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Introdução ao audiovisual 

 

A transformação mundial provocada pela tecnologia modificou o paradigma 

da comunicação. 

 

No mundo todo, a audiência de vídeos online cresce em velocidade e 

alcance, evidenciando uma mudança de comportamento irreversível nas 

próximas gerações. 

 

Relatórios e pesquisas sobre tendências em comunicação estimam que, em 

2019, a cada segundo cerca de 1 milhão de minutos de conteúdo em vídeo 

será disponibilizado na internet. Vou repetir: 1 milhão de minutos em vídeo, 

por segundo, na internet. 

 

Por esta razão, vamos falar do vídeo como um tipo de mídia digital que 

também pode ser utilizado como linguagem não-verbal. Falamos, na 

abertura desse curso, sobre o cinema mudo de Charles Chaplin, mas há 

outras formas de fazer vídeos e comunicar sem o uso da oralidade. 

 



 

 

 

 

Você pode gravar o vídeo direto do seu celular, tablete, ou câmera 

fotográfica que filma. 

 

Aliás, falando em câmera, você pode fazer um filme só com fotos! 

 

Há uma técnica muito antiga e interessante de criar vídeos chamada 

Animação de volumes, ou stop motion. Nela, bonecos de massinha são 

fotografados a cada milímetro de movimento até criar as cenas que irão 

resultar em um filme. 

 

Clique na imagem ao 

lado, assista esse 

exemplo e inspire-se: 

https://youtu.be/3-NPStQ7Z1w


 

 

 

 

Mais exemplos: 

 

 
Homenagem ao cinema mudo 

Receita 

https://www.youtube.com/watch?v=PDNPG8IuXKU
https://www.youtube.com/watch?v=PAHIVDyUJ_A


 

 

 

 

Mais exemplos: 

 

 
Vídeo pessoal 

Vídeo promocional 

https://www.youtube.com/watch?v=bP6SkZd6xZQ


 

 

 

 

Basicamente, o que você precisa saber: 

 

- É necessário zelar pelo encadeamento das imagens que irão compor 

a história, mesmo que sua opção, mais adiante, seja por uma montagem 

intuitiva. 

 

- É importante ter uma ideia e um roteiro para que consiga finalizar o vídeo 

sem dores de cabeça. 

 

- Limpe as lentes do seu equipamento. Sempre. Pode parecer bobagem 

mas imagine perder a sua gravação porque as lentes estavam sujas, 

arranhadas, com marcas de dedos ou engorduradas. 

 

- Seja direto e diga a que veio já nos primeiros 15 a 20 segundos do seu 

vídeo. 

 

- Uma trilha sonora, escolhida com capricho e na medida certa, irá 

destacar a mensagem do seu vídeo. 

 

- A informação deve entrar com muito zelo, sempre, mas tenha liberdade 

de realizar um vídeo descontraído, leve, ousado.  



 

 

 

 

- Atenção! Grave o vídeo de modo que a imagem fique na horizontal. 

 

 


