamentos. A

combinação dessas duas esferas vai resultar em uma grande variedade de indivíduos que ainda
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serão moldados de acordo com as condições do ambiente em que vivem – cultura, condição

socioeconômica. Tendo isso em vista e visando um processo educacional eficiente, as

estratégias pedagógicas tem de ser adaptadas de acordo com o perfil dos alunos. Todas essas

variáveis – como o cérebro aprende, inteligência emocional, suprimento de necessidades

básicas, cultura, condição socioeconômica e outros – precisam estar presentes no

planejamento da estratégia.

Tendo esses fatores em vista, Tokuhama‐Espinosa (2010) propõe dez diretrizes para a aplicação

da ciência da mente, cérebro e educação às situações educacionais presenciais. Elas são a

tradução dos conhecimentos neurobiológicos, psicológicos e pedagógicos em ações que têm

como objetivo melhorar o ensino e a aprendizagem. A seguir, estão descritas as dez diretrizes.

2.4.4 DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA CIÊNCIA DA MENTE, CÉREBRO E EDUCAÇÃO

As referências apresentadas até aqui compõem uma parte do corpo teórico reconhecido como

válido pela ciência da mente, cérebro e educação. A partir da combinação da literatura

existente e dos resultados do painel de Delphi – promovido por Tokuhama‐Espinosa em 2008 –

surgem dez diretrizes para a aplicação prática da ciência da mente, cérebro e educação às

situações educacionais. As dez diretrizes sintetizam, portanto, os conhecimentos válidos para a

ciência MCE, servindo como um guia para sua implementação. Entretanto, elas são

direcionadas para a aplicação em sala de aula, e esta pesquisa tem o intuito de adaptar sua

aplicação para o vídeo educacional. A seguir, estão apresentadas as dez diretrizes da ciência

MCE propostas por Tokuhama‐Espinosa (2010).

Diretriz 1. Ambiente

Um bom ambiente deve ser construído de maneira que se torne evidente em todas as

situações de ensino. Por bom ambiente, BILLINGTON (1996) define um lugar onde os

estudantes sintam‐se seguros, amparados e sem medo de humilhações; que preze pela

liberdade intelectual e estimule a criatividade; onde alunos sejam respeitados

intelectualmente; onde tenham papel ativo no seu próprio aprendizado e na construção,
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escolha ou desenvolvimento de algumas atividades; que ofereça gradualmente novos desafios;

que forneça feedback acerca do desempenho do aluno. Esta visão é concordante com a da

pirâmide de Maslow (TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2011b) que prevê as necessidades sociais e de

segurança dos indivíduos. O ambiente educacional também é construído com base na empatia

e no afeto (GOLEMAN, 1995). Os alunos, ao desenvolverem uma relação de proximidade com

os colegas e professores, teriam o aprendizado facilitado.

Diretriz 2. Sentido, significado e transferência

Quando o estudante consegue compreender o sentido e quando a informação significa algo

para ele, a transferência de conhecimento é potencializada. Para esta diretriz é importante que

sejam estabelecidos vínculos entre os conteúdos de sala de aula e as experiências de vida do

aluno. Quanto mais próximo da realidade do estudante a informação for, melhor ele a

reconhecerá. Esta diretriz é dependente do conhecimento prévio do aluno, ponto que o

professor pode conseguir mapear, mas não controlar, já que depende das experiências de vida

de cada um. Entretanto, ao conhecer as características da população, tais como fatores

culturais, socioeconômicos, idade, rotinas de comportamento e outros, o professor pode

aproximar suas estratégias pedagógicas da realidade do aluno.

Diretriz 3. Diferentes caminhos para a memória

Os cientistas da mente, cérebro e educação precisam conhecer os mecanismos de memória,

como eles se configuram e como são acessados. Assim poderão desenhar experiências

educacionais que facilitem tanto a consolidação quanto a evocação das informações (BEAR et

al., 2008). Uma maneira de fazê‐lo é preparar atividades que estimulem vários caminhos

sensoriais sempre promovendo recapitulações dos assuntos. Gardner (2005) chama de

redescrições representacionais a disponibilização do mesmo assunto em diferentes formatos.

Ele supõe que, ao fazê‐lo, o professor contemplaria um número maior de inteligências

facilitando a retenção da informação.
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Diretriz 4. Período de atenção

Indivíduos apresentam períodos de atenção limitados que variam de acordo com seu interesse

pelo assunto, seu estado fisiológico, tipo de atividade e etc. Cientistas da MCE devem ser

capazes de preparar atividades que estejam dentro do período de atenção dos estudantes.

Além disso, quanto mais envolvido o aluno estiver com a tarefa, mais tempo ele será capaz de

concentrar‐se. É preciso lembrar que as pessoas apresentam atenção reflexa, aquela que

acontece através de mecanismos involuntários, e atenção voluntária, quando se escolhe,

deliberadamente, prestar atenção. Para ambos os casos, características de contraste e

novidade são importantes (COSENZA e GUERRA, 2011).

Diretriz 5. A natureza social do aprendizado

O aprendizado pode ser maximizado através de atividades coletivas, como trabalhos em grupo

ou discussões. A natureza social do aprendizado significa o estímulo à participação e reflexão

do aluno em atividades coletivas – tais como debates – para que ele torne‐se ativo na

construção do seu próprio conhecimento. Isso os ajuda a reter melhor a informação. As

necessidades sociais e de estima propostas na pirâmide de Maslow (TOKUHAMA‐ESPINOSA,

2011b) relacionam‐se à natureza social do aprendizado. 

Diretriz 6. Conexão mente‐corpo

Os estados do corpo influenciam o funcionamento da mente. Aspectos fisiológicos – como

nutrição e sono – têm grande impacto nas capacidades de concentração, atenção e retenção

de memória, por exemplo (CARSKADON et al., 1998; BAARS e GAGE, 2010). Este é um tópico

difícil de ser controlado pelo professor, pois depende do comportamento pessoal do estudante,

mas esse deve estar atento para lapsos que possam indicar problemas. Os professores também

podem orientar os alunos acerca da relação entre o funcionamento do corpo e o rendimento

intelectual. 
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Diretriz 7. Orquestração

Como numa orquestra onde o maestro rege os músicos para que eles deem o melhor de si, o

cientista MCE desenha atividades instrucionais que possam aproveitar as melhores

características dos alunos. Diferentes habilidades de diferentes pessoas devem ser combinadas

de modo a formar um corpo plural de conhecimentos em benefício do grupo. Esta diretriz está

diretamente relacionada à quinta – a natureza social do aprendizado – já que ambas visam

promover a aprendizagem através da coletividade. Também está relacionada à inteligência

emocional do professor, que envolve organizar os grupos de alunos, negociar soluções,

estabelecer empatia, ligação pessoal e analisar socialmente o todo (GOLEMAN, 1995).

Diretriz 8. Processos ativos

Envolver os estudantes no processo educacional ajuda‐os a engajarem‐se no aprendizado.

Alunos que participam mais ativamente dos processos de aprendizagem desenvolvem maior

capacidade de raciocínio. O papel do professor, aqui, é ajudar o estudante a adquirir

conhecimento bem como mostrar sua aplicação para o desenvolvimento de habilidades. Esta

diretriz é relacionada ao fenômeno da motivação. Estudantes motivados envolvem‐se mais

ativamente no aprendizado. Esse é um fenômeno que depende do amadurecimento de

estruturas do córtex pré‐frontal, e só atinge pleno desenvolvimento pelo final da adolescência

(COSENZA e GUERA, 2011).

Diretriz 9. Metacognição e autorreflexão

Deve ser permitido ao aluno um tempo para reflexão. A metacognição – o pensar sobre o

pensar/aprendizado – é tão importante quanto os períodos ativos, pois ajuda o aluno a

compreender os conceitos estudados uma vez que o pensamento crítico é estimulado. A

autorreflexão refere‐se aos ajustes nas estratégias comportamentais em busca de um objetivo.

Quando uma ação ou comportamento gera consequências negativas ou indesejadas, o

indivíduo ajusta‐se – através de processos autorreguladores – que buscarão resultados

melhores. Tanto a metacognição quanto a autorreflexão dependem do córtex pré‐frontal.
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Diretriz 10. Aprendendo por toda vida

A plasticidade – a capacidade que o sistema nervoso tem de modificar‐se – é o elemento chave

que permite aprender por toda a vida. Novos conhecimentos criam novas sinapses, um

processo que ocorre em todas as idades e não somente nos períodos sensíveis. “Períodos

sensíveis são janelas de oportunidades quando certas habilidades podem ser mais facilmente

aprendidas, tanto por processos de desenvolvimento social quanto cognitivos” (TOKUHAMA‐

ESPINOSA, 2010 – pg. 46). Isso significa, por exemplo, que para uma criança será mais fácil

aprender uma nova língua, mas uma pessoa adulta também o poderá fazer. A diferença é que

para a criança será menos custoso e algumas sutilezas, como sotaque, serão melhor

trabalhadas.

No capítulo a seguir, está apresentada a metodologia de desenvolvimento desta pesquisa.
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3. METODOLOGIA

O foco desta pesquisa é integrar ao processo de produção audiovisual as diretrizes da ciência

da mente, cérebro e educação. A ideia é estruturar a confecção de vídeos que tenham, desde o

planejamento, a preocupação com o caráter educacional do material. Para isso, a pesquisa

configura‐se nos seguintes passos:

1. Revisão teórica: 

a) do processo de desenvolvimento de produto (PDP) e de produção de material

instrucional (modelo ADDIE) para definir um modelo de projeto de desenvolvimento

de produto educacional adequado à produção de vídeos;

b) da evolução da linguagem audiovisual, para compreendê‐la e entender como as

pessoas passam a absorver as mensagens a partir do meio;

c) do processo de produção audiovisual, para extrair as etapas fundamentais para a

confecção de um audiovisual;

d) do vídeo educacional, para destacar suas particularidades em relação a outros

audiovisuais e suas funções no contexto instrucional;

e) da ciência da mente, cérebro e educação, para identificar seu histórico e sua relação

com o ambiente educacional. Dessa revisão serão extraídas as dez diretrizes para

aplicação prática dessa ciência.

2. Avaliação das diretrizes: o objetivo desta avaliação é encontrar as relações

estabelecidas entre as diretrizes e o ambiente presencial de ensino. Em seguida,

encontrar uma relação análoga na interação entre as diretrizes e o vídeo educacional. A

avaliação seguirá as seguintes etapas:

a) extrair as palavras‐chave de cada diretriz de Tokuhama‐Espinosa (2010);
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b) encontrar a ideia‐chave de cada diretriz, seu objetivo;

c) identificar a relação entre cada diretriz e o ambiente presencial, ou seja, como elas

são aplicadas em sala de aula;

d) deduzir as implicações dessas relações, ou seja, o que o educador precisa saber ou

fazer para viabilizar a aplicação da diretriz em sala de aula;

e) identificar se existe uma relação análoga no vídeo educacional àquela estabelecida

entre as diretrizes e o ambiente presencial. Isto é, verificar se a diretriz impacta o

vídeo da mesma maneira, de maneira semelhante ou se não há influência alguma;

f) caso haja relação entre as diretrizes e o vídeo educacional, identificar de que

maneira ela influencia a linguagem e a funcionalidade do vídeo educacional;

g) traduzir as diretrizes em ações e ferramentas que possam ser inseridas no processo

de produção de vídeo de modo a atender as diretrizes da ciência da mente, cérebro

e educação.

3. Definição de procedimentos metodológicos para a produção de vídeos educacionais

que integrem as diretrizes da ciência da mente, cérebro e educação: a partir da

avaliação das diretrizes, será possível identificar de que maneira elas são traduzidas

para o processo de produção audiovisual. Assim, o próximo passo é descrever o

processo de produção audiovisual que integra as ações e ferramentas propostas a partir

da análise das diretrizes.

4. Aplicação dos procedimentos metodológicos: a partir da organização dos

procedimentos metodológicos, o próximo passo é aplicá‐los à produção de um vídeo

educacional, seguindo as etapas propostas.

5. Avaliação do processo de produção do vídeo educacional a partir dos procedimentos

metodológicos propostos: avaliar o vídeo educacional finalizado, identificando quais
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pontos de linguagem e funcionalidade são reflexos das diretrizes adaptadas da ciência

da mente, cérebro e educação;

Dessa forma, esta pesquisa tem natureza aplicada – uma vez que pretende desenvolver um

produto que tenha aplicado o conhecimento produzido por este trabalho –, de abordagem

qualitativa, com procedimentos experimentais e exploratórios.
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4. ANÁLISE DAS DIRETRIZES DA CIÊNCIA MCE

Este capítulo traz a análise das dez diretrizes da ciência da mente, cérebro e educação

apresentadas em Tokuhama‐Espinosa (2010). As diretrizes são avaliadas individualmente, da

seguinte forma: são apresentadas as palavras‐chave (extraídas de Tokuhama‐Espinosa, 2010) e

a ideia central de cada diretriz. Depois, é identificada qual é a relação estabelecida entre a

diretriz e o ambiente presencial de ensino, e o que o educador precisa saber para viabilizar sua

aplicação em sala de aula. Em seguida, é identificada a relação estabelecida entre a diretriz e o

vídeo educacional e como ela afeta a funcionalidade e a linguagem audiovisual. Por último, são

propostas ações ou ferramentas que têm a função de traduzir cada diretriz para que possam

ser aplicadas ao produto audiovisual. A organização desta seção segue, portanto, este modelo:

DIRETRIZ N: NOME DA DIRETRIZ

Palavras‐chave: extraídas de Tokuhama‐Espinosa (2010).

Ideia‐chave: ideia central da diretriz.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: apresenta a relação identificada entre

diretriz e ambiente presencial.

Implicação dessa relação: o que o educador precisa saber para implementar a diretriz em

sala de aula.

Relação com o vídeo: qual é a relação da diretriz com o vídeo educacional.

Diretriz afeta:

Funcionalidade: como a diretriz afeta a funcionalidade do vídeo educacional.

Linguagem: como a diretriz afeta a linguagem do vídeo educacional.

Como aplicar no vídeo: proposição de ações e ferramentas que visam traduzir as diretrizes

para aplicação no vídeo educacional.
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As dez diretrizes estão dividas da seguinte maneira: diretrizes que afetam o vídeo de maneira

semelhante ao ambiente presencial (diretrizes: 2, 3, 4, 8, 9 e 10); diretrizes cuja relação não é

tão clara (diretrizes: 1, 5 e 7); diretrizes que não estabelecem relação (diretriz 6).

Diretrizes que afetam o vídeo de maneira semelhante ao ambiente presencial:

DIRETRIZ 2: SENTIDO, SIGNIFICADO E TRANSFERÊNCIA 

Palavras‐chave: sentido, contexto, mundo do aluno, fazer sentido, ordem lógica, relevância

para a vida do aluno, link entre conhecimento acadêmico e experiências de vida, conhecer o

conteúdo assim como conhecer o aluno, se o aluno perguntar “por que eu preciso aprender

isso?” o professor precisa ter uma resposta.

Ideia‐chave: o aprendizado é facilitado quando o conteúdo tem sentido e significado para o

mundo do aluno, ou seja, quando se relaciona com os conhecimentos que o aluno já possui.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: os conteúdos e materiais tem de estar

envolvidos no mundo do aluno, ou seja, contextualizados. Para isso, é preciso conhecer o

público e adequar conteúdos e materiais a ele.

Implicação dessa relação: para que os conteúdos e materiais possam ser adaptados para cada

público o educador precisa conhecer, primeiro, as características desse público. Algumas

características que podem implicar em diferenças de abordagens:

• IDADE: vai apontar a fase do desenvolvimento neuropsicológico do indivíduo. Ocasiona

mudanças na:

→ Linguagem: mais culta, mais coloquial, gírias e expressões correspondentes àquela

faixa de idade.

→ No tipo de estratégia educacional: game, texto, vídeo, apresentação de Power Point,

experimento prático. É preciso identificar o que é adequado para cada idade.
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→ Na estética: família e tamanho de fontes tipográficas, paleta de cores, contraste,

formas, texturas.

→ Nas referências (o que inspira aquela abordagem ou material): músicas, contexto

cultural, o que toca aquela determinada faixa de idade, quais são seus ídolos, seus

inspiradores, suas crenças.

→ Aprofundamento do conteúdo: o sistema nervoso tem um padrão cronológico de

desenvolvimento (BEAR et al., 2008; COSENZA e GUERRA, 2011; BAARS e GAGE,

2010), que vai interferir na capacidade de raciocínio abstrato, motivação,

autorreflexão, entre outros. Este tópico é relacionado aos períodos sensíveis, que

são janelas de oportunidades nas quais o aprendizado de certos conteúdos é

facilitado.

• CULTURA: como a sociedade em que indivíduo está inserido é organizada.

→ Normas, moralidade e costumes: o que e proibido, o que é comum e o que não é de

bom tom em cada país pode variar muito. 

→ Religiosidade: quão importante este fator é para cada cultura, quão aberta à

diversidade e quais religiões existem em cada uma delas.

→ Homens e mulheres: qual o papel de cada um na sociedade. Há igualdade de

direitos? No ambiente de aprendizagem, há classes mistas de homens e mulheres?

• DIFERENÇAS SOCIOECONÔMICAS: como é o ambiente em que o aluno vive e que

condições financeiras ele tem.

→ Acesso à tecnologia: os materiais e abordagens tem de prever se o aluno terá acesso

à tecnologia utilizada. Se for necessário computador, tablet, celular, conexão rápida

de rede, telefone, televisão, ferramentas e materiais especiais, softwares, jogos ou
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qualquer outro tipo de material, é preciso perguntar: as condições socioeconômicas

do aluno permitem o acesso a eles?

→ Experiências: como a realidade é percebida pelo aluno? Em que lugar ele vive, como

ele percebe a relação entre as pessoas e seus empregos, quais são suas perspectivas

de carreira e futuro? 

• CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: o público (ou algum indivíduo do público) apresenta

alguma necessidade especial que faça com que seja preciso pensar em acessibilidade?

→ Baixa visão: vai influenciar na escolha das cores e o contraste será um ponto crítico

do vídeo. Se entre os espectadores estiverem pessoas cegas, é preciso tomar

cuidado com elementos que apenas aparecem, mas não são falados.

→ Deficientes auditivos: considerar o uso um recurso de legenda ou fala por sinais.

→ Déficits cognitivos: se o público apresenta déficit cognitivo de algum tipo, é preciso

identificar quais funções cognitivas são prejudicadas e que medidas podem ser

tomadas para minimizar esse problema.

Relação com o vídeo: a relação análoga estabelecida da diretriz com o vídeo educacional é

muito semelhante à sua aplicação em sala de aula. Assim como no ambiente presencial, no

vídeo também é preciso conhecer as características do público para adaptar as abordagens e

materiais. Quanto mais se souber sobre a audiência, mais certeira será a produção. 

Diretriz afeta:

Funcionalidade: a identificação das características do público vai direcionar o vídeo

educacional para uma função específica (apresentação de novo conteúdo, apoio,

revisão, ilustração, etc) e vai interferir na aplicação de todas as outras diretrizes.

Linguagem: o perfil do público, tomando como base suas referências, vai direcionar as

escolhas de linguagem tais como estética, cores, tom da produção e uso do humor.
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Como aplicar no vídeo: esta diretriz integra‐se ao processo de produção de vídeos em uma

etapa inicial, no começo da pré‐produção. Os conhecimentos sobre o público passam a ser o

ponto de partida de uma produção, sendo esta a diretriz chave para um bom vídeo

educacional. Sem saber que abordagem, qual o linguajar, que tipo de personagens o público se

identifica, como é possível escrever um roteiro? Para alcançar esse objetivo, esta diretriz será

convertida em um briefing23 sobre o público, que deve ser preenchido pela equipe produtora, e

com especial participação do professor, no início do projeto. Esse briefing será um questionário

dividido em duas partes:

• Aspectos da população: idade, escolaridade, classe social, necessidades especiais, etc.

Esta primeira parte tem o objetivo de delinear para quem o vídeo será produzido.

• Referências: outros vídeos, filmes, músicas, comportamentos, linguagem e etc. que se

relacionam ao público. É uma coleção de materiais, de qualquer natureza, que servem

como inspiração para a produção. O objetivo desta segunda parte é direcionar os

parâmetros de linguagem audiovisual.

Mapear as características do público também colabora para promover o que Cebrián de La

Serna (1994) chama de transversalidade do vídeo, ou seja, o trânsito da narrativa por assuntos

diversos, ligando os conteúdos de sala de aula com conteúdos da sociedade ‐ como paz, guerra,

consumo, etc. Compreender como os espectadores pensam, o que eles conhecem e suas

referências do mundo, pode ajudar a aprimorar essa característica do vídeo educacional,

desenvolvendo, no aluno, esquemas de significados entre conteúdos muitas vezes desconexos.

O detalhamento do briefing está apresentado no capítulo seguinte, página 110.

23 O briefing é a reunião de informações acerca de um trabalho ou tarefa.
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DIRETRIZ 3: DIFERENTES CAMINHOS PARA A MEMÓRIA

Palavras chave: diferentes tipos de memória, diferentes formas de armazenamento de

memórias, evocação, conexão entre memória e aprendizado, atividades variadas, diferentes

caminhos sensoriais, memória associativa, memória emocional, memória de sobrevivência,

conhecimento prévio, reforço, ensaio.

Ideia chave: é preciso explorar, ao mesmo tempo, caminhos sensoriais e estratégias de ensino

diferentes para aumentar as chances de armazenamento de informações nos diferentes

sistemas de memória.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: no ambiente presencial, esta diretriz é aplicada

na variação das abordagens de ensino, de modo a tirar proveito dos vários tipos de memória e,

assim, aumentar as chances de retenção.

Implicação dessa relação: para implementar esta diretriz em sala de aula, o educador precisa

observar dois pontos:

• CONHECER O FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA: o primeiro ponto é compreender a

configuração dos sistemas de memórias, como elas se formam e como são evocadas. É

difícil projetar para aquilo que não se conhece, portanto, é necessário entender o

fenômeno da memória. O que facilita e o que dificulta sua formação e como estimular a

evocação são pontos a serem investigados.

• ANALISAR OS ASSUNTOS: o segundo ponto é analisar os assuntos para identificar outras

possíveis abordagens que favoreçam o funcionamento dos sistemas de memória

(aquisição, retenção ou evocação). O que pode ser reforçado por meio auditivo, visual,

por experiências práticas, pela pesquisa?

Relação com o vídeo: esta diretriz aplica‐se ao vídeo de maneira muito semelhante à maneira

como é aplicada ao ambiente presencial. Para estimular a retenção e evocação de memórias é

preciso variar as estratégias de apresentação dos conteúdos.
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Diretriz afeta características:

Funcionalidade: estando a memória estreitamente ligada ao aprendizado, se o produto

educacional não promover qualquer alteração na consolidação ou evocação de

informações, é possível dizer que o vídeo não cumpriu seu papel educacional, uma vez

que existe um objetivo pré‐estabelecido. A aprendizagem vai depender da capacidade

de armazenar novas informações ou de evocar aquelas que já estavam guardadas.

Linguagem: diferentes abordagens de um mesmo conteúdo vão implicar, muitas vezes,

em vários elementos sendo apresentados simultaneamente (como legendas, figuras e

fala). Isso implica em planejamento para captação das imagens – como deixar um

espaço livre na tela para inserção desses elementos – e de como isso aparece e

desaparece da tela (movimentos e transições).

Como aplicar no vídeo: essa diretriz integra‐se ao processo de produção de vídeo na etapa de

criação do roteiro (pré‐produção). O roteiro é a versão escrita de um vídeo, é o documento que

especifica todas as decisões para a produção. Ele vai mostrar, detalhadamente, o que acontece

em cada momento em termos de áudio e vídeo. Portanto, deve prever o que aparece na tela

para um respectivo som, música ou fala. Assim, ao escrever um roteiro, o roteirista vai

especificar o que, quando e de que maneira aparece na tela. Vai detalhar como essas

abordagens diferentes configurar‐se‐ão em termos audiovisuais. Esta tarefa é feita em conjunto

entre o roteirista e o professor (ou pela pessoa que fornece o conteúdo, assumindo um papel

de professor). Ambos avaliarão os tópicos importantes do conteúdo do vídeo, buscando

soluções audiovisuais para reforçá‐los de diferentes maneiras. Gardner (2005) chama esta

representação múltipla de redescrições representacionais. 

A ação de representar de formas múltiplas um mesmo assunto está detalhada no capítulo

seguinte, página 114.
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DIRETRIZ 4: PERÍODO DE ATENÇÃO

Palavras chave: período de atenção; mudança de pessoa, lugar ou tópico a cada 20 min;

contraste e novidade; sem motivação a atenção é reduzida; atenção é relacionada à

quantidade de energia necessária para a concentração; momentos de intensa concentração e

momentos para reflexão; interesse impacta a atenção; jogar de acordo com os interesses do

aluno; “o tempo voa quando estamos nos divertindo”; trabalho prazeroso mantem o aluno

focado por mais tempo; ensinar dentro do período de atenção do aluno; atenção varia de

acordo com o indivíduo, conteúdo e atividade; minimizar atividades chatas; desenhar

experiência que engajem o aluno.

Ideia chave: engajar o aluno dentro do seu período de atenção.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: na prática, esta diretriz pode ser aplicada

desenhando atividades educacionais que motivem o aluno – tirando proveito de padrões,

contrastes e novidades – para prender sua atenção.  

Implicação dessa relação: 

• CONHECER O SISTEMA ATENCIONAL: é importante que o professor conheça os

mecanismos da atenção e como eles se regulam (reflexa e voluntária): a atenção pode

acontecer tanto por processos involuntários (atenção reflexa), coordenada por circuitos

comuns em todos os seres humanos, quanto por processos conscientes (atenção

voluntária), determinada por características individuais como a motivação.

• CONHECER O QUE MOTIVA O ALUNO: a segunda diretriz (sentido, significado e

transferência) já tem a função de delinear as características do público. A partir dela

será possível conhecer o que motiva o aluno e, por consequência, ter um indicativo de

como manter sua atenção. A quarta e a oitava diretriz(processos ativos) estão separadas

para fins de estudo, mas fazem parte de um processo biológico indissociável: a atenção

e a motivação. Uma complementa a outra. Conhecer o aluno também pode fornecer

pistas sobre quanto tempo ele é capaz de concentrar‐se em um mesmo tópico. 
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• DESENHAR EXPERIÊNCIAS MOTIVADORAS: a partir do conhecimento sobre os tópicos

que motivam os estudantes, o professor pode desenhar experiências educacionais que

os envolvam com o intuito de aumentar a atenção. Padrão, novidade e contraste são

características que podem ajudar a demarcar tópicos importantes. A criação de

experiências motivadoras também precisa ter um tempo adequado, que será definido

de acordo com as características da população e do contexto de difusão da informação.

Relação com o vídeo: esta diretriz estabelece uma relação com o vídeo de maneira muito

semelhante à do ambiente presencial. É preciso conhecer o público e o que o motiva para

desenhar experiências prazerosas que mantenham a atenção do aluno. 

No que diz respeito ao período que um estudante consegue concentrar‐se em um mesmo

assunto, a relação com o vídeo passa a ser a sua duração. A duração do vídeo depende, em

parte, das características do público – grupo mais ou menos focado – e, em parte, da

plataforma de visualização e meio de distribuição. 

As características do público, que são levantadas a partir da segunda diretriz (sentido,

significado e transferência), ajudam a delinear que conteúdos e formatos engajam o

espectador. Por exemplo: crianças de três ou quatro anos ainda não tem o pré‐frontal

amadurecido para distinguir o que é importante daquilo que não é. Assim, não teriam

condições de decidir assistir um filme de uma hora através da lógica ou da projeção de um

benefício futuro. Mas essas mesmas crianças podem permanecer um hora – e às vezes mais –

entretidas com filmes produzidos para suas faixas de idade. Já os adultos, embora dividam seu

tempo com atividades variadas, já têm condições de distinguir o que é importante e projetar

benefícios para certas ações (resultado do amadurecimento do pré‐frontal; COSENZA e

GUERRA, 2011). Dessa maneira, quando uma recompensa valiosa é identificada, um adulto

também pode dispender uma grande quantidade de tempo na visualização de vídeos ou filmes.

A duração do audiovisual depende, portanto, do quão adequada a linguagem é ao público‐alvo,

ou seja, quão motivadora ela é, e também de como o espectador percebe os benefícios e

recompensas que o produto audiovisual trará. 
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Outro fator que vai influenciar a duração do vídeo é a maneira de entrega e a plataforma de

visualização. Vídeos que dependem da largura de banda, como streaming ou downloads,

precisam ser compatíveis com a disponibilidade desse recurso para o aluno. Se os recursos do

aluno forem muito inferiores à demanda do vídeo, haverá prejuízo na visualização ou mesmo

nem ocorrer. Da mesma forma, os vídeos tem de ser compatíveis com o suporte de

visualização. Telas pequenas, como as de celulares, são cansativas para vídeos longos, mas telas

maiores, como as de tablets ou computadores, podem ser mais adequadas.

Dessa forma, a relação desta diretriz sobre atenção com o vídeo educacional estabelece‐se de

duas maneiras: por um lado, tratar dos conteúdos de maneira que prendam a atenção do

indivíduo; e, por outro lado, definir o período de atenção (traduzido na duração do vídeo)

através das questões técnicas como plataforma de visualização e forma de entrega. 

Diretriz afeta características:

Funcionalidade: a duração do vídeo vai interferir de maneira especial na

funcionalidade, porque o tempo vai, de alguma maneira, delimitar o que pode ser

abordado. Em um vídeo de cinco minutos não se consegue ensinar de maneira eficiente

toda a Idade Média, já que o conteúdo é muito extenso para tão pouco tempo. Mas

cinco minutos podem ser suficientes para uma revisão ou para o recorte de algum

ponto específico.

Linguagem: tendo a atenção uma relação estreita com a motivação, esta diretriz vai

afetar as características de linguagem da mesma maneira como a segunda (sentido,

significado e transferência) afeta. As referências do público vão influenciar na

composição visual.

Como aplicar no vídeo: esta diretriz integra‐se ao processo de produção de vídeos em várias

etapas. No planejamento, no começo da pré‐produção, para a definição da duração do vídeo

baseada nas características do público e no suporte e meio de distribuição. A orientação de
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Cebrián de La Serna (1994) é a de que vídeos educacionais durem de 2 a 20 minutos,

permitindo tempo para discussões posteriores com o grupo.

Ainda na pré‐produção, mas na criação do roteiro, vai haver a previsão de quando e como os

elementos aparecem e desaparecem de modo a estimular a atenção. E, por último, na pós‐

produção, a edição vai acertar os detalhes das entradas e movimentos de elementos (textos,

figuras, animações, imagens em movimento, sons), adequando‐os ao espaço disponível na tela.  

Para a aplicação desta diretriz, desenvolveu‐se uma ferramenta que tem como objetivo

organizar as decisões acerca do planejamento visual do vídeo. Nela, são padronizadas as

decisões estéticas e de linguagem para que se possa trabalhar, no roteiro, com a ideia de

contraste e novidade. A equipe define cores, sons, texturas, destaques e movimentos de modo

que esses atributos possam ser variados para chamar a atenção.

O detalhamento da ferramenta de planejamento visual está apresentado no capítulo seguinte,

página 112.

DIRETRIZ 8: PROCESSOS ATIVOS

Palavras chave: cérebros ativos, participação ativa, evitar a passividade, engajar, envolver,

combinar atividade com processos reflexivos, aumentar o potencial de aprendizagem,

desenvolver mais do que o escutar passivo, demonstrar o pensamento complexo, mais ênfase

no desenvolvimento de habilidades, menos ênfase na transmissão de informação, encorajar a

exploração de atitudes e valores, fornecer feedback imediato ao aluno, experiências de

aprendizado significativas, agir sob seu próprio conhecimento, mostrar como aplicar o

conhecimento para desenvolver habilidades, mostrar como o conhecimento é aplicado. 

Ideia chave: motivar o aluno para engajá‐lo no seu próprio aprendizado.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: a aplicação prática desta diretriz pressupõe

abordagens e materiais motivadores – relacionados ao mundo do aluno – capazes de engajar o

aluno no próprio aprendizado. 
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Implicação dessa relação: o professor precisa conhecer o aluno, saber quais são suas

referências, preferências e, principalmente, o que o motiva.

Relação com o vídeo: a relação estabelecida com o vídeo é bem semelhante àquela com o

ambiente presencial. A abordagem do conteúdo no vídeo precisa estar relacionada ao mundo

do aluno, caso contrário ele não reconhecerá os códigos e não se sentirá motivado. Esta diretriz

complementa a diretriz 4 (período de atenção) porque prevê o engajamento, a participação

ativa do aluno no processo de aprendizagem através de códigos que o motive. 

Diretriz afeta:

Funcionalidade: se o aluno não se sentir motivado pelo vídeo, ele provavelmente o

deixará de lado ou o material não fará muita diferença para o seu aprendizado. Se isso

acontece pode‐se dizer que o vídeo educacional não cumpriu sua função.

Linguagem: assim como nas diretrizes anteriores que envolvem a motivação, esta

diretriz vai moldar o conteúdo estético e a linguagem de acordo com as referências do

público. 

Como aplicar no vídeo: Esta diretriz encaixa‐se no processo de produção de vídeo na etapa de

pré‐produção, mais especificamente na criação do roteiro, onde serão escolhidos os códigos

para contar a história. É importante notar que quando se fala em motivar o aluno não significa

apenas falar sobre o que ele gosta. Uma pessoa vai aprender muitos conteúdos durante sua

vida, inclusive alguns que não gosta. A ideia desta diretriz é falar sobre os conteúdos (sejam

eles quais forem) de maneira a motivar o aluno. A abordagem tem de ser motivadora, o

conteúdo será o conteúdo necessário. Por isso a importância de conseguir identificar, no

briefing (diretriz 2: sentido, significado e transferência), as referências e as inspirações do

público. Esta diretriz é traduzida, então, para o vídeo pelas seguintes ações:

• Avaliação do público para identificar os códigos motivadores (já previstos na diretriz 2

através do briefing).
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• Para envolver mais ativamente o aluno no conteúdo, é possível planejar algum diálogo

entre o apresentador do vídeo e o espectador. Esse diálogo seria estabelecido na forma

de uma sugestão de tarefa, um pedido de nota, uma atividade no próprio vídeo, como

agora tente lembrar o nome de cada um desses órgãos do corpo. Algo que tire o aluno

da posição de espectador que ele está acostumado e coloque‐o na posição de

espectador de vídeo educacional, com uma postura mais ativa e participativa. Isso vai ao

encontro de duas características do vídeo educacional propostas por Cebrián de La

Serna (1994), que diz que estes materiais devem oferecer dúvidas e gerar perguntas

para o espectador, ao invés de apenas entregarem fórmulas prontas que digam toda a

verdade. O material deve ensinar dando espaço para a reflexão do aluno, que pode

chegar a conclusões diferentes das do vídeo apresentado.

O detalhamento dessas ações está apresentado no capítulo seguinte, página  115.

DIRETRIZ 9: METACOGNIÇÃO E AUTORREFLEXÃO 

Palavras chave: permitir um tempo para reflexão, pensar sobre o pensar, reflexão, o tempo de

reflexão ajuda a consolidação da memória, tempo para a metacognição em aula e nas tarefas

de casa, tempo no final da aula para reflexão e revisão, encorajar a reflexão, nutrir o hábito do

ceticismo, cultivar uma atitude questionadora, formar consumidores críticos de informação.

Ideia chave: da mesma maneira que o aluno precisa de um tempo ativo, ele também precisa de

um tempo mais reflexivo para pensar sobre o que aprendeu. 

Relação da diretriz com o ambiente presencial: na prática, esta diretriz é aplicada quando há o

planejamento de atividades que permitam a reflexão do aluno, a recapitulação daquilo que foi

visto anteriormente, a combinação da nova informação com as antigas. Atividades em grupo

para discussões ou mesmo atividades individuais nais quais o estudante vai expressar o seu

entendimento podem ser úteis.

Implicação dessa relação: para colocar em prática esta diretriz, o professor terá de realmente

planejar as atividades da aula para que períodos de reflexão sejam contemplados. Uma aula
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não deve ser somente o professor apresentando o conteúdo, deve dividir o tempo entre o

professor e a reflexão dos alunos.

Relação com o vídeo: a relação análoga estabelecida com o vídeo desta diretriz é um pouco

mais complexa. Embora o aluno possa refletir sobre o conteúdo durante ou após o vídeo, nada

garante que ele o fará. Assim como em uma aula, é preciso planejar um tempo para reflexão no

vídeo, um momento para que o espectador pense sobre aquilo que está assistindo. O vídeo

tem de guiar, de incentivar essa reflexão.

Diretriz afeta:

Funcionalidade: a ideia de permitir um tempo para a reflexão diferencia o vídeo

educacional de outros tipos de audiovisuais, uma vez que um de seus objetivos é

justamente esse: fazer o estudante pensar sobre o assunto, trabalhar com aquela

informação e combiná‐la.

Linguagem: é preciso planejar o que acontece no vídeo quando houver um momento

de reflexão: silêncio, música, quiz, figura? Tudo isso interfere em como o vídeo é

apresentado.

Como aplicar no vídeo: essa diretriz integra‐se ao processo de produção numa etapa inicial: a

criação do roteiro. As pausas para reflexão tem de ser previstas, inclusive como elas serão

apresentadas e permanecerão na tela. Uma das maneiras de traduzir esta diretriz para a

linguagem do vídeo é fazer pequenas revisões, sem fornecer todas as informações, quando o

conteúdo mudar ou quando encerrar um bloco de informações. Por exemplo, em Bear et al.

(2008), ao final de alguns capítulos, aparecem figuras do sistema nervoso com lacunas para

serem preenchidas. O aluno tem de se lembrar ou pesquisar o nome das estruturas para

completar o livro. Se o vídeo fosse sobre o mesmo assunto, o apresentador poderia dizer

“agora tente lembrar do nome das estruturas indicadas na tela”. Na tela, apareceria uma

estrutura com algumas das funções que ela executa. O aluno teria um tempo para pensar sobre

o nome. Ou, então, apareceria o nome da estrutura e lhe seria solicitado que se lembrasse de
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algumas funções que ela executa. Ou ainda repetiria uma animação, mas com alguns pontos

em branco (ou em silêncio) para que o aluno completasse o nome, o que acontece, a função,

etc. Outra maneira possível de estimular a autorreflexão é, ao longo da narrativa, inserir

perguntas que relacionem o conteúdo com outros assuntos não abordados no vídeo. Como:

você já pensou que as plantas não sentem dor porque elas não tem sistema nervoso? 

O vídeo educacional, pela sua essência que é o compromisso educacional preestabelecido,

também pode propor atividades para serem feitas após a visualização, facilitando, também, a

metacognição. O vídeo poderia sugerir, por exemplo, que o aluno fizesse uma lista com as

palavras que ele considerasse mais representativas sobre o assunto tratado, que ele pensasse

em perguntas relacionadas ao assunto para discutir em aula, ou que ele tentasse, após algumas

horas, recapitular o assunto tratado. Cebrián de La Serna (1994) compartilha dessa ideia

quando aponta que uma das características do vídeo educacional é, sempre que possível,

planejar a experiência didática do vídeo para a utilização em conjunto com outros materiais e

sistemas de símbolos. O vídeo educacional pode assumir uma postura mais direcionadora, mais

incentivadora, não precisando ser restrito somente à apresentação da informação.

O detalhamento dessas ações está apresentado no capítulo seguinte, página 116.

DIRETRIZ 10: APRENDENDO POR TODA VIDA

Palavras chave: as pessoas aprendem durante toda a vida, períodos sensíveis, janelas de

oportunidade que facilitam alguns aprendizados, plasticidade, cérebro em contínua

modificação, ensinar certas habilidades ou conteúdos no período propício, nem todos os alunos

atingem os mesmos resultados no mesmo tempo, variar as atividades para atingir mais alunos,

conhecimento pode ser adquirido em idades avançadas. 

Ideia chave: as pessoas podem aprender novas informações durante toda a vida.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: a aplicação desta diretriz se reflete na ideia de

que existem várias chances para se aprender um novo conteúdo, mas que algumas vezes será
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necessário maior esforço. Por isso, é preciso adaptar o conteúdo para cada fase do

desenvolvimento.

Implicação dessa relação: para que esta diretriz possa ser implementada, o educador precisa

conhecer o público para poder adaptar os assuntos e entender o desenvolvimento do sistema

nervoso humano.

Relação com o vídeo: a relação desta diretriz estabelecida com o vídeo é a mesma: conhecer o

público para adaptar o conteúdo de maneira adequada.

Diretriz afeta:

Funcionalidade: esta diretriz afeta a funcionalidade da mesma maneira como as

anteriores. Se o público não se reconhecer na produção, se aquilo não lhe fizer

diferença, o vídeo educacional não terá cumprido seu papel.

Linguagem: esta diretriz afeta a linguagem no momento em que é preciso adaptar o

material para cada etapa do desenvolvimento.

Como aplicar no vídeo: esta diretriz complementa a segunda (sentido, significado e

transferência), adicionando o fator do aprendizado por toda a vida. De uma maneira geral, ela é

aplicada como a segunda diretriz: na fase de pré‐produção, nas definições de linguagem e

adaptação do conteúdo ao público.

O detalhamento dessas ações está apresentado no capítulo seguinte, página 110.

Diretrizes cuja relação não é muito clara:

DIRETRIZ 1: AMBIENTE

Palavras chave: bom ambiente, segurança física e mental, respeito, liberdade intelectual,

autorregulação, desafios graduais, feedback, aprendizado ativo, liberdade para expressar

crenças sem medo de humilhações ou reprimendas, atividades escolhidas ou voltadas aos

estudantes, bom estresse, prestar atenção mas sem ansiedade.
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Ideia chave: o aluno deve sentir‐se seguro – física e psicologicamente ‐ no ambiente onde

estuda.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: na prática, para que esta diretriz possa ser

aplicada no ambiente presencial, é preciso fornecer ao aluno as condições básicas para sua

segurança. Começando pela segurança física, a estrutura da sala de aula tem de ser adequada,

com cadeiras e mesas voltadas ao conforto e à ergonomia dos estudantes, protegida do tempo

(uma sala sem paredes dificultaria a concentração), com níveis de ruído adequados, que

consiga manter uma temperatura amena, que não tenha mofos ou outros fatores que

coloquem em risco a saúde do aluno. 

Quanto à segurança psicológica – que é estabelecida na interação entre professores, alunos e

funcionários – é preciso cultivar as relações de afeto e empatia, de modo que o aluno não se

sinta ameaçado, e incentivar a expressão de ideias e crenças individuais, sem que sobre elas

sejam feitas represálias. O aluno tem de sentir que ele é parte importante do ambiente de

estudo, com todos os seus méritos e falhas. Este aluno tem de se sentir seguro no ambiente ao

expor suas dúvidas e falhas, sem medo de ser ridicularizado por colegas ou professores. 

Implicação dessa relação: uma das implicações dessa diretriz é que a estrutura do local onde as

aulas acontecem (sala, auditório, etc.) precisa estar em boas condições, o que pode demandar

recursos financeiros. Quanto à segurança psicológica, o professor tem de desenvolver em si

habilidades de afeto e empatia, e também gerenciar os comportamentos dos alunos para que

eles façam o mesmo, tentando sempre evitar as humilhações e ridicularizações. 

Relação com o vídeo: a relação estabelecida com o vídeo educacional é diferente daquela com

o ambiente presencial. Em primeiro lugar o vídeo não possui um ambiente físico como a sala de

aula, entretanto, pode‐se entender a segurança e integridade física no vídeo como a qualidade

de ser acessível para o maior número de pessoas possível. Por acessível entende‐se o produto

que contempla recursos que permitam que pessoas com deficiências variadas (auditiva, visual,

motora, cognitiva) tenham as mesmas condições de uso do material de pessoas sem

deficiências. 

100



Já na questão psicológica, o aluno tem de se sentir seguro para expor suas falhas e perceber

que todos têm direito ao mesmo aprendizado. A figura análoga a do professor, no vídeo, seria a

do narrador, apresentador ou da entidade que transmite a informação. Isto é, mesmo quando

não há narrador ou apresentador há alguém que transmite a informação, mesmo que esse

alguém não fale nem apareça. Um vídeo construído somente através de legendas, sem

narração ou apresentador, tem um a pessoa ou entidade que fornece aquelas informações, mas

que não é explícita. Essa pessoa que informa, assim como o narrador e o apresentador, tem de

tentar estabelecer uma relação de empatia com o espectador, da mesma maneira que o

professor em sala de aula. 

A abordagem do vídeo não deve ser petulante nem fazer pouco caso do espectador. Ele tem de

sentir que aquele material vai lhe ser útil, que vai ajudar, e não se sentir diminuído. Também é

importante que o aluno perceba que o vídeo é um material que vai estar disponível a todo

momento e que ele pode acessar várias vezes.

Diretriz afeta:

Funcionalidade: influencia a postura da própria narrativa, da abordagem do vídeo em

relação ao aluno. A ideia para esta diretriz seria sua conversão para uma narrativa

acolhedora. 

Linguagem: as características de acessibilidade podem adicionar componentes à

linguagem do vídeo, como legendas (close caption), linguagem de sinais e outros.

Quando isso acontece, é preciso integrá‐los ao vídeo.

Como aplicar no vídeo: a aplicação desta diretriz começa com o briefing, quando é identificado

se o público contempla indivíduos com necessidades especiais. Se sim, é preciso mapear quais

necessidades são essas e como tornar o vídeo acessível a esses indivíduos. Em seguida, na

etapa de criação do roteiro, serão definidas as abordagens do conteúdo e o tratamento da

história. Baseado nas características do público, uma abordagem que desafie o espectador, mas

que não o subestime. 
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O detalhamento dessas ações está apresentado no capítulo seguinte, páginas 113 e 114.

DIRETRIZ 5: A NATUREZA SOCIAL DO APRENDIZADO

Palavras chave: cérebro é um órgão social, discutir conceitos e ideias com outros, aprendizado

acontece em contextos sociais, encorajar troca de informações e experiências, preparar o aluno

para lidar com opiniões diferentes, interagir colaborativamente, combinar personalidades e

estilos diferentes, necessidades sociais e de estima, reconhecimento dos pares.

Ideia chave: pessoas aprendem melhor quando envolvidas em contextos sociais.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: o ambiente de sala de aula é propício para as

interações sociais uma vez que há várias pessoas envolvidas. Atividades em grupo ou mesmo

discussões entre os alunos são o foco desta diretriz.

Implicação dessa relação: o professor precisa organizar a turma em atividades colaborativas e

participativas.

Relação com o vídeo: a relação análoga desta diretriz estabelecida com o vídeo não é tão direta

quando sua aplicação em sala de aula. Muitas vezes, o aluno assistirá o vídeo em contextos não

sociais, sozinho com seu computador, televisão ou celular. Apesar disso, o vídeo pode prever

atividades – como questões para serem discutidas posteriormente com os colegas – que façam

com que o conteúdo seja levado para o ambiente social. 

Diretriz afeta:

Funcionalidade: esta diretriz pressupõe a conexão entre, pelo menos, dois indivíduos.

Dessa maneira, ao contemplar esta diretriz, o vídeo educacional passa a atuar não só

em si mesmo como produto ‐ com as informações contidas no próprio vídeo – mas

passa a ser refletido em discussões, conversas e interações posteriores ao término da

exibição.

102



Linguagem: o roteiro precisa prever de que maneira estabelecer a interação entre esses

indivíduos (alunos e professor) e como integrá‐lo à linguagem audiovisual.

Como aplicar no vídeo: na criação do roteiro, podem ser previstos momentos em que tópicos

são destacados para discussão com a turma. Por exemplo, ao final do filme, podem ser

resumidos alguns pontos e incentivado o debate ou outra atividade em grupo. Cebrián de La

Serna (1994) apoia a ideia de que meios coletivos de recepção para o vídeo educacional sejam

construídos a fim de incentivar a discussão. Para o autor, é depois desse momento que os

processos individuais e mais significativos de aprendizagem acontecem.

O vídeo também pode, através de ferramentas de interatividade, fornecer feedback para o

aluno sobre perguntas ou ações que este tenha sido incentivado a realizar. A questão social do

aprendizado traz a necessidade de estima e de reconhecimento pelo pares como ponto

importante. Assim, encontrar meios de reforçar os acertos do aluno, pode ser valioso para a

aprendizagem. As ferramentas de interatividade podem ser utilizadas no próprio vídeo – como

em um vídeo interativo em que o aluno clica na tela – ou mesmo paralelas ao vídeo – como

tarefas em papel, corrigidas posteriormente pelo professor.

O detalhamento dessas ações está apresentado no capítulo seguinte, página  116.

DIRETRIZ 7: ORQUESTRAÇÃO

Palavras chave: professor ajuda cada aluno, individualmente, a dar o melhor de si para o grupo;

encorajar estudantes a trabalharem juntos; usar os pontos fortes do aluno e compensar seus

pontos fracos; ajudar o aluno a encontrar seu próprio entendimento; conhecer o estudante.

Ideia chave: o professor é o mediador, o guia dos alunos em prol do grupo.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: a aplicação desta diretriz acontece a partir do

conhecimento do professor acerca das qualidades e defeitos individuais de seus alunos,

organizando o grupo de maneira que cada um contribua da melhor maneira possível para a

coletividade.
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Implicação dessa relação: para viabilizar a aplicação desta diretriz, o professor precisa conhecer

a turma e promover atividades que explorem as características individuais.

Relação com o vídeo: para que seja estabelecida uma relação análoga entre esta diretriz e o

vídeo, é necessário planejamento específico de linguagem. Isso porque a visualização de um

vídeo é, muitas vezes, individual. A orquestração pressupõe a presença do educador, mas ele

nem sempre estará ao lado do aluno quando a ferramenta for o vídeo educacional. De uma

maneira geral, a relação com o vídeo pode ser parecida com a da diretriz 5 (natureza social do

aprendizado), sugerindo atividades que possam ser feitas em grupo e sob coordenação do

professor.

Diretriz afeta:

Funcionalidade: esta diretriz influencia a funcionalidade do vídeo educacional da

mesma maneira que a diretriz 5 (natureza social do aprendizado). O vídeo passa a ser

maior do que sua própria duração, estendendo sua narrativa para discussões, trabalhos

ou atividades com o grupo.

Linguagem: na medida em que são inseridos recursos de interatividade ou mesmo

sugestões para tarefas, a linguagem precisa ser modelada para comportar esses

recursos e para estabelecer o diálogo entre o vídeo e o espectador.

Como aplicar no vídeo: sendo esta diretriz complementar à 5 (natureza social do aprendizado),

uma das maneiras de aplicá‐la ao vídeo pode ser a mesma: sugerir atividades que sejam

desenvolvidas com o grupo, mas sob coordenação do professor. Para Cebrián de La Serna

(1994) o vídeo educacional necessita de guias ou instruções para sua utilização. Neste sentido,

o professor, ao promover a orquestração, seria o condutor, disponibilizando o vídeo aos alunos

e, depois, coordenando a tarefa.

Outra maneira de promover orquestração, seria utilizar recursos de interatividade para

identificar quais pontos do conteúdo precisam ser aprimorados pelo aluno. Neste caso, o

próprio vídeo simularia o papel do professor, identificando os pontos em que o estudante saiu‐
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se melhor e pior. Ao fornecer feedback e orientar para uma ação corretiva, haveria uma

emulação da orquestração feita pelo professor.

O detalhamento dessas ações está apresentado no capítulo seguinte, páginas  115 e 116.

Diretriz que não estabelece relação:

DIRETRIZ 6: CONEXÃO MENTE‐CORPO

Palavras chave: aprende‐se melhor quando as necessidades do cérebro e corpo encontram‐se;

a mente impacta o corpo assim como o corpo impacta a mente; importância da nutrição, sono

e exercício físico; difícil de implementar em sala de aula já que algumas decisões estão nas

mãos dos pais e não dos professores; professores devem ficar atentos ao problema; informar

sobre os comportamentos nocivos, tais como falta de sono ou má alimentação.

Ideia chave: um corpo saudável, facilita o funcionamento da mente e vice‐versa.

Relação da diretriz com o ambiente presencial: esta diretriz é difícil de ser implementada até

mesmo no ambiente presencial. Os professores podem orientar e observar o comportamento

de seus alunos, mas a decisão sobre o que fazer com o corpo de cada um é individual. 

Implicação dessa relação: em primeiro lugar, tanto professor como a administração das escolas

tem de conhecer os efeitos que a má alimentação, a falta de sono e a desidratação causam no

corpo. Como Tokuhama‐Espinosa (2010) sugere, é possível mudar as rotinas da escola – como

adequar os horários de início das aulas – e mesmo aquilo que é servido nos bares e cafeterias

dentro da instituição. De uma maneira mais geral, os professores podem orientar seus alunos

sobre a relação corpo‐mente, mas, em última instância, essa decisão está nas mãos dos alunos

e pais.

Relação com o vídeo: essa diretriz continua afetando o estudante da mesma maneira, mas tem

pouca relação com o vídeo. Depende muito mais de um comportamento prévio ao material

educacional e este pouco ou nada pode fazer para mudá‐lo.
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Diretriz afeta:

Funcionalidade: não afeta.

Linguagem: não afeta.

Como aplicar no vídeo: não foi possível encontrar uma maneira para a aplicação desta diretriz

ao vídeo educacional. Mesmo que uma espécie de anúncio fosse inserido no início do vídeo, a

eficiência da medida ainda seria discutível. Imaginando que houvesse uma tela, no começo do

vídeo, com a seguinte frase uma boa noite noite de sono é importante para o aprendizado.

Estudar com sono não é eficiente, qual seria o impacto para o aluno? Ele passaria a dormir mais

cedo ou melhor por causa disso? 

A partir da análise exposta neste capítulo, ações e ferramentas foram pensadas de modo que as

diretrizes pudessem ser traduzidas e, posteriormente, inseridas ao processo de produção

audiovisual. Essa tarefa resultou na configuração de procedimentos metodológicos para a

produção de vídeos educacionais. Isto é, em um processo produtivo cujas etapas têm a função

de orientar a produção dos vídeos à apropriação dos conhecimentos da ciência MCE e sua

aplicação na prática. O capítulo seguinte descreve esses procedimentos.
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5. PROPOSIÇÃO DE PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Baseada em Kellison (2007) e Bonasio (2002), foram identificadas três etapas do processo de

produção de vídeo: a pré‐produção, a produção e a pós‐produção:

1. PRÉ‐PRODUÇÃO

• Ideia

• Roteiro

• Objetivos da produção

• Métodos de produção

• Equipe

• Estrutura

• Locações

2. PRODUÇÃO

• Captação dos materiais brutos

3. PÓS‐PRODUÇÃO

• Edição

• Finalização

Tendo como base esse processo de produção, as diretrizes analisadas foram convertidas em

ações e ferramentas (descritas a seguir) e posicionadas na etapa correspondente: pré‐

produção, produção ou pós‐produção. Como resultado, tem‐se uma sequência de

procedimentos para produção de vídeos educacionais que integra as diretrizes da ciência da

mente, cérebro e educação. Esta sequência está resumida na Figura 11 abaixo – com as

traduções das diretrizes em negrito – e será detalhada em seguida.
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A ideia geral desses procedimentos é guiar a equipe produtora de vídeos educacionais para um

trabalho orientado à educação. As ações que serão descritas e as ferramentas apresentadas,

servem como norte para que parâmetros importantes da ciência da mente, cérebro e educação

sejam contemplados durante a produção. 

Ainda antes da apresentação dos procedimentos para a produção de vídeos educacionais, é

preciso resgatar, rapidamente, o projeto instrucional. Conforme tratado no capítulo 2, seção 2.1

Processo de Desenvolvimento de Produto (página 22), a confecção de materiais educacionais

está inserida no contexto do projeto instrucional. Este projeto é uma avaliação global da

situação de ensino na qual o produto será aplicado, identificando e moldando a solução mais
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adequada para resolver o problema encontrado. Assim, antes de partir para a produção de

vídeos educacionais, é importante avaliar se vídeo é, realmente, a solução mais adequada para

resolver o problema encontrado. Como salienta Willingham (2005) os professores (e também

os produtores de materiais educacionais) devem concentrar‐se na melhor modalidade de

apresentação do conteúdo e, muitas vezes, o vídeo não será essa modalidade.

O projeto instrucional também vai identificar a viabilidade técnica e financeira disponível para a

produção do vídeo, ou seja, se há equipe qualificada, orçamento, tempo suficiente para a

captação das imagens, os riscos envolvidos e muitos outros fatores. Assim, é no projeto

instrucional que se define o objetivo educacional específico, que vai caracterizar o vídeo

educacional como um produto diferenciado de outros audiovisuais. 

A produção de um vídeo educacional, portanto, está inserida no seguinte processo: o projeto é

planejado, avaliando‐se as condições e recursos para sua realização. Em seguida, é feita a

identificação e análise do problema educacional que se pretende resolver. Depois, é

desenhada uma solução para o problema, e é neste momento que se pode decidir pela

produção de um vídeo educacional. O passo seguinte é desenvolver ou produzir a solução

encontrada, e é nesta fase que serão aplicados os procedimentos descritos neste capítulo. Esta

etapa do projeto instrucional marca a produção do vídeo. Após o desenvolvimento, vem a

etapa de implementação ou ação, momento em que o produto é aplicado ao seu público final.

E, por último, o projeto instrucional se ocupa da avaliação e reflexão sobre o processo, fazendo

um balanço da eficiência da solução. Esse é o modelo ADDIE adaptado, apresentado na Tabela

3, página 28).  

Relembrado o contexto em que está inserida a produção do vídeo educacional, é possível

apresentar os procedimentos metodológicos, foco deste capítulo. As seções que seguem estão

divididas pelas três grandes etapas que marcam o processo de produção audiovisual: pré‐

produção, produção e pós‐produção. Dentro de cada uma, está descrita a sequência de

atividades a serem desenvolvidas para sua completude.
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5.1 PRÉ‐PRODUÇÃO

A pré‐produção é a etapa de planejamento de um audiovisual. Ela inicia com a ideia que, no

vídeo educacional, pode surgir do projeto instrucional. A partir da ideia do vídeo, que visa

solucionar um problema educacional, a próxima etapa da produção é construir um briefing24

sobre o público para o qual se destina o vídeo (Figura 12). Esse briefing configura‐se como a

primeira ferramenta de tradução das diretrizes da ciência MCE. Um modelo de briefing pode

ser encontrado no Apêndice 1 (página 136). 

O briefing surge da segunda diretriz (sentido, significado e transferência) e da décima

(aprendendo por toda vida) que pressupõem conhecer o aluno para aproximar as experiências

de sua realidade. De acordo com o que já foi apresentado na seção 2.4.3 Fatores Psicológicos e

Educacionais (página 66), a cultura, a idade e as condições do ambiente em que o estudante

vive influenciam seu aprendizado. Assim, quanto mais se souber sobre o público para o qual o

vídeo é produzido, melhor direcionado a ele será o produto final. 

Dessa forma, o briefing tem como objetivo coletar o maior número de informações sobre a

audiência que podem resultar em impacto funcional ou de linguagem no vídeo. Isto é, a

ferramenta precisa ser completa, mas apenas com informações relevantes. Essas informações

24 O briefing é a reunião de informações acerca de um trabalho ou tarefa.
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relevantes, entretanto, podem variar de situação para situação. Por exemplo: ao produzir um

vídeo sobre movimento retilíneo uniforme, um conteúdo básico de física, haveria pouca

relevância em mapear os aspectos religiosos dos alunos, já que essas questões são pouco

relacionadas. Entretanto, se o vídeo tivesse como tema a teoria do Big Bang, os fatores

religiosos passariam a ter maior relevância, já que muitas religiões não a aceitam. Para o

modelo de briefing, que constata no Apêndice 1 da página 136, procurou‐se inserir uma série

de perguntas variadas que pudessem mapear aspectos sociais e culturais. Mas quando se fala

em informações relevantes, significa que, para alguns casos, nem todas as perguntas do

briefing serão necessárias. Também vão haver casos em que outras perguntas precisarão ser

feitas. O importante dessa ferramenta, é entender o seu objetivo: mapear as características do

público que podem resultar em impacto para a produção. Dessa maneira, as perguntas do

briefing podem ser customizadas para atender demandas específicas.

O briefing pretende mapear, também, referências visuais, comportamentais, sonoras, culturais

e outras, que possam ajudar a compor um produto instigante para o público. Como ressaltam

Feldman e McPhee (2008), a cultura acaba sendo um dos filtros do aprendizado. Assim, é

importante coletar as informações da audiência – sobre música, cinema, televisão, esportes,

hábitos, etc. – que vão ajudar a direcionar o trabalho ao sentido, ao significado e à

transferência para o aluno. Watts (1990) afirma que conhecer o público vai ajudar a moldar a

ideia ao seu perfil, influenciando a linguagem da produção. Ele ainda salienta que essas

definições vão colaborar para traçar metas e objetivos claros para a produção, o que facilitará a

criação do roteiro. Filatro (2008) e Cebrián de La Serna (1994), cujos trabalhos são mais ligados

à educação, também compartilham a ideia de que conhecer o público é importante para a

realização de um trabalho focado. Dessa forma, o briefing torna‐se essencial na produção de

um vídeo educacional. 

Esse documento é preenchido pela equipe de produção, com especial participação do

professor, treinador ou pessoa que mantém contato próximo com o público. Em certas

ocasiões, poderá ser necessário, para o devido preenchimento do briefing, coletar dados

diretamente com o público através de outros instrumentos de pesquisa, como questionários ou
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entrevistas. Caso o professor ou a equipe produtora conheçam o público suficientemente bem

para completarem as informações sem a necessidade de pesquisa de campo, podem fazê‐lo

também. O importante é que as informações do briefing sejam correspondentes à realidade do

público, independentemente de terem sido preenchidas apenas pelo professor ou com ajuda

de pesquisa de campo. 

Com uma ideia mais clara sobre a audiência, passa‐se para a terceira etapa: a criação do

planejamento visual da produção (Figura 12). O planejamento visual é um documento que

reúne todas as decisões estéticas do vídeo, como enquadramentos, paleta de cores, estilo de

figuras e animações, trilhas sonoras, efeitos, etc. O objetivo desta ferramenta é traduzir para

algo concreto, que se pode ver na tela, as informações coletadas do público através do briefing.

Ela também serve para organizar os elementos estéticos para que se obtenha padrão,

coerência e adequação ao público e, assim, direcionar o produto à atenção do espectador.

O planejamento visual surge da diretriz 4 (períodos de atenção), mas também está ligado às

diretrizes 2 (sentido, significado e transferência), 8 (processos ativos) e 10 (aprendendo por

toda a vida), todas relacionadas à motivação do estudante. Criar um produto visualmente

atraente e adequado a cada segmento (mapeado no briefing) aumenta as chances de motivar o

espectador a partir do vídeo. O planejamento visual também vai facilitar a criação do roteiro na

medida em que alguns códigos já estarão preestabelecidos. Um modelo de formulário de

planejamento visual pode ser encontrado no Apêndice 2 (página 139). 

Assim como no briefing, devem ser preenchidos todos os pontos relevantes para a produção. A

equipe deve preencher apenas os campos em que puder controlar o parâmetro. Por exemplo:

se um vídeo contiver uma animação feita por terceiros, cujos direitos de modificação não

pertencem à equipe do vídeo educacional, não há motivo para inseri‐la no planejamento visual.

Mas a equipe pode definir as cores e tamanhos das fontes tipográficas, o estilo de outras

animações que venha a produzir, etc. O planejamento visual tem o objetivo de documentar as

decisões da equipe – aquelas cujos parâmetros são controláveis – para que ao longo do

processo produtivo seja mantido o padrão e a coerência.
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O estabelecimento de um planejamento visual antes da criação do roteiro ajuda a diminuir os

riscos de escolhas estéticas mal feitas e inadequadas ao público. A equipe de produção, ao

preencher este documento, também passa a ter uma visão mais profunda das características do

produto – como pontos de destaque, coerência estética, adequação ao público – uma vez que

as decisões não acontecem ao acaso. As escolhas do planejamento visual são baseadas, em

grande parte, no briefing do público, já que uma das finalidades este documento é mapear as

referências dos espectadores.

O planejamento visual, como já foi dito, é a transposição da ideia e das informações coletadas

do público em elementos visuais. Esta etapa não deve ser negligenciada, pois afeta diretamente

a qualidade e adequação do produto final. Um bom planejamento visual, também facilita o

trabalho da equipe, como cinegrafista, animador e editor. Por exemplo, havendo planejamento

dos enquadramentos em relação à posição das legendas, o cinegrafista saberá, exatamente,

que imagem ele deve captar, deixando áreas mais vazias para que o editor possa posicionar as

legendas adequadamente. Quando não há planejamento, o cinegrafista vai captar a imagem

livremente, e o editor vai ter de encontrar um espaço para inserir as legendas. Este cenário de

tentativa e erro leva mais tempo e pode acumular pequenos erros ao longo do processo. O

planejamento visual é feito para minimizar esses riscos e convencionar entre a equipe as

escolhas estéticas.

Concluídos o briefing e o planejamento visual, passa‐se para a criação do roteiro, que é o

documento que descreve tudo o que acontece, momento a momento, em termos de áudio e

imagem. A criação do roteiro é a etapa onde mais diretrizes serão aplicadas (Figura 12), todas

traduzidas em ações. É importante destacar que o formulário de planejamento visual

preenchido é o documento que vai alimentar algumas partes do roteiro. Visto que decisões de

enquadramentos, paleta de cores, posição de elementos na tela e outros já estarão definidos, o

roteirista vai resgatar essas decisões e inseri‐las na descrição das cenas do vídeo.

A diretriz 1 (ambiente) é traduzida em duas ações no início do roteiro. A primeira delas é o

planejamento da acessibilidade do vídeo caso haja, entre os espectadores, indivíduos com
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deficiência. O ambiente do vídeo, sua interface e sua narrativa, tem de oferecer segurança aos

espectadores e ser acessível a eles assim como o ambiente físico tem de ser seguro para os

alunos. Dessa maneira, no início do roteiro, é preciso planejar de que maneira será atendido o

quesito acessibilidade. Considerando um audiovisual padrão, com boa qualidade de imagem e

som, um grande número de pessoas será capaz de assisti‐lo. Mas, quando existem, entre o

público, indivíduos cujas capacidades auditivas, visuais ou mesmo cognitivas afastam‐se do

padrão, é preciso inserir no vídeo elementos especiais. Áudio com boa qualidade pode não ser

suficiente para atender deficientes auditivos, assim como boa qualidade de imagem pode não

ser suficiente para pessoas com baixa visão. Por isso, quando se fala, nesta pesquisa, de

acessibilidade, a referência é feita às características especiais adicionadas à produção, que

visam atender públicos específicos, com necessidades especiais. Close captions, libras e

audiodescrições são exemplos de como esse ponto pode ser resolvido. 

A segunda ação diz respeito ao tom da narrativa (Figura 12). A maneira como a história é

contada tem de atender às exigências do público de maneira a desafiá‐lo, mas sem oprimi‐lo.

Tem de ser de fácil compreensão, sem ser tola. Ou seja, é preciso encontrar um equilíbrio de

linguagem entre aquilo que o aluno é capaz de compreender e o que ele precisa compreender.

Cebrián de La Serna (1994) lembra que equilibrar o conhecimento formal com o conhecimento

narrativo é a maneira de solucionar um problema comum: o vídeo ser pouco provocador ou

pouco atrativo ao estudante. O briefing do público vai ajudar a encontrar o tom adequado aos

espectadores.

O passo seguinte da construção do roteiro refere‐se à terceira diretriz (diferentes caminhos

para a memória). O roteirista definirá como as informações podem ser multirrepresentadas, ou

seja, como uma mesma informação pode ser apresentada para o aluno de diferentes maneiras

e de modo que o estimule (diretriz 8: processos ativos). O objetivo é explorar o maior número

de canais sensoriais a fim de facilitar a retenção da memória. Isso pode acontecer da seguinte

forma: o apresentador, aparecendo na tela, fala “o Osso de Ishango foi encontrado no Rio Nilo”,

ao seu lado aparece uma foto do osso com a legenda Osso de Ishango. Neste exemplo, haveria

a representação sonora (fala do apresentador), e duas representações visuais (a foto e a
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legenda). Cada elemento reforça a informação como um todo, chamando atenção para ela.

Dessa forma, identificados os pontos mais importantes do conteúdo, o roteirista deve

encontrar formas para apresentá‐los de diferentes maneiras, sempre pensando na melhor

modalidade para o conteúdo (WILLINGHAM, 2005). Isso é o que Gardner (2005) chamou de

redescrições representacionais.

A adaptação das diretrizes 8 (processos ativos), 9 (metacognição e autorreflexão), 5 (a natureza

social do aprendizado) e 7 (orquestração) propõem ações que podem enriquecer o produto

educacional audiovisual. Trata‐se do planejamento de um roteiro mais ativo, que instiga e

propõe atividades aos espectadores (Figura 12). A ideia é estabelecer um diálogo participativo

com o estudante de modo a propor atividades que possam ser desenvolvidas durante o vídeo

ou posteriormente com o grupo (CEBRIÁN DE LA SERNA, 1994). O vídeo educacional, por ser

uma ferramenta educativa, pode posicionar‐se de maneira mais assertiva, movendo o

espectador para uma postura mais participativa. Essas atividades precisam ser planejadas no

roteiro de modo estimular o pensamento, a recapitulação e a combinação dos assuntos

abordados. Os objetivos são engajar o aluno no seu próprio aprendizado, estimulá‐lo a discutir

o assunto com seus colegas e professores e refletir sobre sobre o que ele aprendeu. Cebrián de

La Serna (1994) diz que o vídeo deve ensinar, mas ao mesmo tempo dar espaço para a reflexão,

para as discussões e para o apoio do professor. Um vídeo que abrange esses aspectos, segundo

ele, pode aproveitar o melhor de cada um; ideia que vai ao encontro da diretriz 7,

orquestração.

Essas atividades no vídeo educacional podem acontecer de diversas maneiras. Havendo

disponibilidade técnica, pode‐se produzir um vídeo interativo, no qual o aluno interage com o

próprio vídeo, clicando na tela. A interatividade adiciona um componente dinâmico ao vídeo,

mas nem sempre é possível desenvolvê‐la, sejam por questões técnicas, de orçamento ou

outras. Mas um certo grau de interatividade pode ser alcançado com outras soluções como

questionários, jogos ou atividades em papel. Eles seriam explorados durante ou após o vídeo,

estendendo seu tempo e promovendo interatividade. Nestes casos, a interatividade não estaria

no vídeo, mas a partir do vídeo. Cebrián de La Serna (1994), na primeira de oito características
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apontadas sobre a mídia educacional, ressalta que a experiência didática do vídeo, sempre que

possível, deve ser planejada em conjunto com outros sistemas de símbolos, como jogos,

desenhos e textos. Assim, promover a interatividade no vídeo (e a partir dele) redunda a

informação, reforçando‐a.

Na proposição de atividades, é importante que o professor avalie os pontos mais importantes

do conteúdo. Cébrian de La Serna (1994) diz que ao produzir um vídeo, deve‐se saber qual é o

resultado esperado para o aluno, qual a relação desejada entre conteúdos e quais são as ideias

fundamentais. Destacar esses pontos e focar neles as atividades, ajuda a reforçar a informação

para o espectador aumentando suas chances de aprendizado.

Essas atividades, sejam elas no vídeo ou a partir dele, também permitem um espaço para a

reflexão do aluno. Atendendo à diretriz 9 (metacognição e autorreflexão) os exercícios

propostos tem de estimular o aluno para a recapitulação do conteúdo e para sua combinação

com outras informações que ele possui. Essas pausas para reflexão também podem acontecer

em outros momentos em que não há interatividade. A narrativa conduz o espectador para

momentos de menor carga de informação, possibilitando períodos mais reflexivos (Figura 12).

As pausas para reflexão podem ser, por exemplo, sequências de imagens com trila sonora ou

breves recapitulações do que foi visto. O importante é que esse espaço tenha uma carga

controlada de novas informações.

Após realizar uma atividade, o aluno deve receber informações sobre o seu desempenho, e por

isso é importante planejar o feedback (Figura 12), que surge das diretrizes 5 (a natureza social

do aprendizado) e 7 (orquestração). Quando o aluno recebe feedback sobre uma pergunta que

respondeu e uma indicação de quais pontos ele deve melhorar, a narrativa assume um forte

papel mediador. Por exemplo, ao executar uma aplicação interativa com perguntas e respostas,

o aluno recebe o resultado de seus acertos e erros. Em seguida, é informado sobre os pontos

que deve melhorar e é parabenizado pelos acertos. Mesmo que não houvesse interatividade,

perguntas poderiam ser feitas pelo apresentador e posteriormente comentadas, sugerindo

reforço: “caso você ainda tenha dúvidas sobre este assunto, consulte o capítulo 4 do material”.
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O vídeo, portanto, a partir das suas ferramentas e narrativa, passa a orientar o aluno de

maneira semelhante ao professor em sala de aula. 

O planejamento do feedback, portanto, tem de estar atrelado ao planejamento da atividade.

Uma vez proposto um exercício ou tarefa, é preciso programar como a resposta ou resultado

será entregue ao público. Se o narrador fizer uma pergunta, depois de um certo tempo ele

pode dizer a resposta correta; o professor pode discutir os resultados da atividade com a

turma; o escore pode aparecer na tela ao terminar o quiz; e assim por diante.

Finalizado o roteiro, as fases seguintes da pré‐produção seguem o padrão audiovisual:

montagem da equipe, locações, estrutura, etc. Quando a pré‐produção é finalizada, passa‐se

para a produção.

5.2 PRODUÇÃO

A etapa de produção é marcada pela execução de todo planejamento realizado anteriormente.

Para o vídeo educacional, assim como para outras produções audiovisuais, esta etapa vai ter o

foco direcionado para as informações do roteiro. As imagens e materiais serão produzidos para

que possam atender suas necessidades. Dessa forma, a etapa de produção executa as ações

que já incorporaram as diretrizes ao planejamento. Terminada esta etapa, passa‐se para a pós‐

produção.

5.3 PÓS‐PRODUÇÃO

A pós‐produção é a etapa em que todos os materiais brutos serão refinados e organizados em

uma sequência, de modo a compor um produto audiovisual acabado. Nesta fase, a diretriz 4

(períodos de atenção) será aplicada na edição (Figura 13). A edição de um audiovisual, mais do

que ordenar as imagens, fará o ajuste fino dos elementos que aparecem e desaparecem da

tela. Esse ajuste vai considerar aspectos de movimento, tempo, rotação e escala, que já foram

pré‐definidos no planejamento visual. O editor, portanto, vai ajustar as entradas e saídas para

que, quando necessário, elas capturem a atenção do espectador. 

117



Pelo estabelecimento de padrões, quando um elemento entra na tela (um contraste) é para

este ponto que o olhar do espectador será direcionado. Isso é um facilitador na hora de

destacar pontos importantes e chamar atenção para eles. É o editor o encarregado desta

tarefa. A partir do refinamento das imagens, o editor vai ajustar os parâmetros das inserções

com o objetivo de estimular a atenção reflexa do espectador.

Resumindo os procedimentos tratados neste capítulo, na pré‐produção é preenchido o briefing

do público, que vai guiar todas as outras escolhas da produção. Depois, faz‐se o planejamento

visual, transportando as características do público para elementos audiovisuais. No roteiro, que

vai absorver as decisões do planejamento visual, é definido o tom da narrativa e como se dará

a acessibilidade, caso necessária; são definidas as multirrepresentações dos pontos mais

importantes do conteúdo; atividades são planejadas; é definido um tempo para a reflexão do

aluno e é programado o feedback. Na produção os materiais brutos são captados e, na pós‐

produção, será feito o ajuste fino dos elementos visando a atenção reflexa através da edição.

A seguir, está descrita a produção de um vídeo educacional construído a partir dos

procedimentos que integram as diretrizes da ciência MCE.
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6. APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PROPOSTOS

AO VÍDEO EDUCACIONAL

Para testar a viabilidade dos procedimentos metodológicos propostos, produziu‐se um vídeo

inteiramente baseado nas etapas citadas na seção anterior. O vídeo foi produzido como recurso

didático complementar para as disciplinas de Design Instrucional dos cursos de graduação e

mestrado em Design da UFRGS.

A produção do vídeo, chamado de Design Instrucional, está inserida no contexto do projeto

instrucional que, segundo o modelo já apresentado nesta pesquisa, segue seis etapas: (1)

planejamento do projeto; (2) análise/identificação do problema; (3) design da solução; (4)

desenvolvimento da solução; (5) implementação e (6) avaliação. Como a produção do vídeo

manteve‐se atrelada ao desenvolvimento desta pesquisa, o projeto instrucional avançou

apenas até a quarta etapa, o desenvolvimento da solução. Esta etapa marca a finalização do

vídeo. A duas últimas etapas do projeto instrucional só serão finalizadas após a aplicação do

vídeo aos alunos das disciplinas de Design Instrucional, tarefas que, ao momento da conclusão

desta pesquisa, não haviam sido feitas. Dessa forma, a aplicação dos procedimentos

metodológicos para a produção está completa, mas o projeto instrucional que abarca o vídeo,

não.

Na primeira etapa do projeto instrucional, o planejamento do projeto, foi definido o

cronograma – atrelado ao andamento da pesquisa –, sequência de atividades e equipe de

acordo com os recursos disponíveis para a produção. Em um segundo momento, de análise do

problema, identificou‐se, em conversas com o professor responsável pela disciplina, que os

alunos sentiam dificuldades em relacionar os conteúdos do design instrucional à sua aplicação

prática bem como a ideia fundamental da disciplina. Assim, no planejamento da solução,

terceira etapa do projeto instrucional, optou‐se por fazer um vídeo que servisse como material

de suporte ao professor, sendo utilizado no início do semestre. Ele teria como finalidade

introduzir dois aspectos: o que é o Design Instrucional e em quais situações ele pode ser
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aplicado. O objetivo do vídeo, de conteúdo introdutório, era mostrar aos alunos que os

conhecimentos do Design Instrucional podem ser aplicados em várias ocasiões de suas vidas

acadêmica e profissional.

Com o escopo de conteúdo definidos e a ideia para a produção, passou‐se para a quarta etapa

do projeto instrucional, o design da solução. É nesta etapa em que, de fato, os procedimentos

metodológicos para a produção de vídeos educacionais propostos por esta pesquisa, foram

aplicados. Esta é a etapa da produção do vídeo. 

A partir da ideia, o primeiro passo foi preencher o briefing sobre o público (diretriz 2: sentido,

significado e transferência; diretriz 10: aprendendo por toda a vida), composto por alunos da

graduação e mestrado do curso de Design da UFRGS. O questionário foi preenchido de acordo

com as informações do professor do disciplina, uma vez que tem sido o responsável por ela

desde a sua implantação. Neste caso, não houve necessidade de pesquisa de campo para a

coleta de dados. O briefing preenchido está disponível no Apêndice 3 (página 146). 

O resultado da análise do público revelou jovens entre 17 e 30 anos; com situação econômica

estável; com algum domínio da língua inglesa; que frequentam shows, exposições de arte e

cinema; que usam intensamente o computador, inclusive para assistir vídeos; que boa parte

trabalha ou estagia em escritórios de design ou ministra aulas em universidades; que

trabalham muito em grupo, tendo uma visão de projeto, integrada e contextualizada. O briefing

também levantou que não havia entre o público, indivíduos com deficiências.

Depois de mapeado o público, criou‐se o planejamento visual (disponível no Apêndice 4 da

página 147). Esse documento foi composto com base nas informações levantadas pelo briefing,

e também pelas condições técnicas disponíveis para a produção. As escolhas estéticas, tais

como estilo das animações e texturas, foram planejadas de maneira a privilegiar uma relação

de tempo de produção x resultado estético satisfatória. Por um lado, não havia tempo, equipe

ou recursos disponíveis para que a produção fosse muito sofisticada. Por outro lado, o briefing

revelou um perfil de público acostumado com o material audiovisual disponível na Internet e,

assim, a estética do vídeo não poderia ficar aquém das referências do público. Tomando como
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referência vídeos postados em uma rede social por indivíduos que faziam parte do público‐

alvo, definiu‐se o estilo dos desenhos e animações como lineares e sem texturas. Em função da

indisponibilidade de câmeras filmadoras, e também por ser um assunto de difícil obtenção de

material visual, foi definido que toda a história seria contada através de desenhos. O

planejamento visual buscou criar uma estética jovem e moderna, mas ao mesmo tempo

simples, que se aproximasse das referências do público.

Com o planejamento visual completo, passou‐se para a fase de roteirização (roteiro disponível

no Apêndice 5 da página 152). Pela ausência de indivíduos com deficiências, não houve

necessidade de inserir recursos de acessibilidade ao vídeo (diretriz 1: ambiente). O texto da

locução foi escrito com intuito de mexer com o raciocínio lógico do espectador, tentando

relacionar os conteúdos abordados com possíveis situações cotidianas. A ideia, portanto, foi

tentar transmitir a mensagem de que os conhecimentos do Design Instrucional podem ser

vantajosos para o espectador em certas situações de sua vida (diretriz 1: ambiente).

As multirrepresentações (diretriz 3: diferentes caminhos para a memória) foram planejadas a

partir de quatro pontos: a animação, a narração, as legendas e os trilha sonora. A animação

ilustra o que o locutor fala e é apoiada pelas legendas e trilha sonora. O modo como esses

elementos aparecem na tela – através de deslizamentos horizontais ou crescimento – ajudam a

direcionar o olhar do espectador para pontos específicos da tela (diretriz 4: períodos de

atenção).

Uma das maiores preocupações na composição do roteiro foi criar uma experiência mais ativa,

isto é, que fizesse com que o espectador se sentisse envolvido pelo assunto. Na primeira

conversa com o professor responsável pela disciplina, identificou‐se que umas das dificuldades

é que, muitas vezes, os alunos não conectam os conteúdos aprendidos com suas experiências

pessoais, não veem sua aplicabilidade. Por isso, na construção do roteiro, foi dada ênfase para

situações cotidianas que possivelmente os alunos já tenham passado ou irão passar. O Design

Instrucional foi explicado através de dois exemplos: o de uma professora universitária, que

tenta implementar uma nova atividade para seus alunos; e o de um funcionário de uma
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empresa, que precisa apresentar um projeto aos executivos e investidores da sua companhia. O

primeiro exemplo surge porque há professores que são alunos do mestrado; e o segundo é

uma situação genérica, aplicável para boa parte das pessoas (diretriz 2: sentido, significado e

transferência; diretriz 8: processos ativos; diretriz 9: metacognição e autorreflexão).

Com o objetivo de atender às diretrizes 8 (processos ativos) e 9 (metacognição e autorreflexão)

planejou‐se uma atividade interativa com o auxílio de um questionário acessório (disponível no

Apêndice 6, página 161). A ideia era fazer com que os alunos mapeassem suas experiências,

através de respostas objetivas às perguntas do narrador, para que vissem com clareza que os

conhecimentos do Design Instrucional podem lhes ser úteis. O questionário traz perguntas

simples, que são apoiadas pelo narrador. Ele deve ser entregue aos alunos no momento da

visualização do vídeo, e preenchido quando o locutor indicar. Além de envolver ativamente o

estudante, o questionário ainda permite uma pequena pausa para a reflexão: desempenhei ou

não esta atividade?

Ao final do vídeo, o narrador sugere a retomada do questionário e a discussão das respostas

com a turma e professor. Esta ação teve como objetivo atender às diretrizes 5 (a natureza social

do aprendizado) e 7 (orquestração). Neste momento, o professor assume o papel de mediador

da discussão, incentivando o debate das respostas – conforme sugerido pelo narrador do vídeo

– e fornecendo feedback aos alunos. O conteúdo apresentado no vídeo e a mediação do

professor têm o intuito de direcionar o aluno a um estado em que ele seja capaz de ter insights

sobre a relevância do Design Instrucional para suas atividades. A retomada do questionário

estende o tempo do vídeo para além da sua visualização.

Ao longo da narrativa, também são estimulados outros momentos de reflexão. O narrador

apresenta alguns fatos e faz perguntas como “você consegue imaginar que tipo de projeto é

encontrado no Design Instrucional?” ou “o que é exatamente um problema educacional?”. Ao

final, é feita uma recapitulação de tudo o que foi dito, como estratégia para sintetizar e reforçar

o conteúdo apresentado.
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O editor do vídeo, não participou da fase de planejamento, mas recebeu três documentos que

resumiam a etapa: o roteiro, o planejamento visual e o storyboard. O roteiro continha todas as

informações sobre o que acontecia em termos de áudio e vídeo, momento a momento. O

planejamento visual apresentava todas as decisões estéticas e algumas referências para a

produção. E o storyboard, uma espécie de roteiro desenhado, mostrava a disposição do

elementos da cena de algumas partes do roteiro (disponível no Apêndice 7, página 162). O

storyboard não é obrigatório para todas as produções, mas optou‐se por fazê‐lo para facilitar a

comunicação entre a equipe. Toda a pós‐produção, portanto, foi baseada nesses documentos.

Na fase de pós‐produção, o editor ajustou os tempos de entrada e saída dos elementos visuais

e sonoros para estimular a atenção reflexa dos espectadores (diretriz 4: períodos de atenção).

Essa adaptação fina só pode ser feita no momento em que todos os elementos são reunidos,

de modo que formem uma sequência fluida.

Os procedimentos para a produção de vídeos educacionais que integram as diretrizes da ciência

da mente, cérebro e educação demonstraram aplicabilidade em um cenário real de produção

audiovisual. Todas as diretrizes propostas puderam ser contempladas na produção.

O vídeo Design Instrucional está disponível para visualização na página 124.

No capítulo a seguir, consta uma avaliação geral sobre os procedimentos metodológicos

propostos.
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VÍDEO DESIGN INSTRUCIONAL

O vídeo é melhor visualizado em leitores de PDF da Adobe.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois da produção de um vídeo educacional a partir dos procedimentos metodológicos que

integram as diretrizes da ciência MCE, foi possível observar alguns pontos sobre a metodologia

sugerida. Essas observações são referentes aos pontos positivos e negativos do processo.

A sequência de etapas proposta organiza o processo de produção de vídeos educacionais,

permitindo sua documentação e registro, na medida em que as fases avançam. Esse ponto é

importante não só para que seja registrada uma particular produção, mas também como fonte

de informações que pode ajudar na melhoria e no refinamento do próprio processo. Isso vai ao

encontro de uma característica marcante do modelo de PDP proposto por Rozenfeld et al.

(2006), que preveem a documentação das decisões tomadas e das lições aprendidas.

As ferramentas (briefing e planejamento visual) que traduzem as diretrizes da ciência da mente,

cérebro e educação favorecem a padronização das ações e dos elementos de linguagem. Isso

faz com que toda a equipe seja capaz de replicar ou implementar ações planejadas por outros

membros. Essas mesma ferramentas, por exigirem bastante detalhamento, estimulam a

equipe, principalmente aqueles encarregados do planejamento (ou pré‐produção), a pensar

sobre todos os aspectos do vídeo. Dessa maneira, nenhuma decisão – ou, ao menos, nenhuma

decisão importante – é tomada ao acaso. Ao seguir a ordem das etapas, preenchendo o

briefing e o planejamento visual, a equipe começa a dar forma para o produto e antever

empecilhos. 

Verificou‐se que, quanto mais completas e com maior detalhes as ferramentas forem

preenchidas e, quanto melhor for desenvolvida a etapa de pré‐produção, menor é a chance de

retrabalho. Isso se dá pela seleção das ideias mais adequadas logo no início do projeto. Um

bom planejamento ajuda a evitar que falhas aconteçam no final do processo.

A introdução de certas ferramentas em algumas etapas do processo – como o briefing e o

planejamento visual ‐ acabam por burocratizar a produção, já que as fases terminais possuem

125



pré‐requisitos nas fases iniciais. Dessa maneira, as ações ficam condicionadas umas às outras:

uma etapa só inicia quando a anterior termina. Entretanto, a burocratização, que resulta da

sistematização das etapas, é necessária para que se tenha um produto educacional adequado

às necessidades do contexto.

De uma maneira geral, os procedimentos são viáveis para aplicação prática. Percebeu‐se que,

dependendo da atuação da equipe produtora, tarefas como o briefing do público podem ser

feitas apenas uma vez e revistas com certa periodicidade. No caso de séries de vídeos, pode‐se

aproveitar também o mesmo planejamento visual, gerando produtos visualmente semelhantes.

Cada equipe vai precisar avaliar suas condições de produção de modo a orientar as ações e

otimizar o processo produtivo.

Esta pesquisa abre caminho para que outros vídeos educacionais sejam feitos a partir da

metodologia de produção aqui sugerida. É importante que seja testada sua aplicabilidade, sob

diferentes circunstâncias e cenários, para avaliar se a tradução das diretrizes ao processo de

produção de vídeos surtiu efeito. Também fica a sugestão para que pesquisas futuras

concentrem‐se na avaliação da eficiência do produto final – concebido através desta

metodologia – em relação público‐alvo. Serão de grande valia para as áreas do design

instrucional e da ciência MCE os estudos capazes de observar o impacto que os conhecimentos

da ciência da mente, cérebro e educação, traduzidos no vídeo educacional, têm em sala de

aula. Outra sugestão para futuros trabalhos é o aprofundamento no modelo ADDIE adaptado,

uma mescla entre o projeto instrucional e fases dos modelos de PDP de Back et al. (2008) e

Rozenfeld et al. (2006), para verificar o se a adição dessas fases têm ou não impacto no produto

educacional.
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ANEXO :: MEMBROS DO PAINEL DE DELPHI

Membros do painel de Delphi conduzido por TOKUHAMA‐ESPINOSA (2008). Fontes:

TOKUHAMA‐ESPINOSA, 2008 e 2010. 

NOME UNIVERSIDADE / INSTITUIÇÃO ÁREA

Daniel Ansari, Ph.D. Professor of Psychology and Education at the University of
Western Ontario and Research Chair in Developmental
Cognitive Neuroscience

Psicologia

Michael Atherton, Ph.D. Former head of the American Educational Research
Association Special Interest Group on the Brain and Learning

Educação

Virginia Berninger, Ph.D. Professor of Educational Psychology at the University of
Washington

Psicologia

Jane Bernstein, Ph.D. Senior Associative in Psychology / Neuropsychology at
Children's Hospital, Boston, and on the faculty of the
Department of Psychiatry at Harvard Medical School and
Faculty Fellow and the Mind / Brain / Behavior Initiative at
Harvard University

Medicina

Sarah Jayne Blakemore,
Ph.D.

Research Fellow at the Institute of Cognitive Neuroscience in
London

Neuroeducação

John T. Bruer, Ph.D. President of the James S. McDonnell Foundation Psicologia

Donna Coch, Ed.D. Primary Researcher in the Reading Brain Lab of Dartmouth
College

Psicologia

David Daniel, Ph.D. Editor of the Mind. Brain and Education Journal and Professor
Psychology at James Madison University

Psicologia

Stanislas Dehaene, Ph.D. Professor at the Collège de France, Chairman of the
Experimental Cognitive Psychology Department, Director of
the Cognitive Neuroimaging Unit

Neurociências

Marian Diamond, Ph.D. Head of Integrative Biology at the University of California at
Berkeley

Neurociências

Kurt Fisher, Ph.D. Founder and Chair of the Mind, Brain and Education Program
at Harvard University's Graduate School of Education

Neuroeducação

Howard Gardner, Ph.D. Professor at Harvard University and Director of Project Zero Neuroeducação

John Geake, Ph.D. Professor of Education at the Westminster Institute of
Education, Oxford Brookes University

Neuroeducação

Usha Goswami, Ph.D. Director of the Center for Neuroscience in Education at the
University of Cambridge

Neuroeducação

Christina Hinton, Ed.M.
(Ed.D. Candidate)

OECD English editor of Understanding the Brain: towards a
new learning science (2002)

Neuroeducação
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Paul Howard‐Jones, Ph.D. Professor at the Graduate School of Education at the
University of Bristol

Neuroeducação

Mary Helen Immordino‐
Yang, Ed.D.

Director of the Brain & Creativity Institute at the University of
Southern California

Neurociências

Eric Jensen, Ph.D.
Candidate

Renowned speaker on brain‐based education
Educação

Jelle Jolles, Ph.D. Director of the Brain and Behavior Institute and Department
of Neuropsychology and head of the Division of Cognitive
Disorders at Maastrich University

Administração

Neurociências

Hideaki Koizumi, Ph.D. Professor at Tokyo University and lead researcher in
neuroimaging for Hitachi

Neurociências

Renate Nummela‐Caine,
Ph.D., M.Ed.

Renowned speaker on brain‐based education
Educação

Michael Posner, Ph.D Adjunct Professor at the Weill Medical College in New York
(Sackler Institute)

Neuropsicologia

Marc Schwartz, Ed.D. Director of the University of Texas Mind, Brain and Education
program and Associate Researcher in the Science Education
Department at the Harvard‐Smithsonian Center for
Astrophysics

Psicologia

Rita Smilkstein, Ph.D. Teacher consultant and education author Educação

David Souza, Ed.D. World‐renowned speaker on brain‐based education and
superintendent of New Providence public schools in New
Jersey

Educação

Robert Sylwester, Ph.D. Emeritus Professor of Education at the University of Oregon Educação

Judy Willis, M.D., M.Ed. Board‐certified neurologist and middle school teacher in Santa
Barbara, California, and renowned speaker on brain‐based
education

Neuroeducação

Patricia Wolfe, Ed.D. World‐renowned teacher trainer on the brain and teaching Educação
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APÊNDICE 1 :: MODELO DE BRIEFING

Briefing: informações da audiência

Este formulário tem a finalidade de coletar informações sobre o público‐alvo e vai ser a base de muitas
decisões durante o processo de produção do vídeo educacional. Ele deve ser preenchido pela equipe,
com especial participação do professor, instrutor ou pessoa que tiver contato direto com o público. Caso
necessário, outros instrumentos de coleta de dados, como entrevistas, podem ser usados para auxiliar o
preenchimento do briefing. Algumas informações deste formulário podem não ser relevantes para
todos os casos. Preencha, portanto, o que tiver impacto para a sua produção.

Faixa de idade

Sexo

Cidade de residência

Em que região da cidade moram?

Já moraram em outras cidades?

Já moraram em outros países?

Estado civil

Com quem moram?

Tem filhos?

Que idade tem esses filhos?

Qual a renda per capita mensal aproximada da família?

O público tem acesso quais dos itens a seguir?
[  ] smartphone 

[  ] celular normal 

[  ] notebook/netbook 

[  ] computador desktop 

[  ] conexão banda larga em casa

[  ] telefone fixo

[  ] televisão de alta definição

[  ] televisão normal de tubo

[  ] videogame

[  ] videogame portátil
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[  ] tocador de blu‐ray

Nível de escolaridade

Falam outras línguas?

Quais?

Qual é a ocupação/profissão do público?

Que meio de transporte essas pessoas usam para ir à 
escola / universidade / trabalho?

Onde essas pessoas costumam passar as férias?

Que gênero musical essas pessoas gostam?

Elas frequentam concertos, shows, apresentações 
musicais?

Elas frequentam teatro ou exposições de arte?

Que tipo de programação de televisão essas pessoas 
assistem?

Elas possuem TV à cabo?

Qual é o tempo diário aproximado que elas passam vendo 
TV?

Elas são frequentadoras de cinema?

Que tipos de filmes essas pessoas veem?

Elas têm o hábito de assistir vídeos na internet (YouTube, 
Vimeo, etc)?

Em que tipo de dispositivo?
[  ] smartphone 

[  ] computador 

[  ] tablet

[  ] televisão

Elas têm o hábito de baixar vídeos da internet?

Para que tipo de dispositivo?
[  ] smartphone 

[  ] computador 

[  ] tablet

Para quais finalidades essas pessoas usam a internet? 
(Redes sociais, trabalho, pesquisa, bate‐papo, diversão)

Quanto tempo por dia elas passam na frente do 
computador?

As pessoas que fazem parte do público do vídeo mantêm 
relações entre si (colegas habituais) ou estarão juntas 
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apenas para uma atividade / curso em particular? 

Que tipo de hobbies o público tem?

É possível identificar um grupo cultural / social ao qual o 
público pertence?

A religião é um fator importante para essas pessoas?

A quais religiões elas pertencem?

A turma (ou algum aluno da turma) possui alguma 
necessidade especial que interfira na aprendizagem? Qual?
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APÊNDICE 2 :: MODELO DE PLANEJAMENTO VISUAL

Formulário: Planejamento Visual

Este formulário tem a finalidade de estabelecer uma unidade visual para o vídeo e padronizar as
escolhas estéticas. Ele deve ser preenchido tendo como base as referências do público e suas
informações. O preenchimento deve acontecer antes da criação do roteiro para que o planejamento
esteja de acordo com o planejamento visual.

Algumas informações deste formulário podem não ser relevantes para todas as produções. Se algum
item não fizer parte do escopo do vídeo ou não puder ser modificado (como animações ou figuras que
já existem), passe adiante. O importante é detalhar, com a maior precisão possível, todas as
informações que se aplicam à produção atual e que se repetem ao longo do vídeo. Os campos
referência servem para indicar vídeos, fotos, sites ou qualquer outra fonte que sirva como parâmetro ou
inspiração para aquilo que se deseja produzir.

PALETA DE CORES

Paleta total

Cores básicas

Cores para destaque

TEXTURAS 

De elementos como fonte, caixa de texto, fundos e outros.

Elemento 1 Tipo de elemento

Descrição da textura

Referência

Elemento 2 Tipo de elemento

Descrição da textura

Referência

Elemento 3 Tipo de elemento

Descrição da textura

Referência
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TEXTOS
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FONTE DOS DESTAQUES
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DESENHOS

Estilo do desenho 1
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Posição [  ] Tela inteira          [  ] Junto com apresentador

Referência

Estilo do desenho 2

Posição [  ] Tela inteira          [  ] Junto com apresentador

Referência

Estilo do desenho 3

Posição [  ] Tela inteira          [  ] Junto com apresentador

Referência

ANIMAÇÕES

Estilo da animação 1

Posição [  ] Tela inteira          [  ] Junto com apresentador

Referência

Estilo da animação 2

Posição [  ] Tela inteira          [  ] Junto com apresentador

Referência

Estilo da animação 3

Posição [  ] Tela inteira          [  ] Junto com apresentador

Referência

EFEITOS DE VÍDEO

EFEITO 1

Finalidade

Referência

EFEITO 2

Finalidade

Referência
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EFEITO 3

Finalidade

Referência

MOVIMENTOS IMPORTANTES

Aqueles que tiverem algum propósito dentro da narrativa.

Primários (objetos da cena)

Secundários (câmera)

Terciário (edição)

TRANSIÇÕES

Tipo 1

Quando

Tipo 2

Quando

Tipo 3

Quando

DESTAQUES

Fala/narração

Porção do vídeo

Figura

SONS

Músicas Música 1

Quando

Estilo / gênero

Referência

Música 2

Quando

Estilo / gênero
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Referência

Música 3

Quando

Estilo / gênero

Referência

Efeitos sonoros Efeito 1

Função

Referência

Efeito 2

Função

Referência

Efeito 3

Função

Referência

LUZ

Descrição do efeito desejado

Execução

Referência

ENQUADRAMENTOS‐CHAVE

Tipo de enquadramento

Finalidade

Referência
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APÊNDICE 3 :: BRIEFING DO VÍDEO DESIGN INSTRUCIONAL

Briefing: informações da audiência

Faixa de idade 17 aos 30 anos

Sexo Feminino e masculino

Cidade de residência Porto Alegre e região metropolitana

Já moraram em outras cidades? Alguns

Já moraram em outros países? Poucos

Estado civil Solteiros e alguns casados (mestrado)

Com quem moram? Graduação: família; mestrado: sozinhos ou  cônjuge

Tem filhos? Poucos (alguns poucos no mestrado)

Que idade tem esses filhos? Pequenos

Qual a renda per capita mensal aproximada da família? Situação econômica estável

Nível de escolaridade Grad e mestrado

Falam outras línguas? Algum domínio da língua inglesa

Qual é a ocupação/profissão do público? Graduação: grande parte estagia em escritórios de
design.
Mestrado: professores e áreas diversas.

Que gênero musical essas pessoas gostam? Pop / rock

Elas frequentam concertos, shows, apresentações 
musicais?

Sim 

Elas frequentam teatro ou exposições de arte? Sim

Elas são frequentadoras de cinema? Sim

Elas têm o hábito de assistir vídeos na internet (YouTube, 
Vimeo, etc)?

Sim

Elas têm o hábito de baixar vídeos da internet? Sim

Para quais finalidades essas pessoas usam a internet? 
(Redes sociais, trabalho, pesquisa, bate‐papo, diversão)

Todas as opções

Quanto tempo por dia elas passam na frente do 
computador?

Muito (trabalham e comunicam‐se através do
computador)

As pessoas que fazem parte do público do vídeo mantêm 
relações entre si (colegas habituais) ou estarão juntas 
apenas para uma atividade / curso em particular? 

Colegas

É possível identificar um grupo cultural / social ao qual o 
público pertence?

Os alunos possuem características em comum:
“Visão de artistas”, visão de projeto, integrada,
contextualizada. Trabalham muito em grupo

A turma (ou algum aluno da turma) possui alguma 
necessidade especial que interfira na aprendizagem? Qual?

Não

146



APÊNDICE 4 :: PLANEJAMENTO VISUAL DO VÍDEO DESIGN

INSTRUCIONAL

Formulário: Planejamento Visual

PALETA DE CORES

Paleta total

+ branco e preto

Cores básicas Marrom, branco e preto

TEXTURAS 

De elementos como fonte, caixa de texto, fundos e outros.

Elemento 1 Tipo de elemento Fundo

Descrição da textura Tela com uma das cores da paleta (dois tons da mesma cor) com um
leve degradê (refletido e inclinado ou radial). A cor mais escura fica nas
bordas e a mais clara na região central.

Referência Ya no sé qué hacer conmigo ‐ El Cuarteto de Nos (Este link é referência
para os textos também).

TEXTOS

FONTE DOS TÍTULOS Rockwell Bold, tamanho bem grande (ocupando quase o máximo da tela
possível)

Aparência

(Negrito, caixa alta, caixa baixa, 
tamanho, contorno, inclinação, 
sombreado...)

Caixa alta
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DESENHOS

Estilo do desenho 1 Bonecos de vetor, pictograma e outros elementos (ventilador, ponte, cadeira)
também em vetor, pretos, simples, sem muitos detalhes. A ideia do objeto é o
importante.

Posição [ X ] Tela inteira          [  ] Junto com apresentador

Referência e Measuring the Universe

ANIMAÇÕES

Estilo da animação 1 Animações simples (a maioria pode ser feita com transições) dos desenhos
vetoriais
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Posição [ X] Tela inteira          [  ] Junto com apresentador

Referência Measuring the Universe 

MOVIMENTOS IMPORTANTES

Aqueles que tiverem algum propósito dentro da narrativa.

Terciário (edição) Rotações, slides, crescimentos, movimentos de câmera simulados.

TRANSIÇÕES

Tipo 1 Slide

Quando Inserir elementos de surpresa na tela (textos e imagens)

Tipo 2 Fade

Quando Tirar elementos da cena (textos) sem chamar muita atenção

DESTAQUES

Fala/narração Redundância com legendas com a frase ou palavras chave.

Porção do vídeo Glow

Figura Glow

SONS

Músicas Música 1 Música padrão: Dog Days Are Over

Quando Em BG durante o OFF

Estilo / gênero Música sintética minimalista

Referência Go Google: Google Drive 
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Música 2 Música do questionário: Broken String

Quando Nas perguntas do questionário

Estilo / gênero Música sintética minimalista

Referência

Efeitos sonoros Efeito 1 Pop

Função Para elementos que aparecem ou desaparecem de sopetão na tela
(tijolos, interrogações, etc)

Referência

Efeito 2 Gota d'água, vento, murmúrio...

Função Nas respectivas figuras.

Referência
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APÊNDICE 5 :: ROTEIRO DO VÍDEO DESIGN INSTRUCIONAL

Roteiro: Design Instrucional

OBJETIVO: é mostrar, resumidamente, o que é Design Instrucional, para que ele serve e como pode acontecer
seu desenvolvimento através de um modelo genérico de aplicação.

SINOPSE: o vídeo faz, primeiro, a conexão entre o projeto instrucional e o projeto em outras áreas do design.
Depois, fala sobre situações em que os conhecimentos de design instrucional podem ser úteis e finaliza com
duas situações, cada uma com suas particularidades, nas quais um modelo genérico de implementação de DI é
mostrado.

ÁUDIO VÍDEO

Trilha da Vinheta Vinheta do Grupo

Trilha: Dog Days Are Over (começa aqui na tela de 
abertura e segue pelo vídeo).

GC: Introdução ao Design Instrucional

GC: ARQ03099 Design Instrucional

DMM0042 Tópicos Especiais em Design e Tecnologia 
VII ‐ Design Instrucional

OFF
O desenvolvimento de uma máquina, interface ou
objeto, como por exemplo um celular, envolve uma
sequência de etapas e pesquisas chamadas em design
de projeto.

Passam verticalmente na tela, vários objetos e
máquinas, parando em um celular. Esses objetos
podem ser: caneta, carro, produto de limpeza,
espremedor de frutas, computador, uma letra (que
represente uma fonte tipográfica)...

O celular move‐se para a porção esquerda da tela,
aparecendo a palavra projeto.

OFF
O projeto é o resultado do trabalho de uma equipe que
se dedica a abordar todos os aspectos desse celular.

Celular, à esquerda do vídeo, com projeto em
destaque e, abaixo, as seguintes palavras: 

GC: público‐alvo, materiais, ergonomia, ergonomia
cognitiva, preço, modo de produção ...
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OFF
Então, se para o Design de Produtos existe o projeto de
produto...

se para o Design Visual existe o projeto visual ou projeto
de interface...

você consegue imaginar que tipo de projeto é
encontrado no Design Instrucional?

Divide a tela em três (cada parte de uma cor)
mostrando:

GC: Design de Produto – projeto de produto 
Figura do celular

GC: Design Visual – projeto visual ou de interface
Figura de um cartaz e uma tela de computador

GC: Design Instrucional ‐ ???

OFF
A tarefa do Design Instrucional é justamente projetar
para resolver problemas educacionais. 

Porção do Design Instrucional ocupa a tela toda

GC: Design Instrucional – projeto instrucional
Figura de algo relacionado à educação
(lápis/caderno)

OFF
Mas, antes de falar disso, vamos responder algumas
questões.

Aparece na tela a folha do questionário que todos os
alunos vão receber na hora de assistir o vídeo.

OFF
Você já deu aulas, oficinas ou workshops?

Trilha até o final das perguntas: Broken String (a partir
de 21s)

GC: Aulas, oficinas ou workshops?

Em todas essas perguntas referentes aos
questionário aparecem uma opção se “sim” ou
“não”. Minha sugestão é que elas apareçam na tela
(usando scale). Primeiro elas não existem e aí
crescem rapidinho até aparecerem na tela.

OFF
Você já precisou apresentar um trabalho acadêmico, um
relatório ou uma proposta profissional para seus
colegas?

GC: Trabalho acadêmico, relatório ou proposta 
profissional para seus colegas?

OFF
Já foi responsável por treinar ou ensinar  alguém 

a usar um software, um equipamento ou a
desempenhar determinada atividade?

GC: Treinou ou ensinou alguém?

OFF
Em algum desses casos, você usou uma apresentação de
powerpoint como auxílio?

GC: Usou powerpoint em alguma das situações?

OFF
Você levou em consideração as características das
pessoas na hora de escolher como iria falar? 

Coisas como idade, escolaridade, o que gostam, quais as
referências...

GC: Considerou as características do público?
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OFF
Você pensou se a sua estratégia seria adequada ao
público?

GC: Pensou se a sua estratégia seria adequada?

OFF
E por último, você avaliou se a estratégia usada foi
eficiente? 

Quer dizer, você fez um balanço dos resultados?

GC: Você avaliou sua estratégia?

OFF
Essas questões servem para você pensar na sua maneira
de lidar com as situações educacionais.

Eventualmente, pode estar envolvido em uma delas.

Aparece o boneco aproximado (do peito para cima)
com balãozinho de pensamento aparecendo. Dentro
do balão, figuras que remetem à educação (lápis,
caderno, computador).

OFF
Aulas, apresentações, workshops, oficinas, treinamentos
e seminários são todos exemplos de situações, que,
estando em uma universidade ou empresa, nós vamos,
cedo ou tarde, acabar encontrando.

Some balãozinho de pensamento, zoom out para
mostrar boneco inteiro no meio da tela e , ao redor
dele, vão aparecendo as palavras aulas,
apresentações, workshops, oficinas, treinamentos e
seminários

OFF
Guarde suas respostas mais um pouco, porque no final
nós vamos usá‐las de novo.

Aparece o questionário na tela que diminui para se
posicionar no canto inferior da tela. Some em fade.
(Como se o questionário fosse para o inventário da
pessoa, como nos games, sabe?)

OFF
Voltando para o Design Instrucional e para a ideia de
projetar para resolver um problema educacional, vem a
pergunta: 

o que é exatamente um problema educacional?

Trilha: Dog Days Are Over

GC: Projetar para resolver um problema educacional

GC: o que é um problema educacional?

OFF
Os problemas educacionais são aquelas barreira que o
designer instrucional tem que superar pra facilitar a
comunicação e aumentar a eficiência daquilo que é
ensinado.

(Pop cada vez que um tijolo sai do muro. Murmúrio
entre os dois bonecos)

Um muro de tijolos e um boneco aparece na tela. O
muro vai sendo desmontado, peça por peça e revela
outra pessoa do outro lado. 

Alguma coisa dá a entender que eles começam a
falar (risquinhos da boca, gesticulação ou algo assim)
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OFF
E a lista de barreiras é longa: muito conteúdo em pouco
tempo, muito tempo para pouco conteúdo, os alunos
não entendem, os alunos não gostam, o assunto é muito
complexo, o assunto é pouco complexo, o fenômeno
não pode ser observado...

(Fade out do áudio até chegar em zero para dar a ideia
de uma lista que não tem fim. Conforme a velocidade
aumenta, efeito de vooouch)

Panorâmica no muro que se acelera até terminar em
fade para preto.

OFF
E aí você pode estar se perguntando: 

tá, eu já entendi qual é a tarefa do Design Instrucional,
eu já entendi que de vez em quando eu vou estar diante
de uma situação educacional, mas como é que isso se
faz na prática?

Boneco aparece da cintura para cima pensando na
tela. Na medida em que o narrador fala, aparecem:

GC1 dentro do balão: o que é o Design Instrucional

GC2 dentro de outro balão: situações educacionais

GC3 dentro de um balão central e mais
alto/destacado: Como isso se faz na prática?

OFF
Vamos falar disso através de dois exemplos.

OFF
Mas antes um pequeno parêntese: alguns autores
podem mostrar as etapas a seguir de maneiras
diferentes, mas o importante agora é entender a lógica
da construção de um projeto instrucional.

(Efeito de porta abrindo no abre parênteses, e de porta
fechando no fecha parênteses)

Parêntese esquerdo aparece na tela, bem grande,
pegando quase toda a extensão vertical da tela.
Entra GC.

GC: entender a lógica do projeto instrucional

Parêntese direito, também muito grande, aparece na
tela deixando GC no meio.

OFF
A Mariana é professora universitária e dá aula de
resistência dos materiais há dois anos. 

Ela dá aulas expositivas com a ajuda do powerpoint e os
alunos, mesmo parecendo entender o conteúdo,
sempre tomam bomba no final do semestre. 

Ela identificou que o problema das notas baixas
acontece porque os alunos não aprendem direito os
conceitos mais fundamentais da sua disciplina.

(Efeito de explosão, e pops quando aparecem as
interrogações)

Aparece Mariana na tela.

GC: Mariana

Entram em slide (um de cada lado da tela) uma mesa
de professor e uma tela de projeção com um
quadrado que varia a opacidade (para dar a ideia de
que uma luz é projetada ali).

Alguns alunos (uns 3 ou 4) sentados, aparecem em
slide da base da tela para cima.

Bomba “explodindo” na tela, usando scale. A bomba
cresce até tomar toda a tela. Depois some.

Mariana na classe, ponto de exclamação nela e
interrogação nos alunos.
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OFF
O Thiago trabalha em uma grande empresa do setor
coureiro calçadista e é gerente de uma equipe que está
tentando implementar um sistema que economiza água
na produção dos calçados. 

Ele precisa apresentar sua ideia convencendo os
executivos da companhia e alguns investidores, de que é
boa ideia. 

O problema do Thiago é que ele não conhece os
investidores, nem sabe se eles entendem em detalhes o
processo de produção de calçados.

(Efeito de pingo de água)

Aparece Thiago e uma pequena equipe, atrás do
Thiago e menores.

GC: Thiago

Torneira parando de pingar aparece.

Aparecem executivos, de gravata, e os investidores
com gravata com $.

Investidores perdem opacidade e pontos de
interrogação parecem sobre eles.

OFF
As histórias da Mariana e do Thiago mostram a primeira
etapa do projeto instrucional: a identificação do
problema e a contextualização.

Tudo o que já apareceu de Mariana e Thiago ficam
pequenos na posição inferior da tela.

GC acima das figuras: 1: identificação do problema e
contextualização.

Aparece o símbolo da etapa 1: um círculo pontilhado
envolvendo uma exclamação.

OFF
A Mariana identificou o problema das notas baixas a
partir de um contexto conhecido por ela: os alunos e o
conteúdo da disciplina. 

Permanecem apenas o símbolo da fase na parte
superior direita e as figuras da Mariana voltam a
crescer, destacando com um leve glow os pontos
falados. As do Thiago somem em fade por enquanto.

OFF
O Thiago conhecia só uma parte do contexto – os
executivos e o processo de fabricação dos calçados ‐,
mas ainda faltava conhecer os investidores.

Figuras da Mariana somem e reaparecem as do
Thiago. São destacados com glow, na figura, os
pontos falados.

OFF
Então, nessa primeira etapa do projeto de design
instrucional vai haver a identificação do problema e a
pesquisa contextual, ou seja, a avaliação das
circunstâncias que envolvem esse problema.

As figuras da Mariana e Thiago voltam a dividir a
tela. Pontos de exclamação sobre Mariana e Thiago
(quando fala identificação do problema) e circulo
pontilhado ao redor dos alunos, projeção da
Mariana, investidores, torneira que pinga e
executivos (quando fala pesquisa contextual). 

Todos os círculos pontilhados se juntam e as duas
exclamações, formando o símbolo da primeira etapa:
a exclamação envolvida pelo círculo pontilhado.
Pronto, o símbolo migra para o canto superior
direito, onde já estava antes (isso serve para mostrar
para o espectador de onde saiu aquele símbolo, o
que ele significa).
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OFF
Numa segunda etapa, será elaborada uma solução para
o problema.

GC: 2: solução para o problema

Aparece o símbolo da etapa dois: uma lâmpada

OFF
Mariana percebeu que os alunos não se sentiam
motivados pelas aulas em powerpoint. 

Ela resolveu, então, trocar a sua apresentação por uma
atividade prática desenvolvida pelos alunos.

Eles teriam que, em grupos, construir uma ponte com
materiais de livre escolha, mas seguindo algumas regras.
O objetivo dela era fazer com que os alunos
pesquisassem por conta própria as características dos
materiais utilizados.

Mariana na sala (sem alunos).  Boquinha de triste.

Sai a projeção em slide.

Entra, pelo mesmo lado onde saiu a projeção, a
ponte.

Mariana fica feliz.

OFF
O Thiago, junto com a sua equipe, chegou à conclusão
de que ele precisava mostrar em detalhes,
principalmente para os investidores, como é o método
atual de produção e como ele passaria a ser se a sua
ideia fosse implementada. 

Ele pensou em mostrar um vídeo do processo atual e
uma animação projetando as modificações. 

O objetivo era ressaltar todos os benefícios que a ideia
dele iria trazer para a empresa. 

Thiago e equipe aparecem.

Gota de água bem grandona (processo atual) e gota
menor (ideia de Thiago). Dentro de cada uma
aparece escrito: atual e ideia

Película de filme se posiciona atrás de cada gota.

Thiago e a equipe ficam felizes.

OFF
Terminado o planejamento, entra‐se na terceira etapa
do projeto instrucional: a produção.

GC: 3: produção

Aparece o símbolo da etapa 3: uma engrenagem.

OFF
A Mariana resolveu ela mesma produzir as mudanças na
sua disciplina. 

Ela elaborou um texto estabelecendo as normas pra
confecção da ponte.

Depois, para testar a eficiência do trabalho dos alunos,
escolheu bolas de um certo peso que pudessem rolar
sobre as pontes para simular o tráfego de carros

e conseguiu um ventilador potente para simular as
condições de vento. 

(Efeito de algo rolando e vento / ventilador)

Mariana e a ponte aparecem.

Aparece um texto.

Uma bola rolando pela ponte, aparece em fade e
permanece indo de um lado para outro da ponte.

Ventilador girando, entra em slide na tela..
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OFF
Na equipe do Thiago, uma das pessoas editou as
imagens captadas da produção de calçados atual, e ele
terceirizou a confecção da animação para mostrar o
novo processo. 

Thiago e a equipe. Um membro se destaca (cresce
um pouquinho e se move levemente para fora do
grupo) e o filme da gota grande se move,
lentamente, na direção dele.

Vídeo com a gota pequena se move na direção
oposta – para longe da equipe – e aparece em slide
um outro bonequinho, que para perto do filme da
gota pequena. 

Um dinheirinho aparece na mão de Thiago quando
fala que ele terceirizou.

OFF
O quarto passo do projeto de design instrucional é a
implementação.

GC: 4: implementação

Aparece o símbolo da etapa 4: uma seta apontando
para baixo (como os símbolos de download).

OFF
A Mariana propôs a tarefa aos seus alunos...

Mariana, ponte, ventilador e alunos.

OFF
E o Thiago fez a apresentação para os executivos e
investidores da empresa.

Thiago, equipe, vídeos, executivos e investidores.

OFF
Depois disso, vem a quinta e última etapa do projeto
instrucional: a avaliação da solução proposta.

GC: 5: avaliação

Aparece o símbolo da quinta etapa: setas circulares.

OFF
A Mariana notou que algumas das regras que ela
estabeleceu para a atividade causaram confusão entre
os alunos. 

Além disso, o ventilador, que teria função de simular a
dinâmica dos ventos, não funcionou como previsto. 

Mas os alunos gostaram da atividade e sugeriram a sua
continuação nos próximos semestres. A partir disso, a
Mariana, adaptou as regras e está, agora, procurando
um equipamento que possa substituir o ventilador.

Mariana e alunos.

Pontos de interrogação no texto.

Ventilador para de funcionar.

OFF
A apresentação do Thiago correu bem e a solução
encontrada por ele foi eficiente.

Os investidores conseguiram visualizar os benefícios da
nova ideia através do vídeo e da animação que
comparavam os dois processos. 

Thiago, equipe e tudo mais.

Todos sorriem.
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OFF
As duas histórias mostram situações diferentes de
projeto instrucional, mas que seguem um padrão. 

Esse modelo genérico, apresentado aqui, serve para
delinear a tarefa do designer instrucional que, na
história foi desempenhada pela Mariana e pelo Thiago.

Dois casos, lado a lado na tela.

Acima, aparece:

GC: Designer instrucional

Setas ligando designer instrucional à Mariana e
Thiago.

OFF
O projeto instrucional pode ser feito por uma pessoa ou
por uma equipe.

Pode ter algumas partes terceirizadas 

Pode ser aplicado em escolas e universidades ou
empresas.

E um bom planejamento diminui as chances de falha.

As figuras vão aparecendo – de acordo com o que é
falado – para relembrar os casos apresentados:

Mariana – Thiago e equipe

Thiago com dinheirinho na mão e o bonequinho que
“fez” o vídeo da gota pequena

Alunos da Mariana – investidores e empresários do
Thiago

OFF
Então, para recapitular o que se falou até aqui... o
Design instrucional se ocupa do projeto que vai tentar
resolver um problema educacional.

GC: Design Instrucional: projeta para resolver
problemas educacionais

OFF
Ele serve tanto para situações micro, como uma
apresentação pontual ou uma tarefa dentro de uma
disciplina,

quanto para situações mais macro, como o
planejamento de um curso completo.

Mostrar uma escala (régua no eixo x) e um triângulo
que cresce para a direita. Ao longo desta figura,
posicionar as atividades mais micro e mais macro.

Ao longo da escala escrever as tarefas (da mais micro
para macro): apresentação, tarefa de disciplina,
disciplina, curso.

OFF
Genericamente, o projeto segue cinco etapas.

A identificação do problema e a contextualização. 

A configuração de uma solução para o problema. 

A produção. 

A implementação. 

E a avaliação da solução.

(Efeito de plim em cada etapa que aparece)

Reaparecem as etapas na tela, cada uma com o seu
símbolo, na ordem em que são faladas.
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OFF
Agora que você já tem uma ideia mais clara sobre o
Design Instrucional e suas etapas, reavalie as respostas
que você preencheu no questionário e discuta com seus
colegas que outras soluções você poderia ter
implementado como alternativa para aquela que você
escolheu. 

Aparece um pedaço do questionário na tela.

GC: Discuta outras soluções

OFF
Pense também em que outras ocasiões da sua vida os
conhecimentos do Design Instrucional poderiam ter sido
úteis para você.

Permanece tela anterior.

GC: quando usar o Design Instrucional?

OFF
Este vídeo é inspirado pelas obras Design Instrucional
Contextualizado e Design Instrucional na Prática de
Andrea Filatro que constam no programa desta
disciplina. 

Trilha: Swing 39 (a partir de 16s) até o final do vídeo.

Aparecem as capas dos livros com título, autor e ano
ao lado.

GC: 

Design Instrucional Contextualizado, 2003

Design Instrucional na Prática, 2008

Andrea Filatro

Figuras: contextualizado.jpg e na_pratica.jpg

OFF
Para mais informações você poderá buscar  os livros

Instructional design theories and models: An overview
of their current status 

Instructional design theories and models: A new
paradigm of instructional theory

de Charles Reigeluth

e

Principles of instructional design

de Robert Gagné e outros

GC:

Instructional design theories and models: An
overview of their current status, 1983

Instructional design theories and models: A new
paradigm of instructional theory, 1999

Charles Reigeluth

Figura: current_status.jpg e new_paradigm.jpg

Principles of instructional design, 2004

Robert Gagné, Walter W. Wager, Katharine Golas
and John M. Keller

Figura: gagne.jpg

Trilha de encerramento Créditos
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APÊNDICE 6 :: QUESTIONÁRIO ACESSÓRIO DO VÍDEO

Universidade Federal do Rio Grande do Sul ‐ Faculdade de Arquitetura ‐ Departamento de Design e Expressão Gráfica

DMM0042: Tópicos Especiais em Design e Tecnologia VII ‐ Design Instrucional

ARQ03099: Design Instrucional

Introdução ao Design Instrucional

Este questionário faz parte do vídeo Introdução ao Design Instrucional. Ele deve ser respondido,

com um X na opção correspondente, quanto o vídeo indicar seu preenchimento.

Já ministrou aulas, oficinas ou workshops?
sim não

Apresentou trabalho acadêmico, relatório
ou proposta profissional para seus colegas?

sim não

Treinou ou ensinou alguém?
sim não

Usou powerpoint em alguma das situações?
sim não

Considerou as características do público?
sim não

Pensou se a sua estratégia seria adequada? sim não

Você avaliou sua estratégia?
sim não

OUTRAS QUESTÕES PARA DISCUSSÃO:

1. Que outras soluções você poderia ter implementado como alternativa para aquela que você
escolheu na sua aula, apresentação, treinamento, etc?

2. Em que outras ocasiões da sua vida os conhecimentos do Design Instrucional poderiam ter
sido úteis para você?
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APÊNDICE 7 :: STORYBOARD DO VÍDEO DESIGN INSTRUCIONAL
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GLOSSÁRIO

Amígdala: parte do sistema límbico, é uma porção  

do cérebro localizada no lobo temporal envolvida 

em processos emocionais e de memória não‐

declarativa. Ver páginas 62 e 65.

Briefing: O briefing é a reunião de informações 

acerca de um trabalho ou tarefa. Ver página 110.

Ciência da mente, cérebro e educação: disciplina 

formada a partir dos conhecimentos de três 

grandes áreas: psicologia, neurociência e 

pedagogia. Ver página 52.

Consolidação: armazenamento de informações na  

memória de longo prazo. Ver página 62.

Dopamina: neurotransmissor relacionado às 

sensações de prazer e à motivação. Ver página 65.

Edição de vídeo: ordenação dos planos gravados 

de modo que a história seja contada da maneira 

desejada. Ver página 47.

Engrama: representação física, a rede neural de 

uma memória. Ver página 64.

Enquadramento: porção de imagem que se vê na 

tela resultante da  distância entre a câmera e o 

objeto gravado. Ver página 41.

Evocação: processo de trazer à consciência uma 

memória. Ver página 61.

Hipocampo: estrutura do cérebro localizada no 

lobo temporal que participa do processo de 

consolidação das memórias declarativas. Ver 

página 60.

Linguagem audiovisual: convenções e técnicas 

usadas para contar uma história em um 

audiovisual. Enquadramentos, movimentos de 

câmera e iluminação são exemplos de linguagem 

audiovisual. Ver página 30.

Memória de curta duração: (ou de curto prazo) é 

o armazenamento de informações recentes que 

ainda não foram consolidadas na memória de 

longa duração. Ver página 63.

Memória de longa duração: (ou de longo prazo) é 

o armazenamento de informações de maneira 

estável e duradoura. Ver página 63.

Memória de trabalho: sistema de memória capaz 

de armazenar temporariamente, evocar e 

combinar informações. Ver página 64.

Memória declarativa: memória para fatos e 

eventos. Ver página 61.

Memória não‐declarativa: memória para tarefas, 

hábitos, respostas emocionais e alguns reflexos. 

Ver página 61.

Neurogênese: formação de novos neurônios. Ver 

página 60.

Objeto de aprendizagem (OA): produto digital 

com finalidade educacional que tem associados a 

si um contexto de uso e metadados para 

indexação. Ver página 15.

PDP ‐ Processo de desenvolvimento de produto: 

conjunto de etapas que envolvem pesquisa, 

planejamento e ações a fim de desenvolver um 

novo produto. Ver página 22.

Plano: corresponde a uma visão continuada de 

uma ação filmada, sem cortes. Ver página 33.
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Pós‐produção de vídeo: etapa em que os 

materiais brutos são editados e efeitos especiais 

são acrescentados. Ver página 47.

Pré‐produção de vídeo: etapa de planejamento 

de um audiovisual. Ver página 40.

Produção de vídeo: etapa em que são gravados os  

materiais brutos do audiovisual – imagens e sons. 

Ver página 46.

Projeto instrucional: sequência organizada e 

lógica de de etapas que visa resolver um 

problema educacional. Ver página 22.

Propriocepção: percepção de posição, 

deslocamento, equilíbrio, peso e distribuição do 

próprio corpo. Cinestesia. Ver página 57.

Resiliência: capacidade de superar adversidades, 

de recuperar‐se. Ver página 69.

Roteiro: parte escrita de uma produção 

audiovisual que contém todas as definições da 

história. Ver páginas 41 e 113.

Sinaptogênese: criação de novas sinapses. Ver 

página 60.

Somestesia: referente às sensações de tato, dor, 

temperatura, propriocepção. Ver página 57.

Vídeo educacional: vídeo planejado e produzido 

com finalidade educacional. Ver página 48.

Web 2.0: cenário de evolução da rede, no qual o 

usuário participa de maneira mais ativa na criação 

e compartilhamento de conteúdos, na 

alimentação de informações para bancos de dados  

e na utilização de serviços, fazendo da rede uma 

plataforma. Ver página 11.

Widget: são elementos da interface gráfica que 

desempenham funções específicas. O widget de 

vídeo mais comum é a linha do tempo, localizada 

na base da maioria dos players, cujo indicador 

move‐se da esquerda para a direita na medida em  

que o tempo avança. Ver página 20.
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