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Título  
Mostrar a ciência: potenciar a divulgação de investigação académica através dos audiovisuais 

 
     Palavras-chave: Investigação académica, audiovisuais, vídeo, Web 2.0, produção, boas 
práticas 
 
     Resumo 

 
A crescente valorização do formato vídeo e a expansão das potencialidades da Web 

constituem uma oportunidade inédita para as instituições de ensino superior. 

Neste momento em que a investigação académica constitui uma mais-valia em termos 

de promoção das universidades, torna-se necessário aos produtores de conhecimento dominar 

as técnicas de produção audiovisual com vista à execução de vídeos de divulgação científica.  

Esta dissertação pretende demonstrar a efectividade da comunicação audiovisual quanto 

à transmissão de conhecimento científico através da análise de exemplos concretos e indicar 

boas práticas na execução desses mesmos produtos audiovisuais. Procurou-se assim entender 

que procedimentos devem ser seguidos na produção de vídeo de divulgação científica. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para enquadrar devidamente esta hipótese de 

estudo. Como metodologia de trabalho optou-se por efectuar uma análise comparativa dos 

vídeos tendo em conta os aspectos formais e de conteúdo, complementando a análise com um 

inquérito por questionário com base no visionamento dos mesmos.Procurou-se verificar a 

efectividade dos filmes quanto à transmissão de informação de carácter científico e também as 

características estruturais e de conteúdo mais significativas. Foi possível perceber que a 

transmissão de informação de carácter científico se auxilia bastante das imagens e da 

informação escrita, bem como de um interlocutor credível e recursos criativos. Ao mesmo 

tempo, as boas práticas na produção de vídeos de investigação académica elegem a fase de pré-

produção como a mais importante no desenrolar do projecto audiovisual, através de uma 

definição cuidada da mensagem científica tendo em conta os diversos tipos de público. Além 

disso, é necessário que os produtores de conteúdos audiovisuais tenham presentes as regras e 

técnicas de produção de documentário e de televisão aplicadas ao meio online. 

Finalmente, tendo-se verificado que as instituições de ensino superior ainda não 

valorizam suficientemente os audiovisuais e o meio online como plataforma de transmissão de 

conhecimento e de promoção, sugere-se um investimento maior quanto à produção e divulgação 

deste tipo de conteúdos.  
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Title   

Showing Science: Increasing academic research output through audiovisuals  

Keywords: Academic research, audiovisuals, video, Web 2.0, production, good practices. 

Abstract  

The increasing appreciation of the video format and the expansion of possibilities in the 

Web constitute an unprecedented opportunity to college institutions. 

In a moment where academic research is an added value regarding universities’ 

promotion, it is necessary for knowledge producers to acquire audiovisual production skills 

regarding the making of scientific presentations on video. 

This thesis aims to demonstrate the effectiveness of audiovisual communication 

regarding the transmission of scientific knowledge through the analysis of concrete examples and 

to demonstrate good practices in the making of these audiovisual productions. We tried to 

understand which procedures should be followed in a scientific film production. 

The bibliographical search was made with the intention of framing this study hypothesis. 

We initially chose to make a comparative analysis of the videos regarding their format and 

content, complementing the analysis with an inquiry after the screening of the videos. The goal 

was to demonstrate the effectiveness of the film regarding the transmission of scientific 

information and also its most significant content and structural characteristics. We realized that 

the transmission of scientific information depends mostly on images and written information, as 

well as a credible presenter and creative resources. At the same time, good practices in scientific 

presentations depend on a well-planned definition of the scientific message regarding different 

audiences.  

Besides that, it is necessary for the audiovisual contents producers to know the rules and 

techniques of documentary and tv production applied to the Web. 

Finally, having realized that college institutions have not yet valued audiovisuals and the 

Web as a platform for knowledge transmission and self – promotion, we suggest a bigger 

investment towards the production and diffusion of this kind of contents. 
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1 - Introdução  

 

1.1– Relevância do problema de investigação  

 

A análise da temática do vídeo científico de investigação académica considera-se 

relevante tendo em conta a crescente valorização do formato vídeo como meio de comunicação 

dos mais variados conteúdos. Ao mesmo tempo, urge às instituições de ensino universitário 

(IES) posicionarem-se num mercado vasto e que tem de promover a excelência, que reside, 

mais do que nunca, na Investigação. 

A comunicação de investigação académica, não raras vezes, ainda é feita de forma 

quase hermética, na medida em que os processos e resultados não são comunicados de uma 

forma eficaz e aberta. Existe ainda um certo pudor, aliás, na adopção de métodos alternativos 

de comunicação de ciência, com o receio da vulgarização do conhecimento académico. 

Consideramos que, com a democratização na criação de conteúdos na Web e com as 

novas formas de promoção e partilha do vídeo no meio online, é necessário que exista uma 

maior literacia no que diz respeito às ferramentas e técnicas disponíveis para a criação de filme 

de divulgação científica. 

Assim sendo, torna-se relevante, neste contexto da Web 2.0 e com tudo o que ele 

potencia, a investigação sobre a transmissão e o aperfeiçoamento da comunicação audiovisual 

de conteúdos científicos e dos cuidados a ter na sua produção e publicação. Torna-se 

necessário, mais do que nunca, entender e executar um produto audiovisual que passe 

eficazmente a sua mensagem ao espectador. 

 

1.2 Motivação da investigação 

 

Durante o primeiro ano lectivo do Mestrado em Audiovisuais e Multimédia tive 

oportunidade de integrar uma equipa de trabalho formada por alunos desta especialidade e 

também da especialização em Relações Públicas e Publicidade com o objectivo de elaborar um 
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vídeo promocional da Universidade do Minho, tarefa proposta em conjunto pelos docentes 

destas áreas e o Gabinete de Comunicação e Imagem da Reitoria desta mesma instituição. 

O objectivo do trabalho seria a elaboração de um vídeo de curta duração com o 

propósito de mostrar a universidade através das suas principais valências: vida académica, 

campi, desporto e lazer, património e investigação. Foram estes os aspectos em que a nossa 

equipa se focou com a finalidade de revelar aos potenciais alunos da nossa instituição (o 

público-alvo do vídeo seria composto por estudantes do ensino secundário, encarregados de 

educação e alunos de outras universidades) aquilo que a Universidade do Minho poderia 

oferecer em termos de oferta formativa académica e humanística.  

Pessoalmente, tinha a ideia de que o elemento mais forte da nossa estratégia 

comunicativa teria de ser a promoção da oferta formativa, ou seja, aquilo que uma universidade 

tem para oferecer é de facto a qualidade de ensino a nível de currículo, do corpo discente, da 

logística de apoio à aprendizagem. Mas acima de tudo, tinha de haver algo que constituísse 

uma mais-valia em relação às outras instituições de ensino e que fizesse sobressair esta 

universidade das restantes. Entendi há já muito tempo que, fruto da reorganização do sistema 

de financiamento do ensino superior público, as universidades portuguesas funcionam de 

acordo com um modelo de negócio que tem inevitavelmente outros objectivos que não 

exclusivamente o do ensino: tornou-se necessária a captação de novos alunos, a diferenciação 

dentro do mercado e a autopromoção.   

Actualmente, o prestígio de uma instituição universitária está presente na qualidade da 

sua investigação, na publicação de matéria científica, na colaboração estreita com empresas e 

instituições e no avanço das próprias técnicas de pesquisa. Há muito tempo que a Universidade 

do Minho se tem notabilizado a este nível no país e no estrangeiro, prova disso é a presença 

constante nos serviços noticiosos e o reconhecimento que as empresas e instituições têm 

demonstrado pelo trabalho desenvolvido pelos seus investigadores, docentes e alunos. Os 

labores da investigação e sobretudo a sua validade são factores preponderantes para a sua 

continuação e aquilo que justifica a sua subsistência que, como é sabido, não compete 

unicamente às instituições de ensino, depende também de organizações estatuais e 

particulares.  

Na elaboração do vídeo promocional, a nossa equipa teve ocasião de contactar com o 

trabalho desenvolvido nas várias escolas desta universidade, nomeadamente de Engenharia, 
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Arquitectura, Biologia, Física, Química, Ciências da Saúde, Letras e Ciências Humanas, Ciências 

Sociais, Economia e Gestão, Ciências da Educação, entre outras. Em todos os locais que 

visitámos com vista à captação de imagens (e à parte o elemento “espectacularidade visual” 

que se constatava mais nos departamentos das engenharias e ciências) senti sempre uma certa 

angústia de não poder captar tudo aquilo que os alunos e investigadores estavam a desenvolver, 

porque se tratava, de facto, de trabalhos extraordinários e que representavam muito esforço e 

orgulho para os seus executantes e para a própria escola mas que, na verdade, à excepção dos 

próprios e de mais algumas pessoas, ninguém conhecia. O resultado seria provavelmente 

transposto para várias páginas de dissertação de mestrado, doutoramento ou de trabalho de fim 

de curso. Tive oportunidade de conversar com alguns desses investigadores sobre a forma 

como estes projectos eram mostrados. A resposta, decepcionante, era que simplesmente estes 

trabalhos e a sua execução não eram registados em qualquer suporte, à excepção de alguns 

que eram fotografados. Ainda durante a fase inicial de pesquisas, encontrei algumas filmagens 

de carácter amador efectuadas por alunos e disponibilizados em sites de partilha como o 

YouTube ou Vimeo.  

É de facto imprescindível que se comece a trabalhar nesta área que está em plena 

expansão, principalmente depois do advento da Web 2.0, que veio revolucionar toda a lógica de 

comunicação existente até aqui. A democratização do acesso à informação traz consigo não só 

novas ferramentas e espaços de exibição como nos oferece uma oportunidade que não 

podemos desperdiçar. Na verdade, quem não está representado na Web é como se não 

existisse. É também necessário entender e utilizar a linguagem audiovisual para mais 

eficazmente se comunicar. 

Esta área de estudo é ainda escassa em investigações, pelo que pude confirmar. 

Paralelamente, não existe uma aposta visível neste tipo de comunicação de conteúdos por parte 

das instituições de ensino. Contudo, é extremamente necessário que as instituições 

reconheçam o nexo e a necessidade de comunicar à sociedade o seu trabalho, sendo inevitável 

que todas o façam num futuro próximo.  

Para concluir, explicito a razão da escolha de avançar com um projecto de investigação 

da minha autoria. Ao invés de integrar outros projectos já existentes, optei por explorar a 

utilização de meios audiovisuais em contexto académico, mais concretamente nas áreas que 
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desenvolvem investigação. Isto aconteceu devido à minha percepção da existência de uma 

lacuna a este nível e também por querer experimentar a vertente utilitária dos audiovisuais. 

 

1.3 - Questões da investigação  

 

Tendo em conta o âmbito deste projecto de investigação, a questão que se coloca é a 

seguinte: 

. De que forma se poderá potenciar o output de matéria científica académica 

através de meios audiovisuais? 

O que nos leva a outra questão: 

. Que procedimentos deverão ser seguidos na elaboração de um vídeo com 

conteúdos científicos de âmbito académico? 

Sendo que a primeira questão está relacionada com o conteúdo comunicacional e a 

segunda está direccionada para o processo de produção a nível técnico e comunicacional. 

 

 

1.4 - Objectivos 

 

O presente estudo tem como propósito a proposição de um conjunto de sugestões de 

boas práticas tendo em vista o melhoramento da comunicação da investigação académica. Com 

isto em mente, os objectivos apontados são: 

- a definição de um modelo de vídeo com conteúdo científico a ser adoptado por equipas 

de investigação académica. 

- a sugestão de boas práticas que possam ser seguidas na elaboração desses mesmos 

projectos através da: 

- construção de enquadramento teórico fazendo um levantamento bibliográfico 

sobre a produção de vídeos científicos, o vídeo online, a comunicação audiovisual, a 

comunicação de ciência, a Web 2.0. 

- caracterização do uso do vídeo como instrumento de comunicação de ciência e 

produção científica das IES, promoção na Web através da realização de um estudo 
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comparativo de vídeos online de algumas das melhores universidades a nível mundial, 

seleccionadas com base num ranking actualizado e de mérito reconhecido. 

- o levantamento de boas práticas a nível da comunicação audiovisual aplicada à 

produção científica na Web. 

- demonstrar o nexo e a necessidade de as IES direccionarem  meios técnicos e 

humanos para a realização de produtos audiovisuais de conteúdo científico. 

 

1.5 – Estrutura do trabalho  

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos: introdução, enquadramento 

teórico, implementação do estudo comparativo e análise dos dados, sugestões de boas práticas 

e finalmente as conclusões. 

No primeiro capítulo, a introdução, o objectivo é contextualizar a temática da 

investigação, sendo feita uma abordagem à relevância e motivação do trabalho, questão de 

investigação e os objectivos, metodologia, estruturado trabalho, procedimentos metodológicos e 

modelo de análise. 

O segundo capítulo apresenta o enquadramento teórico, sendo apresentado o trabalho 

resultante do levantamento e revisão bibliográfica acerca do vídeo de investigação académica, 

através de um breve resumo histórico, características, fases do processo criativo e de produção. 

Nesta secção é ainda possível analisar as correntes cinematográficas mais relevantes associadas 

à produção de filmes de carácter científico. Falamos também da questão do vídeo na Internet, 

com uma resenha de serviços de partilha de vídeo online, caracterização do vídeo na era da Web 

2.0 e CGU (conteúdos gerados pelo utilizador). 

O terceiro capítulo diz respeito à componente prática da investigação, a implementação 

do estudo comparativo, através do enquadramento sobre a realidade actual da presença de 

vídeos académicos na Internet, metodologia do estudo comparativo, resultados verificados e 

conclusões. Apresenta-se também a implementação de um questionário sobre os vídeos levado 

a cabo junto de 10 indivíduos.  

No quarto capítulo apresentam-se as indicações quanto às boas práticas na 

implementação de conteúdos audiovisuais para a criação de vídeos científicos académicos tendo 
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em conta os resultados da nossa investigação, nomeadamente a análise dos vídeos 

seleccionados, das respostas do questionário e também a bibliografia seleccionada. São 

indicadas também boas práticas quanto à divulgação dos vídeos científicos.  

Finalmente o quinto capítulo conclui a dissertação através das considerações gerais, 

limitações encontradas e trabalho futuro. 

No decorrer desta dissertação serão utilizados vários termos em inglês, nomeadamente 

termos técnicos de linguagem audiovisual. Apesar de, para alguns dos termos existir tradução ou 

correspondência em português, tendo em conta a prática habitual, serão utilizados os termos em 

inglês, facilitando assim a sua compreensão.  

 

1.6 – Metodologia da investigação 

 

Esta investigação tem como ponto de partida a recolha de informação e de dados 

através da pesquisa bibliográfica num primeiro momento e pela observação dos factos num 

segundo momento, de forma a complementar a informação através de um estudo comparativo e 

finalmente pela realização de um questionário tendo por base os vídeos seleccionados para 

análise. 

Assim, a metodologia a seguir é caracterizada pela revisão bibliográfica, observação 

directa (estudo comparativo) e indirecta (questionário). 

Serão descritas nas linhas seguintes algumas opções adoptadas quanto ao 

procedimento metodológico e justificação das respectivas escolhas. 

 

 

1.6.1- Procedimento metodológico   

 

Revisão bibliográfica 

Com o objectivo de construir um enquadramento teórico sobre o conceito das técnicas e 

estéticas cinematográficas, literacia mediática, vídeo de investigação académica, vídeo na 

Internet e a caracterização do vídeo na era da Web 2.0, foi efectuada a revisão bibliográfica. 

Recorreu-se a bibliografia em papel (livros, revistas científicas) e online (revistas científicas, sites 

de Internet), conteúdos audiovisuais (os vídeos que seriam objecto de análise e também vídeos 
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explicativos e tutoriais) online. Destacam-se, no âmbito das técnicas e estéticas 

cinematográficas, leituras quanto ao cinema documentário e as suas vertentes, como é o caso 

do cinema directo e do cinéma vèrité - herança das perspectivas artísticas do realismo e do 

positivismo. 

No que diz respeito ao vídeo de investigação académica, foi dada relevância à história da 

publicação científica e à sua caracterização. Por fim, a bibliografia acerca do vídeo na Internet, 

caracterização dos serviços de partilha de vídeo online e CGU. 

 

Estudo comparativo 

 

Foi objectivo do estudo comparativo o levantamento da lista das melhores instituições de 

ensino superior a nível mundial, de acordo com o ranking Webometrics 1 e a averiguação, na 

plataforma de vídeo YouTube2, da existência de vídeos científicos das IES, bem como da 

existência de canais oficiais destas instituições. 

Depois disso, foi aplicada a grelha de análise qualitativa e quantitativa aos vídeos 

seleccionados de forma a caracterizar os filmes das IES nos aspectos estruturais e 

comunicacionais definidos no nosso modelo de análise. 

Como definido por Quivy e Campenhoudt, no caso da observação directa “ o 

investigador procede directamente à recolha das informações” (Quivy &Campenhoudt ,2008) . 

 

Questionário 

 

Os questionários pretenderam complementar a informação bibliográfica e o 

visionamento e análise dos vídeos e recolha de dados subjectivos, nomeadamente a opinião dos 

inquiridos, principalmente no que toca à eficácia da mensagem de cada vídeo. A técnica de 

inquérito consiste num dos métodos de observação indirecta. “No caso da observação indirecta, 

o investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação procurada” (Quivy & Campenhoudt, 

2008)  

                                                           

1
 http://www.webometrics.info/top12000.asp 

2
 http://www.youtube.com/ 

http://www.webometrics.info/top12000.asp
http://www.youtube.com/
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O inquérito por questionário de administração directa, desta vez, não teve as respostas 

pré-codificadas (as questões eram abertas), sendo que o principal aspecto a inferir seria o da 

efectividade da mensagem de cada vídeo. Acima de tudo, pretendeu-se perceber se os inquiridos 

teriam percebido o que conteúdo dos filmes e quais os aspectos positivos ou negativos 

presentes.  

 

1.6.2 – Modelo de análise 

 

Tendo por base a questão central desta investigação, ou seja - De que forma se poderá 

potenciar o output de investigação científica académica através de meios audiovisuais? e a 

questão subjacente Que procedimentos deverão ser seguidos na elaboração de um vídeo com 

conteúdos científicos de âmbito académico? - construiu-se  um modelo de análise apresentado 

na tabela seguinte assente em três conceitos principais - vídeo para a Web, vídeo de investigação 

académica, comunicação audiovisual – desconstruídos em dimensões, componentes e 

indicadores, cuja averiguação permitiu responder à questão da investigação. 
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Modelo de análise 
 

 

 

Conceitos Dimensões Componentes Indicadores Instrumentos de 
recolha 

Vídeo Científico Vídeo científico para 
a Web 

Web Características do processo 
de produção 

 
 
 
 
Revisão Bibliográfica 

 
Vídeo para a Web 

 
Web 2.0 

Comunidades Online Redes Sociais, Plataformas 
de Vídeo online 

Ferramentas Sociais Visualizações, Ratings, 
Comentários, Partilha 

Comunicação 
Audiovisual 

Vídeo de divulgação  Estratégia de 
comunicação 

Comunicação de ciência, 
Linguagem científica, 
Literacia mediática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vídeo Científico 
Académico 

 
 
 
 
 
 
Estrutura AV 

Duração Duração  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudo comparativo: 
Grelha de análise 
Quantitativa e 
Qualitativa 

  

Publicação Título, descrição, língua 

Planos Tipos de planos, movimentos 
e ângulos de câmara 

Cenas Nº de cenas 

Áudio Música, voz off, narrador 
presente, sons 

Motion Graphics Função, formas, lettering 

Participação Visualizações 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdo AV 
 

Tipos de Imagens Formais e Informais  

Comunicação Científica Acessibilidade, dinâmica, 
proximidade 
apresentador/espectador, 
estilo de apresentação, 
efectividade da mensagem, 
ruído 

Informações Informações sobre o tema, 
contextualização, 
interligações 

Tipo de áudio Música e sons, voz off 
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2 - Enquadramento teórico  
 

 

2.1 - Técnicas e estéticas cinematográficas  
 
 
O cinema torna-se possível graças à invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière. 

Isto só é possível graças à invenção da fotografia, um momento crucial para o desenvolvimento 

não só das artes como também da ciência, em especial da antropologia visual. Podemos 

considerar que as artes e as ciências sempre se beneficiaram mutuamente, com a preciosa 

ajuda das tecnologias. Tecnologias que só foram possíveis graças a uma abertura provocada 

pelas ideias positivistas, uma desmistificação do mundo natural e a crença no homem enquanto 

elemento central e determinante do progresso.  

O revés do progresso, visível nas novas relações entre o homem e a máquina, o 

liberalismo económico e a emergente cultura de massas vêm também fazer esquecer a 

abordagem romântica da existência humana. Tratava-se do surgimento do realismo, corrente 

artística que optava por mostrar o mundo tal como ele era, com as suas agruras e dificuldades, 

num apelo à reflexão sobre a própria sociedade industrializada. 

Apesar de, inicialmente, o cinema não ter sido pensado como entretenimento (só ganha 

dimensão de linguagem e de arte com D.W. Griffith em 1915), o engenho para narrar histórias e 

retratar a realidade estiveram sempre presentes.  

Contextualizando, o documentário é um género cinematográfico que está 

inevitavelmente ligado às correntes filosóficas e artísticas que desde o século XIX se propuseram 

dar sentido, retratar e reflectir sobre a existência humana.  

 

 

Positivismo (séc. XIX, Europa) 

 

De acordo com a Moderna Enciclopédia Universal, trata-se de uma corrente filosófica do 

século XIX que tem como precursor Auguste Comte e é baseada no ideal de exactidão das 

ciências naturais e rejeita questões metafísicas, éticas ou teológicas que não possam ser 

comprovadas empiricamente.  
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Uma das correntes do Positivismo, o Positivismo metodológico representado pelo 

sensacionalismo de Ernst Mach defende que a única realidade possível é a que se apreende 

através de sensações. 

De acordo com a Wikipédia3, o positivismo propõe à existência humana valores 

completamente humanos afastando radicalmente a teologia e a metafísica. Associa a 

interpretação das ciências e a classificação do conhecimento a uma ética humana radical. 

 Esta corrente filosófica defende ainda a ideia de que o conhecimento científico é a única 

forma de conhecimento verdadeira, não considerando as outras formas de conhecimento 

humano que não possam ser comprovadas cientificamente. Comte definiu o Positivismo com os 

seguintes adjectivos: real, útil, certo, preciso, simpático, orgânico e relativo.  

  Tiveram também lugar outras correntes contemporâneas do Positivismo, como é 

o caso do Determinismo (Taine), Darwinismo (Charles Darwin), Evolucionismo (H. Spencer) e do 

Experimentalismo (C. Bernard)  

 

 

Realismo (séc. XIX, Europa) 

 

O realismo manifesta-se através da arte, da filosofia e da literatura. Na pintura, o termo 

engloba toda a manifestação artística que pretende reproduzir a realidade. Tem como principais 

representantes G. Courbet, H Daumier e C. Guys. Na filosofia, consiste numa teoria que se limita 

aos factos tal como eles são e propõe como faculdade de conhecimento a experiência e a razão. 

Na literatura, surge como reacção ao romantismo exagerado na segunda metade do século XIX e 

traduz-se numa representação mimética e de verosimilhança com o real. Balzac, Flaubert, 

Dickens e Goncourt são alguns dos escritores realistas mais conhecidos. (Moderna Enciclopédia 

Universal) 

 Entre as principais características do Realismo4, encontramos: 

- veracidade (desprezo pela imaginação romântica) 

- contemporaneidade 

- retrato fiel das personagens 
                                                           

3 http://pt.wikipedia.org/wiki/Positivismo  
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Realism  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Positivismo
http://en.wikipedia.org/wiki/Realism
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- gosto pelos detalhes 

- denúncia das injustiças sociais 

- determinismo de relação causa/ efeito 

- linguagem próxima da realidade   

 

Neo-Realismo (Séc. XX, Europa)  

 

Corrente artística do século XX (com um carácter ideológico de esquerda que teve 

ramificações em várias formas de arte (literatura, pintura, música) e na filosofia.   

Tem influências do naturismo e do realismo de final do século XIX com forte inspiração 

no marxismo, modernismo e psicanálise (Freud). 

Como indicado na Moderna Enciclopédia Universal, o Neo-realismo surge como oposição 

ao Idealismo – no cinema, os seus temas registam com tom de reportagem o espírito dos 

problemas da actividade quotidiana. Os principais cultivadores foram Rosellini, De Sica e 

Blasseti. O primeiro filme do Neo-realismo foi Obssessão (Ossessione) de Visconti, em 1942. Na 

literatura, surge como movimento na década de 30 e preconiza uma arte centrada nos 

condicionalismos sócio - económicos do Homem. 

Deve-se lembrar que é com a revolução industrial que as diferenças abissais entre o 

proletariado e o patronato ficam definitivamente à mostra e com a crise de 1929 surge o neo-

realismo italiano. Se no Brasil e em Portugal o neo-realismo opta por se expressar através da 

ficção, isso deve-se à ditadura. 

Características principais do neo-realismo no cinema5: 

- postura crítica face aos problemas sociais (pobreza, desemprego, etc.) 

- retrato do quotidiano 

- pessoas do povo 

- guião mais flexível 

- pouco equipamento 

                                                           

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Neorealism_%28art%29   

http://en.wikipedia.org/wiki/Neorealism_%28art%29
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- planos mais longos 

De forma a realçar a sua filosofia, o neo-realismo recorria a actores não profissionais e a 

um estilo muito próximo do documentário. 

 

De seguida, antes de passarmos às técnicas cinematográficas, fazemos uma pequena 

resenha das principais correntes cinematográficas que estão na base da construção de um vídeo 

científico. 

 

Documentário  

 

Idealmente, o documentário está ligado à realidade, o que quer dizer que existe um 

compromisso com o real, com algo objectivo - é aqui, aliás, que reside a sua credibilidade. 

Foi Dziga Vertov - que desenvolveu o conceito de Kino Pravda - quem pela primeira vez 

teorizou acerca do filme documentário. Vertov defendia a ideia do olho da câmara, que seria 

mais fiel à realidade do que o olho humano. O “Cine-olho” é a concretização deste conceito. A 

pureza do olho da câmara é insubstituível face à subjectividade do olho humano.  

O Kino Pravda era também um cinema de actualidade, de notícias. A ideia por detrás 

deste conceptualização baseava-se na vida in loco, quando e onde ela acontecia. Vertov afirmava 

que era necessário “captar a vida de improviso”. No entanto, o documentário não está só 

amarrado ao presente. Pode-se fazer documentário sobre as migrações humanas, sobre as 

práticas ancestrais de fabrico de louça, sobre o crime nas sociedades modernas, sobre os 

hábitos e tradições de determinada população. Isto é possível com o recurso a testemunhos, 

entrevistas a especialistas, realizando simulações, reconstituições e recorrendo a ilustrações, por 

exemplo. 

De acordo com Fernão Pessoa Ramos, durante muito tempo o documentário foi limitado 

à sua forma clássica - um filme caracterizado por uma voz off cuja fonte estava fora de campo e 

que tudo sabia sobre o que se passava dentro do filme. Foi só em 1990, segundo o próprio, que 

surgiram filmes com uma tonalidade mais directa, com entrevistas, depoimentos, imagens 

manipuladas e uma intervenção mais activa no decorrer da filmagem por parte do cineasta. 
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“Podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basicamente composta por 

imagens -câmara, acompanhadas muitas vezes de animação, carregadas de ruídos, música e fala 

(mas no início da sua história, mudas), para as quais olhamos (nós, espectadores) em busca de 

asserções sobre o mundo que nos é exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa. Em poucas 

palavras, documentário é uma narrativa com imagens -câmara que estabelece asserções sobre o 

mundo, na medida em que haja um espectador que receba essa narrativa como asserção sobre o 

mundo. A natureza dessas imagens -câmara e principalmente a dimensão da tomada através da 

qual as imagens são constituídas determinam a singularidade da narrativa documentarista em 

meios a outros enunciados assertivos, escritos ou falados” (Ramos, 2001) 

 

Para Ramos, a essência passa pelo estabelecimento de asserções sobre o mundo. Mas 

aqui o autor esclarece uma questão essencial: a diferença entre documentário e ficção. Ao passo 

que o documentarista se fundamenta em factos ou proposições para estabelecer asserções 

sobre o mundo histórico - o documentário versa sobre factos localizáveis numa linha cronológica, 

em lugares reais, com pessoas que existiram - a ficção baseia-se em acontecimentos, lugares e 

personagens imaginários. 

No que diz respeito às características formais, elas podem variar consoante o tipo de 

documentário. No caso do chamado documentário clássico (que foi dominante até finais dos 

anos 50), as asserções sobre o mundo são feitas com recurso a uma voz off, que tem um 

carácter omnisciente e um tom autoritário. No caso do documentário directo ou documentário -

verdade, como veremos adiante, as asserções são feitas através de diálogos, depoimentos, 

entrevistas ou acontecimentos, com uma participação mas activa do cineasta. 

 

“Podemos igualmente destacar como próprios da narrativa documentária: presença de 

locução (voz over), presença de entrevistas ou depoimentos, utilização de imagens de arquivo, rara 

utilização de actores profissionais (não existe um star system estruturado no campo do 

documentário), intensidade particular da dimensão da tomada. Procedimentos como câmara na 

mão, imagem tremida, improvisação, utilização de roteiros abertos, ênfase na indeterminação da 

tomada pertencem ao campo estilístico do documentário, embora não exclusivamente “( 

Ramos,2001) . 

 

Finalmente, Ramos refere a dimensão ética no documentário: 
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- a ética educativa, que foi muito comum no documentário clássico e que se 

baseia na ideia de que o filme documentário deve educar o espectador sobre 

determinado tema; 

- a ética da imparcialidade, que se caracteriza pela necessidade de levar a 

realidade nua e crua até ao espectador; 

- a ética da interactividade (em alternativa ao ponto anterior) , segundo a qual o 

cineasta deve explicitar e não esconder a sua interacção com os entrevistados, 

procurando assim revelar que o filme documentário é fruto de uma construção e não é 

imparcial ; 

- a ética modesta , que constitui um rompimento com todas as anteriores e não 

procura ser neutra nem educar, mas falar de si mesma através de uma postura modesta 

que reconhece a sua própria ignorância e desconfia das grandes ideologias. 

Cláudia Silvestre, na sua dissertação com o título “Documentarismo português na 

televisão: O discurso dos documentários com expressão no programa Docs da RTP2”, destaca 

os modos definidos por Bill Nichols, teórico e historiador do cinema documental e autor do 

estudo “Representing reality: Issues and concepts in documentary ”. Os modos permitem, 

segundo Cláudia Silvestre, estruturar as práticas documentais existentes. 

Tendo em conta uma ordem cronológica, Nichols constata que o modo de observação 

cresceu nos anos 60, com a introdução de equipamentos mais leves e portáteis (a câmara de 

16 mm, por exemplo) e com os gravadores de fita magnética. O autor explica que o 

documentarista cada vez menos é um “intruso” e capta o mundo real sem interferir no curso da 

acção. Por outro lado, o modo participativo ganhou maior relevância com a presença do 

documentarista enquanto autor e concretizador de uma visão pessoal, através das escolhas de 

planos, da interacção com o que é filmado e da escolha dos intervenientes. 

 

Documentário e reportagem 

 

A questão da distinção entre documentário e reportagem tem vindo a ser discutida no 

meio cinematográfico e jornalístico, tendo em conta uma tendência geral para a hibridação ou 

intersecção de géneros cada vez mais presente no meio artístico - poderá não o ser para o 
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espectador comum, cujo distanciamento dos modos de produção de conteúdos o “absolve” de 

um olhar mais crítico perante o que deve ser considerado reportagem e o que constitui um 

documentário. Prova disso foi a recente celeuma acerca do documentário “Pare, Escute e Olhe” 

de Jorge Pelicano, vencedor da edição de 2009 do DocLisboa. O trabalho recebeu três prémios 

enquanto, entre os seus detractores, se questionava se o festival estava a ser contaminado pela 

linguagem televisiva. 

Uma vez que o documentário é um género de não ficção, convém realçar que este não é 

o único género de abordagem da realidade. Existe também a reportagem televisiva, que por sua 

vez pode ser uma reportagem curta (um directo ou uma peça inserida num telejornal, por 

exemplo) ou grande reportagem. As reportagens de actualidade debruçam-se sobre 

acontecimentos recentes. A grande reportagem beneficia de um tempo maior de preparação e 

consequentemente de um maior apuro e oportunidade de reflexão sobre o tema a tratar. Este é, 

aliás, o género mais próximo do documentário.  

A reportagem de actualidade, por ser feita “em cima do acontecimento” acaba por 

apresentar os factos através de testemunhos e imagens ilustrativas. A grande reportagem acaba 

por aprofundar mais um tema. Jean Jacques Jespers afirma “ A grande reportagem consiste na 

composição, sob a forma de vídeo ou de filme, de uma série de informações respeitantes a um 

acontecimento particular da actualidade, ou a um fenómeno particular da sociedade, numa 

mensagem real de uma certa duração”. Segundo Cláudia Silvestre, a grande reportagem 

depende do cumprimento de três regras fundamentais: representação de um lugar único, 

identificação de forma clara através de diversos elementos feita num tempo bem definido e 

contando com um número restrito de personalidades. Na reportagem, as imagens têm 

principalmente uma função ilustrativa e confirmam o que é dito pela voz off ou pelo jornalista ou 

apresentador.  

No documentário existe uma maior exploração do lado conotativo das imagens e estas 

sobrepõem-se ao que é dito, chegando até a ser o elemento mais importante do filme. Isto 

permite também uma maior liberdade criativa na captação. 

Em suma, resume Cláudia Silvestre, “o documentário não é ficção, não é reportagem, é 

sim um género de não ficção que constantemente confirma, renova, inova, contesta ou cria 

formas de identidade”. 
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Manuela Penafria, por seu lado, defende que o filme documental não pretende fornecer 

de forma objectiva um retrato total do tema que trata, pretende aprofundar uma determinada 

perspectiva sobre um assunto.   

No que diz respeito à evolução do documentário, Penafria acrescenta que a mesma tem 

sido alimentada pela introdução de novos meios e tecnologias. Isto também contribuiu para que 

as diversas formas de documentário se tenham cruzado e expandido. 

Os primeiros documentários remontam aos anos 20, onde “ se encontra a possibilidade 

de construir um género com características próprias “, seguindo-se nos anos 30 uma afirmação 

da sua identidade, ficando a mesma definitivamente estabelecida (Penafria, 1998). 

Sob o pressuposto da influência das novas tecnologias augura-se o crescimento do 

documentário digital, um novo produto multimédia. Com isto, no entanto, o que continua a 

constituir a unidade do filme documentário é o registo in loco , o ponto de vista e a criatividade 

do documentarista.  

Penafria fundamenta que o documentarista é a figura cujo ponto de vista subjaz a todo o 

trabalho de recolha, manipulação e edição de imagens, de interacção com os intervenientes do 

filme, do tratamento das temáticas. 

 

Cinema-Verdade e Cinema Directo   

 

A noção de montagem de fragmentos de imagens da realidade praticou-se entre 1850 e 

1870 por fotógrafos que se dedicavam à recriação de um tempo e de um espaço imaginários. 

Tem alguma expressão com os Dadaístas e os Cubistas. Vertov declara na altura a propósito 

deste tipo de trabalho realizado com fotografia no seu manifesto Kino-plot em 1922 - “ A 

matéria-prima da arte não é um movimento em si mas os intervalos, a passagem de um 

movimento a outro. São eles que conduzem a acção à solução cinematográfica.”  

Os anos 50 e 60 do século XX assistem, em Inglaterra, França, EUA e Canadá aos 

previsíveis avanços técnicos e novas designações: Direct Cinema, Cinema Verité, Free Cinema e 

Candid Eye. Finalmente conseguiu-se juntar som á imagem, o que constitui uma nova revolução 

com consequências enormes. Até aqui o som de directo nada tinha, os sons eram gravados 

depois de captada a imagem e posteriormente articulados na montagem, por vezes na ficção 

diálogos dobrados artificialmente sincronizados provocando efeitos não verdadeiros. 
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O Cinéma Verité ou Cinema – Verdade surge no final dos anos 50 e refere-se a um 

género de cinema documentário que consiste em captar, sem fins didácticos ou de ilustração 

histórica, a realidade tal qual ela se apresenta, aquilo que na realidade acontece. 

Ao filmar o Homem, a câmara é uma ferramenta ao serviço da antropologia, quer como 

instrumento de registo quer como objecto de estudo naquilo que produz, na ficção ou no 

documentário. Esta designação refere-se ao uso da câmara como um meio puramente mecânico 

e automático de uma realidade em curso (cine-olho). Mas a máquina de filmar é vista como 

capaz de captar algo diferente do olho que ela imita. 

Foi Dziga Vertov (1896-1954) o fundador da noção de Kino-Pravda (Cinema-Verdade/ 

Cinema Directo). Um dos aspectos mais interessantes associados ao Cinema-Verdade de Vertov 

é o de que a câmara é uma extensão do olho humano que permite registar aquilo que é visto. 

Funcionaria, portanto, como memória física daquilo que vemos. As ideias modernistas de Vertov, 

que se inseriam no movimento do Construtivismo russo, inspiravam-se por sua vez nos ideais do 

futurismo, que elegia a máquina de filmar como factor essencial do progresso. Ainda que exista 

a teoria de que o olho humano é sempre contaminado pela subjectividade, facto é que a 

utilização da máquina de filmar na ciência é prática corrente. O seu uso na descoberta de factos 

como aqueles revelados por sondas espaciais é disso um sinal. 

 A expressão Cinema Directo aplica-se para designar um movimento de cinema 

documentário que, entre 1950 e 1962 se desenvolveu na América do Norte, (Canadá e EUA). 

Pode dizer-se que principiou em França e no Québec (National Film Board of Canada) enquanto 

os praticantes de Free Cinema (Reino Unido) praticavam também a estética do Cinema -

Verdade. A inexistência de guião é elemento determinante, também a encenação ocasional de 

situações que não traem a realidade e por conseguinte de uma postura ética imparcial e 

objectiva. 

No trabalho de Vertov uma das preocupações centrais é registar de improviso a 

actualidade, o acontecimento em circunstâncias em que as pessoas não representam mas em 

que serão vistas como personagens da História. Isto acontece numa perspectiva construtivista 

através da montagem, num certo confronto entre quem filmou e quem foi filmado, havendo um 

distanciamento. A finalidade é criar um cine -objecto dotado de uma realidade objectiva filmada, 

livre de encenação. 
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Cinema Directo em França, Canadá e EUA   

 

O NFB ( National Film Board of Canada) foi fundado em 1939 após um relatório de John 

Grierson  a propósito da produção de filmes com apoio do Estado. Durante os anos 40 e 50, 

várias equipas percorreram o país fazendo demonstração de filmes e promovendo discussões 

públicas junto das comunidades rurais. Ainda nos anos 50, o estado autonomiza o NFB, 

retirando-se da direcção da organização. Só a partir dos anos 60, nomeadamente ao nível do 

filme etnográfico ocorreu uma alteração do retrato que os cineastas faziam dos povos indígenas, 

até aqui bastante folclórico e condescendente. Isto acontecia no programa Challenge for Change  

.  Ao mesmo tempo, forneceram equipamento de filmagem da NFB para produzir os seus 

próprios filmes. Esta iniciativa teve continuidade com o estabelecimento de centros regionais de 

produção. 

Existem algumas diferenças entre o cinema directo dos EUA e Canadá e o Cinema 

Verité. O Cinema Directo é diferente do cinema documentário tradicional por vários motivos: 

- os acontecimentos aparecem registados exactamente como acontecem, sem 

ensaio e sem o mínimo de edição. 

- as pessoas podem falar sem orientação ou interrupções sem querer revelar as 

suas próprias motivações, atitudes e psicologia. 

 

O Cinema Directo foi o resultado de alterações sociológicas e práticas na forma de fazer 

cinema. Equipamento desenvolvido para documentários noticiosos de televisão, como película 

própria para utilização de iluminação natural, microfones direccionais e lentes de zoom 

permitiam aos documentaristas aproximarem-se de um assunto sem interferir no fluxo natural da 

fala ou acção. 

 O uso mais óbvio das técnicas de cinema directo seria nos documentários, mas estas 

também foram utilizadas na ficção6  

Em relação às críticas ao Cinema Directo, a mais evidente é a de que muitas vezes pode 

parecer “amador” ou filme caseiro - entretanto, esta limitação também acrescenta autenticidade 

                                                           

6 Como por exemplo no filme A married couple  (dir. Allan King, 1969) , que utilizava filmagens do quotidiano das pessoas, sendo depois editado 

na linha lógica do filme. 
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à experiência de assistir a um filme de Cinema Directo. Uma das partes mais difíceis de assistir 

num filme de cinema directo é evitar julgá-lo pelas mesmas normas e expectativas com que se 

julgaria um documentário tradicional ou filme dramático. Esta corrente acabaria por não ter uma 

posição dominante no panorama cinematográfico mundial, ao contrário do que os seus 

precursores auguravam, mas algumas das suas características viriam a ser aproveitadas no 

cinema e na televisão. 

 

 

Técnicas e estéticas cinematográficas 

 

Podemos definir cinema como uma sucessão de imagens obtidas por projecção óptica , 

pela troca rápida de imagens , de um movimento contínuo. O instrumento utilizado para a 

captação das imagens é a câmara de filmar, composta por elementos ópticos e mecânicos (no 

caso das máquinas analógicas com película) e ópticos e digitais (no caso das máquinas digitais). 

Aliás, com o aparecimento do equipamento digital, alteraram-se muitos dos procedimentos de 

filmagem e edição, havendo uma maior rentabilização do tempo de trabalho. 

O vídeo, que juntou dois modos de finalização (o químico e o electrónico), serviu 

inicialmente a televisão, acabando por se inserir no cinema, mais concretamente no cinema 

independente, tendo constituído também uma “linguagem” cinematográfica, devido às 

possibilidades que fornece em termos de edição, manipulação e reprodução. O vídeo é a 

linguagem por excelência do documentário actual, nomeadamente do vídeo científico para a 

Internet. 

Torna-se necessário ao cineasta dominar as várias técnicas e linguagens de modo a 

fornecer um produto mais completo, agradável e principalmente que faça sentido para o 

espectador.  

O vídeo científico, que se insere no âmbito do vídeo informativo ou de divulgação, tem de 

ter a capacidade de transmitir uma mensagem com conteúdos técnicos, representar a realidade 

através de imagens e sons - ao passo que os conceitos quotidianos nos são apresentados como 

concretos e se tornam abstractos com o passar do tempo, os conceitos científicos começam por 

ser abstractos para depois passarem a ser concretos (Vygotsky, 2005). É nessa transposição 

que os audiovisuais intervêm, através da visualização dos fenómenos.  
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Além do poder explicativo, os vídeos podem acrescentar uma sensação de familiaridade 

com o trabalho do investigador, daí que faça todo o sentido mostrar o investigador no seu local 

de trabalho e também. 

Podemos situar o vídeo de divulgação de ciência entre a estética televisiva e o cinema 

documentário. Por um lado, é caracterizado por uma montagem que sugere dinamismo, vários 

planos médios, grandes planos e planos de pormenor. Por outro, contém entrevistas a pessoas 

reais em situações reais e som directo, o que lhe confere autenticidade. Este contraste é 

essencial para que o espectador se concentre no assunto central do vídeo e que ao mesmo 

tempo acredite naquilo que está a ver. 

Em relação à utilização dos planos, estes devem sempre ser alternados, por uma 

questão de dinâmica, já que se trata de um filme de curta duração com a finalidade de informar 

mas ao mesmo tempo não cansar o espectador. Podemos alternar entre o plano geral, um plano 

de pormenor para concretizarmos o nosso assunto, sempre seguindo regras de composição de 

imagem como é o caso da regra dos terços ( Aronson, 2006). Este procedimento, que tem como 

função enquadrar e dar um maior dinamismo a um determinado objecto na imagem (ou quadro) 

consiste em dividir o enquadramento em terços, colocando-se o elemento principal onde as 

linhas se interceptam, como se pode verificar na imagem abaixo:  

 

 

                     
             
                            Imagem 1- Regra dos terços 
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Quanto às técnicas de filmagem, Fábio Durand 7 da TV USP (Televisão da Universidade 

de S. Paulo) define um pequeno glossário tendo em conta a morfologia (ou seja, a forma), a 

sintaxe (formas de utilizar e dar sentido aos planos) e quanto à estilística (formas de contar a 

história ou intensificar a acção dramática através da edição) 

 

1.1 - Morfologia 

  

Campo - Aquilo que a câmara vê. No espaço, o campo tem a forma de uma pirâmide 

com o vértice no centro da objectiva. 

Quadro - Resulta da projecção da pirâmide sobre uma superfície plana, seja o filme, 

seja a tela de projecção. 

Ângulo de visão – A medida do ângulo formado pelo vértice da pirâmide, em graus. O 

ângulo de visão varia em função da distância focal da objectiva. Sendo o quadro rectangular, os 

ângulos de visão horizontal, vertical e diagonal são sempre distintos. O ângulo de visão 

determina também a escolha da objectiva: quando o ângulo é de 40 graus, é normal. Quando é 

menor, é “tele”, quando é maior é “grande angular”. 

Ponto de vista e câmara subjectiva – O local do espaço onde se encontra o vértice 

da pirâmide. Quando reproduz o ponto de vista da personagem chama-se câmara subjectiva. 

Eixo – o eixo visual o próprio eixo geométrico da pirâmide, a direcção para a qual a 

câmara está apontada. O eixo dramático, estabelecido pela relação entre duas personagens que 

se olham de frente, por exemplo, é fundamental para situar o espectador parcialmente. 

Profundidade de campo – a dimensão do campo no sentido do eixo da visão. É o 

intervalo entre o ponto mais distante e o mais próximo cujas imagens podem ser vistas com 

maior nitidez.  

Off – toda a acção que se desenrola fora do campo de visão.  

 

1.2 – Planos 

 

                                                           

7 
http://www.mnemocine.art.br/index.php?option=com_content&view=article&id=179:glossarioaudiovisual&catid=34:tecnica&Ite
mid=67  
 

http://www.mnemocine.art.br/index.php?option=com_content&view=article&id=179:glossarioaudiovisual&catid=34:tecnica&Itemid=67
http://www.mnemocine.art.br/index.php?option=com_content&view=article&id=179:glossarioaudiovisual&catid=34:tecnica&Itemid=67
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Plano Geral (PG) – Abrange uma vasta e distante porção de espaço, como uma 

paisagem. (Imagem 2) 

Plano de Conjunto (PC) – Um pouco mais próximo, pode mostrar um  grupo de 

personagens e o ambiente em que se encontram. (Imagem 3) 

Plano Inteiro (PI) - Enquadra as personagens da cabeça aos pés. (Imagem 4) 

Plano Médio (PM) – Enquadra as personagens por inteiro quando  estão de pé, 

deixando margens em cima e em baixo. (Imagem 5) 

Plano Americano (PA) – Um pouco mais próximo, enquadra as personagens pela 

altura da cintura ou das coxas. (Imagem 6) 

Grande Plano (GP) – Enquadra as personagens do peito para cima. (Imagem 7) 

Muito Grande Plano (MGP) – Enquadra apenas o rosto. (Imagem 8) 

Plano de Pormenor (PP) - Capta detalhes do corpo/cara ou de objectos. (Imagem 9) 

 

                            

                  Imagem 2 -Plano Geral (PG)   1                                                    Imagem3- Plano de Conjunto (PC 

 

                           

                   Imagem 4 - Plano Inteiro  (PI)                                                     Imagem 5 - Plano Americano (PA) 
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                   Imagem 6 - Plano Médio (PM)                                                    Imagem 7 -  Grande Plano (GP) 
 
 
 

                                         
         

                   Imagem 8 -  Muito Grande Plano (MGP)                                       Imagem 9 - Plano de Pormenor (PP) 
 

 

1.3 – Posição da câmara  

 

Picado/Contra-Picado – Câmara posicionada num nível mais baixo ou mais elevado que o 

objecto. (Imagens 10 e 11) 

                            

                  Imagem 10 - Plano Picado                                                          Imagem 11 -  Plano Contra - Picado 

 

 

1.4 – Movimentos de câmara 
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Panorâmica – Rotação da câmara em torno do seu eixo horizontal (para cima e para 

baixo) ou vertical (para a esquerda ou direita)  

Travelling – Deslocação da câmara para trás, para a frente, para cima, para baixo, 

para os lados ou combinado. 

Zoom – Alteração gradual, no mesmo plano, do ângulo de visão. 

 

2. Sintaxe  

 

Plano - A mínima unidade significante do filme. Entende-se por plano o trecho contínuo 

do filme contido entre dois cortes consecutivos. 

Cena – Pode ser composta por um ou mais planos. São agrupados numa mesma cena 

os planos que têm uma continuidade temporal e espacial entre si. 

Sequência – Pode ser composta por uma ou mais cenas. Define-se pela continuidade 

da acção. 

Plano sequência – Uma sequência sem cortes.  

Montagem paralela – Montagem intercalada de sequências que se desenrolam 

simultaneamente, mas em espaços diferentes, normalmente convergindo para um encontro no 

final. 

 

Relações entre planos 

 

Campo/Contra-campo – alternância de planos orientados no mesmo eixo dramático, 

mas em sentidos opostos. 

Efeito “Kuleshov” – Justaposição de planos com o objectivo de criar um novo 

significado inexistente nos planos isolados.  
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3. Estilística (figuras de linguagem) 

 

Elipse – Supressão de um intervalo temporal ou espacial, que fica subentendido. 

Metonímia – Recurso em que o todo é representado pela parte, o grupo pelo indivíduo, 

a causa pelo efeito, etc. 

Gradação- variação gradual ascendente (clímax) ou descendente (anti-clímax) na 

intensidade dramática. 

 

Bruce Block (2008) afirma, quanto ao efeito de continuidade do filme: “ A história pode 

seguir uma abordagem contínua ou fragmentada. Uma cena passada em tempo real funciona 

melhor com um plano contínuo. Uma cena que envolve uma acção mais complexa pode ser 

filmada de uma forma fragmentada”. 

No vídeo com carácter informativo, os títulos e gráficos servem para complementar 

aquilo que é dito ou mostrado, não devendo nunca desviar a atenção do espectador para o 

aspecto central do filme. A entrada de tais elementos que podemos considerar “comentário 

escrito” deve obedecer a alguns critérios, como por exemplo, ajudar a conduzir a atenção do 

espectador para os restantes elementos visuais do programa, ser sintético, objectivo e directo. 

No caso da apresentação de gráficos, estes devem ser simplificados e não repetir, antes reforçar 

a informação. (Candeias, 2002)  

O elemento áudio, muitas vezes relegado para segundo plano, ajuda também a reforçar 

a compreensão da mensagem. No caso do tema desta dissertação, verifica-se muito o recurso a 

voz off, entrevistas e som directo. Estes elementos aproximam o espectador do filme, pelo 

carácter humanizado do discurso, ao mesmo tempo que conferem autoridade aos temas, já que 

se tratam dos próprios cientistas, muitas vezes, a falar. 

A música ou componentes sonoros (efeitos, por exemplo), também a ajudam a definir o 

estilo, o ambiente e a dinâmica do filme. A música, como refere Manuel Gértrudix Barrio, “ é um 

poderoso recurso dramático de narração. A plasticidade da sua linguagem, a versatilidade dos 
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seus recursos e a potencialidade expressiva do seu discurso fazem dela uma componente 

essencial do relato audiovisual”.   

 

 

2.1.1 - Do processo criativo à produção   

 

A elaboração de projectos vídeo para televisão, arquivo/repositório ou Internet obedece a 

uma série de metodologias. Na elaboração do vídeo utilizamos os media audiovisuais -

combinação do som, imagem - de forma a transmitir mensagem de forma dinâmica e inter-

relacionada.  

O vídeo digital é um produto extremamente significativo para muitos negócios e 

instituições, já que é uma das ferramentas que ajuda a diferenciar os seus serviços, produtos ou 

trabalhos. 

Actualmente, a criação de vídeo é algo que pode ser feito como um hobby, como forma 

de captar momentos especiais, podendo o seu resultado ser aperfeiçoado se forem utilizadas 

técnicas profissionais, de acordo com Bourne & Bernstein (2009).  

Segundo Block, uma história está normalmente dividida em três partes lógicas: a 

exposição trata dos factos necessários para iniciar a história - identificação das personagens 

principais, a sua situação no enredo, localização espacial e temporal. O conflito pode ser 

endógeno ou exógeno (ou seja, partir de dentro das vidas das personagens ou surgir a partir de 

um elemento externo) e evolui na sua intensidade ao longo do filme. A resolução fornece um fim 

à história, esclarece aquilo que acabámos de ver. A história é o elemento principal que agarra as 

pessoas ao filme, apesar do aspecto visual, das personagens, da música. 

O objectivo mais importante a ser cumprido é o da idealização do objectivo do vídeo. A 

partir daqui a elaboração de um resumo escrito para ordenação do processo deve estipular a 

definição dos seguintes elementos:  

           - título 

- membros da equipa 

- duração  

- relação com outros elementos de media 
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- objectivo da aprendizagem / mensagem   

- tópicos básicos a tratar:  

- estrutura didáctica 

- padrões  desejados de visualização 

- gravações de estúdio 

- animações 

- fontes de material 

- filmagens externas 

- cronograma 

- resumo 

- revisão detalhado do assunto 

- contacto com instituições onde se pretende filmar 

O passo seguinte será a elaboração de um guião onde serão definidas as principais 

sequências e estimativa do tempo necessário para cada uma delas, a duração das entrevistas, 

duração da ilustração gráfica, demonstração da experiência, etc. 

É importante ter uma ideia clara a respeito da estrutura visual do trabalho (diagramas, 

efeitos de imagem e de som, combinações de falas com música, etc.) 

Alan Rosenthal afirma que podemos ter um filme de sucesso sem guião, pelo menos um 

guião convencional, apesar de considerar que é a forma mais lógica e útil de fazer um filme, já 

que se trata de uma ferramenta estrutural e organizacional, uma referência e um guia que 

auxilia toda a gente envolvida na produção. Além disso, o guião comunica a ideia do filme para 

que as pessoas compreendam de que é que ele trata e para onde se dirige. 

Para o patrocinador ou editor também é essencial compreender o guião, já que ele 

traduz uma ideia geral daquilo que vai ser feito e de que forma as cenas se organizam, justifica 

todas as questões práticas como a logística, os custos envolvidos, etc. mas trata-se, no fundo, de 

um documento de trabalho e não de um documento literário (Rosenthal, 2008)  

A ideia é um conceito concreto, a razão de ser que sublinha toda a estrutura do filme. 

No caso do vídeo científico poderia ser, por exemplo, “Como se processa a fotossíntese”. Daqui 
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partimos para um resumo simples: fotossíntese, o filme retrata o processo através do qual as 

plantas acumulam energia a partir da luz solar. Uma vez definida a ideia, está na altura de partir 

para a execução. A questão seguinte será: “para quem vamos fazer este filme?” ou “a quem 

vamos comunicar esta ideia?”  

Dennis Meredith explica que “uma audiência de leigos difere de uma audiência de 

peritos. Diferem naquilo de que precisam quanto à substância e estilo da explicação da 

pesquisa. Aceite o facto de que vai ter de trabalhar mais arduamente para atingir uma audiência 

de leigos”.Isto quer dizer que se deve transmitir o conteúdo usando o mínimo de jargão possível. 

Pode-se correr o risco de parecer arrogante, no entanto o uso de termos técnicos pode espicaçar 

o espectador a querer descobrir o significado de determinada palavra.   

A comunicação simétrica (de igual para igual) em vez de comunicação assimétrica (de 

cima para baixo) pode poupar pesquisas em termos de ligação com os espectadores e em 

termos de credibilidade e confiança.  

Deve ter-se em conta os factores que compõem o nosso público-alvo: quem vai ver o 

filme, que idade tem, quais são os seus ideais, se é ou não sofisticado. Esta questão é 

fundamental e também delicada. Como explica Sandra Fisher-Martins na sua comunicação no 

TedXPorto8, quando saímos da nossa área de especialização, é necessário que aquilo que vemos 

ou lemos seja claro. A autora defende uma cultura de clareza quanto a toda a informação que 

nos rodeia. Dando o exemplo de alguns procedimentos quotidianos – questões legais, de saúde, 

finanças – aborda a questão da literacia afirmando que a necessidade de perceber não é um 

capricho, é um direito. Assim se deve proceder, portanto, em relação à informação científica, já 

que esta extrapola, habitualmente, as questões de senso comum. 

Rosenthal defende que “quando se faz um documentário para televisão, teremos de 

assumir que estamos a escrever para todos os grupos com idades entre os 14 e os 75 anos, 

para todos os níveis de educação, para pessoas de todos os contextos sociais e religiosos”. Num 

filme feito para a Internet, devemos ter também em conta o contexto de exibição, o próprio meio 

em que é emitido delimita à partida o tipo de espectador e também vai determinar outras 

questões como a duração do filme, a escolha de imagens, discurso gráfico, o aspecto visual e a 

banda sonora.  

                                                           

8 Comunicação proferida a 21 de Março de 2011 com o título “ O direito a compreender” 
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De seguida temos o argumento e a história, que de acordo com o site da Untamed 

Science 9 deve conter os seguintes elementos, no caso de um filme científico ou documentário: 

a) cenas, b) personagens, c) linha cronológica, d) conflito de acordo com o instituído no tema 

(alguma descoberta, explicação de um fenómeno, contextualização histórica de algum 

acontecimento, uma entrevista com um especialista) 

Rosenthal apresenta os elementos que guiam uma sequência fílmica: 

- Qual o argumento que pretendo defender? 

- O que posso mostrar para fazer valer o argumento? 

- O que fazem os participantes ou personagens? 

- Como vai soar (quer seja a música, efeitos, narração, entrevistas, ou 

comentários)?  

As técnicas de produção utilizadas no vídeo científico são também características do 

documentário, aqui pode-se arrolar uma série de testemunhas ou especialistas que podem ter 

um ponto de vista contrário ou controverso sobre determinado assunto. O apresentador conduz 

a história ou o desenrolar do filme, por exemplo. Pode também fornecer informação para ajudar 

a seguir a linha do filme. 

  Os títulos têm a função de informar o espectador daquilo que se passa no filme. 

Os gráficos animados, utilizados pontualmente, cumprem uma função informativa adicional, já 

que lidamos com um género cinematográfico em que as imagens têm um papel preponderante 

no que diz respeito à compreensão da mensagem.  

Rosenthal indica como fontes de pesquisa: 

- material impresso 

- material de arquivo 

- entrevistas 

- pesquisa de campo nos locais de filmagem 

Sérgio Puccini , no livro “Roteiro de documentário : da pré-produção à pós-produção” 

refere como fontes de imagens:   

                                                           

9 www.untamedscience.com  

http://www.untamedscience.com/
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- registos originais 

- registos de arquivo 

- registos obtidos através de recursos gráficos 

E  de som: 

- som directo 

- som de arquivo 

- voz over 

- efeitos sonoros 

- música directa 

 

“Por ser um formato aberto, que está sempre sujeito a interferências advindas do 

ambiente externo, o documentário é um gênero que exige bastante preparo para sua realização (…) 

Por mais que situações nascidas do acaso sejam incorporadas no filme, é sempre bom ter em 

mente que um documentário é resultado de escolhas feitas pelo director na articulação do seu 

discurso, o filme” (Puccini,2009) 
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2.2 - Literacia Mediática  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 12 : Características da literacia mediática (Fonte : Manuel Damásio    - Novas literacias, novas ferramentas educativas)  
 

 
 
A palavra “literacia” é utilizada actualmente para designar competências de escrita e de 

leitura associadas às mais variadas formas de representação. 

De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa10, literacia significa: 1) 

capacidade de ler e escrever; 2) capacidade de ler e interpretar o que é dito. 

Manuel José Damásio argumenta que o termo é hoje necessariamente mais abrangente, 

uma vez que “outras formas de expressão simbólica, para além da palavra escrita, têm vindo a 

adquirir na nossa sociedade, nomeadamente através da influência que as mesmas exercem 

sobre a constituição de um universo de referências básicas de cada indivíduo”. O autor está a 

referir-se à literacia audiovisual, mediática e da informação. 

 

                                                           

10 http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=literacia  
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“ Não será certamente polémico se avançarmos com a ideia de que os principais lugares 

onde devemos começar a nossa procura pelas “novas literacias” são, por um lado os terrenos do 

audiovisual e, por outro lado, os terrenos das tecnologias de informação” (Damásio, 2001). 

 

Stanley J Baran referiu a literacia mediática como uma das novas formas de literacia, 

referindo-se às competências de leitura e escrita para todos os meios de comunicação de 

massas. 

Tendo em conta o objectivo desta dissertação e deste projecto de investigação - a 

aquisição de competências para a realização de produtos audiovisuais que envolvem 

necessariamente a compreensão e o domínio de certas linguagens e ferramentas - considera-se 

oportuno afirmar que o domínio da linguagem audiovisual deve ser acompanhado do 

conhecimento acerca das próprias tecnologias. A literacia digital, por exemplo, trata de 

desenvolver capacidades para localizar e seleccionar informação (utilizar browsers, hiperligações 

e motores de busca).  

Com a tecnologia actual à nossa disposição, é possível construir um produto muito mais 

fácil e conscientemente, ao passo que com a anterior tecnologia analógica alguns dos 

mecanismos de captação e edição permaneciam ocultos. Neste mundo em transformação, que 

através da Web 2.0 assistiu à transmutação da Mass Media em Self Media, é essencial 

compreender e dominar os mecanismos e as linguagens subjacentes à produção de mensagens. 

Tal como com a informação escrita, deve-se ser capaz de avaliar e utilizar criticamente a 

informação, se queremos transformá-la em conhecimento. Isto implica também interrogarmo-

nos sobre a origem dessa informação, as intenções dos seus autores e o modo como este 

representa o mundo. Os utilizadores informados têm de ser capazes de avaliar o material que 

encontram analisando, por exemplo, as motivações daqueles que o criaram e comparando-o 

com outras fontes de informação incluindo a própria experiência pessoal (Baran, 2004). 

Como afirma Magda Rodrigues da Cunha, “o desenvolvimento da escrita desvalorizaria a 

oralidade, a impressão prejudicaria o registo manuscrito, o jornal levaria ao fim do livro e da 

leitura, além da rádio que terminaria com o jornal e a televisão com a mídia radiofônica”- aqui a 

autora refere-se ao permanente debate que se levanta com cada novo meio de comunicação que 

vai surgindo. O que realmente acontece, defende ainda, é que em vez de cada novo meio anular 

o precedente há um reajustamento da linguagem a esse novo meio, independentemente das 

plataformas tecnológicas. 
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Refere ainda Mauro Wilton Souza que “nos últimos 200 anos começou uma nova 

revolução, que criou uma segunda linguagem, um segundo modo de se compreender a 

sociedade, de se compreender a relação das pessoas entre si. Trata-se da chegada da imagem 

electrónica (…) aponta para uma terceira linguagem que é a multimédia”. Finalmente referindo-

se à comunicação de Arlindo Machado “As mídias são os livros do nosso tempo?”11 afirma:  

“Machado entende que a novidade introduzida pela informática está justamente na possibilidade 

que ela abre de fundir num único meio e num único suporte todos os meios e de invocar todos 

os sentidos pelo menos os mais desenvolvidos no Homem”.  

A linguagem actual, como refere Jean Cloutier, é audio-scripto-visual: “a linguagem 

audio-scripto-visual é polissintética porque, como todas as linguagens aglutinantes, reúne 

diversas linguagens, de forma a que não se possam separar os seus diferentes elementos 

individuais, os quais ganham todo o seu sentido nesse conjunto. (…) Do mesmo modo, para se 

materializar, recorre a múltiplos Media e possibilita, pela sua junção, o acesso às quatro 

dimensões quer simultaneamente quer consecutivamente. Neste sentido, passamos a explorar o 

conceito de literacia audiovisual, não perdendo a sua ligação aos Media e às plataformas 

tecnológicas” (Cloutier, 1975).  

Manuel José Damásio decompõe a literacia audiovisual em três elementos ou patamares 

de evolução: 

- Capacidade subjectiva de reconhecer a informação e de, subsequentemente a 

esse reconhecimento, utilizar a massa de informação disponível para aumentar o volume 

e reconhecimento possuídos. 

- Ambiente cultural onde se realiza a mediatização e a compreensão da 

informação. 

- Constituição e aquisição por parte do sujeito de mecanismos de expressão 

tecnológica, mecanismos esses que estão sempre dependentes das condicionantes dos 

pontos anteriores. 

São referidos ainda os três elementos base da constituição de uma literacia visual  e 

também de uma literacia mediática, que são : conhecimento (informação), compreensão 

(ambiente) e tecnologia (expressão tecnológica) 

                                                           

11 Comunicação no Congresso Intercom, São Paulo, 2002 
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Existem, segundo Damásio, elementos estruturantes da literacia assentes em 

convenções específicas e dependentes de um sistema tecnológico de produção: material – 

capacidade de inscrição que um determinado Media patenteia e que diz respeito ao emissor. O 

segundo elemento é a capacidade cognitiva do sujeito para reconhecer essa representação - 

reconhecimento e recordação. O último elemento estruturante é social - diz respeito ao contexto 

do processamento e transmissão das mensagens. 

No caso da tecnologia audiovisual, entende-se por capacidade de leitura e de escrita a 

aptidão para interpretar e construir mensagens cujas formas de representação serão, por 

exemplo, a fotografia, a televisão, o cinema, a música. As tecnologias audiovisuais, segundo o 

autor, há muito que adquiriram um lugar próprio entre o conjunto de sistemas de representação, 

já que são apontadas como o principal elemento mediático a requerer do sujeito competências 

de leitura específicas (Damásio, 2001). 

Como indica Edward Tufte, a civilização ocidental tornou-se mais do que nunca dependente da cultura visual, um 

modo de discurso e meio de desenvolvimento de identidade social e cultural que é necessário 

compreender e aprender a utilizar. O autor afirma que é interessante verificar que a informação 

veiculada de uma forma puramente visual é mais eficaz do que a oral e que a combinação das 

duas é ainda mais eficaz. Podemos até, com mais sucesso, explicar aquilo que aqui está escrito, 

ou seja, o rácio de sucesso de cada forma de comunicação desta forma:  

 

   
 
Imagem 13 - Da Comunicação oral à comunicação visual ( Fonte: Edward Tufte. Envisioning Information)  

 
Centrando-nos na imagem como mecanismo de representação principal do nosso 

quotidiano, esta estabelece uma relação entre o sujeito e o mundo e possui três funções: 

Puramente  
Verbal(oral) 

Verbal, escrito 

Palavra escrita 
tratada 
visualmente  

Material escrito 
visualmente 
transformado 

Puramente Visual  
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- função simbólica : a utilização do simbolismo na montagem relacional12, por 

exemplo. 

- função informativa: “ A imagem audiovisual fornece ao receptor um vasto 

volume de informação sobre o mundo que o rodeia, as referências às coisas e a 

convenções de interpretação e compreensão dos objectos” ( Damásio, 2001).  

- função estética: a imagem convoca o prazer do espectador, o prazer estético 

não diz respeito só às condições de recepção da imagem mas também às suas 

condições de produção.  

A nossa capacidade de apropriação dos meios de comunicação depende também da 

edição. Enquanto mecanismo de controlo e manipulação da estrutura de produção das 

representações, a edição é o modo através do qual se dá a transformação do real, que funciona 

como um elemento de simplificação das capacidades de leitura. 

“Uma literacia mediática que se referisse especificamente ao audiovisual deveria lidar 

não somente com os conteúdos veiculados mas principalmente com os sistemas de produção 

técnica desses conteúdos” (Damásio, 2001).  

 

2.3 - Vídeo de investigação académica  

 

2.3.1- O que é? 

  

Podemos considerar vídeo científico de investigação académica um produto audiovisual 

com conteúdo científico, i.e. que verse sobre matérias reconhecidamente válidas em termos de 

produção de factos científicos criado em ambiente académico com recurso a meios técnicos e 

humanos pertencentes ou não à própria comunidade académica e cujo produto final tenha como 

destinatários vários públicos, como é o caso dos corpos docente e discente das Instituições de 

ensino, comunidade científica e público em geral. 

O vídeo científico académico pode ter as seguintes finalidades: 

                                                           

12 Técnica específica da montagem apresentada pelo teórico russo Pudovkin 
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- potenciar a divulgação do trabalho de investigador, professor, aluno, 

departamento ou instituição. 

- fornecer uma alternativa à tradicional apresentação escrita ou oral.  

-  figurar na base de dados bibliográficos de apoio. 

- promover determinada IES (Instituição de Ensino Superior) ou departamento.  

- potenciar a compreensão de determinados fenómenos científicos e diminuir a 

iliteracia científica pela redução de constrangimentos associados à dificuldade em 

compreender os mesmos.  

Estes objectivos da utilização dos audiovisuais servem a todos, como se pode verificar 

hoje em dia, através de variadíssimos suportes, principalmente da Internet.  

 Neste contexto, as imagens e sons servem o objectivo e as estratégias das ciências. Em 

primeiro lugar pela constituição de um acervo que venha a ser utilizado no próprio contexto de 

investigação, através de bases de dados, do estudo com recurso aos elementos audiovisuais que 

possam sustentar investigações em curso, ou posteriores.  

Em segundo lugar, aqui também falamos de um público “secundário”-os estudantes, o 

sistema de ensino, o público em geral.   

De acordo com José Ribeiro ,o filme científico pode ser utilizado nos seguintes âmbitos: : 

Ensino directo – Para tornar a ciência mais acessível aos alunos, através da utilização 

da imagem . “O filme e o audiovisual na educação serviam para mostrar, demonstrar ou analisar 

processos dinâmicos, acontecimentos do passado, visualizar experiências caras ou difíceis de 

reproduzir e repetir, fazer a apresentação prévia de interrogações, situações e problemas que 

possam tornar-se objecto de trabalho de uma aula ou unidade de ensino/aprendizagem a partir 

da análise do filme apresentado” (Ribeiro, 1993). 

Filme ou audiovisual para ensino à distância.  

A utilização do audiovisual no ensino e na investigação académica tem os seguintes  

propósitos: 

- apresentar experiências e demonstrações que de outro modo seriam 

inacessíveis aos alunos. 

- mostrar objectos, acontecimentos  e lugares que o estudante normalmente não 

pode observar. 
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- tornar observáveis acontecimentos que só o podem ser através de 

instrumentação audiovisual ( Exemplos.: percurso de um projéctil , um acontecimento 

desportivo, acidente de trabalho, reacções químicas, desabrochar de uma flor, 

crescimento das plantas, crescimento urbano). 

- explicar conceitos de difícil compreensão através de diagramas e gráficos -fazer 

a apresentação real dos processos de investigação avançada -processos enquanto se 

realizam. 

- apresentar cientistas eminentes, debatendo o seu trabalho. 

- exposição, de uma forma eficaz, de um processo de pesquisa e obtenção de 

resultados derivados de uma investigação em âmbito académico. 

Filmes ou audiovisuais produzidos pelos alunos e professores (ou ambos) no 

âmbito de actividades curriculares e extracurriculares que tenham como objecto temas de 

natureza científica. Estes trabalhos podem contribuir para uma memória viva do trabalho 

desenvolvido pela escola e que fique acessível a futuras gerações de alunos, sendo armazenado, 

catalogado e conservado. Pode também contribuir para uma rede de vídeo - correspondência 

entre instituições académicas e organização de mostras de filmes científicos realizados por 

alunos e professores. 

A demonstração de ciência constitui-se também como processo criativo associado a dois 

modos de arte contemporâneos - o vídeo e a informática. Além disso, constitui uma forma de 

educação mediática, na medida em que a elaboração de conteúdos audiovisuais pelos próprios 

investigadores poderá contribuir para uma melhor compreensão crítica dos processos 

comunicativos inerentes ao vídeo científico.  

 

2.3.2 – Breve resumo histórico  

 

O aparecimento da fotografia coincide com o desenvolvimento da filosofia positivista de 

Auguste Comte, impulsionado pelo conhecimento exacto do mundo sensível. Ao passo que a 

invenção do telescópio (Séc. XVII) e do microscópio (Séc. XVIII) permitiram vislumbrar o espaço e 

a natureza, a fotografia (1827) nasce como tecnologia cognitiva completamente nova.  
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“ A fotografia, desde a sua origem, torna-se objecto de “violentos litígios”. Por um lado 

originária da cooperação da ciência e instrumentação do conhecimento científico, por outro 

pretendia dar resposta a novas necessidades de expressões artísticas para um público cada vez 

mais alargado” (Ribeiro,1993).  

 

A fotografia encontrou, no entanto, uma multiplicidade de funções: meio de reprodução 

da obra de arte, ilustração de notícias, associa-se à arte gráfica nos cartazes e anima-se no 

cinema.  

Com John Heartfield surge a fotomontagem – a justaposição de fotografias que, juntas, 

criam um novo significado. A ciência começa a explorar a utilização da fotografia, utilizando-a 

como meio de comunicação de resultados aos seus públicos. Contudo, apesar das suas 

potencialidades, a fotografia, como imagem fixa, não corresponde às necessidades da ciência do 

estudo do movimento. Estes requisitos estão na origem da imagem animada no século XIX.  

Através de Muybridge (entre 1873 e 1880), a questão da uniformidade visual através da 

sucessão de imagens começa a resolver-se e vem, por outro lado, oferecer resposta às 

limitações da representação, por exemplo, do voo das aves, experiência levada a cabo por Jules 

Mancy, que inventou um complexo método gráfico para essa finalidade. 

Em 1895, os irmãos Lumiére apresentavam o cinematógrafo. Inicialmente, o seu uso 

não foi pensado para fins recreativos: “O cinematógrafo aparecia assim mais motivado para o 

registo dos fenómenos, dos acontecimentos, do que para o espectáculo e para a indústria” 

(Ribeiro, 1993). De facto, as imagens em movimento vieram servir primeiro a investigação 

científica e só depois se transformaram em elementos de narratividade. 

Como afirma Marbot (1989), “ talvez a fotografia e os seus posteriores desenvolvimentos 

cumpram a ambição dos espíritos da Renascença: tornar o homem senhor da natureza 

permitindo-lhe ver o imperceptível e estudar cientificamente o universo”  

Até à actualidade, as técnicas foram evoluindo. Existe uma maior diversidade de meios e 

produtos, a indústria desenvolveu-se as câmaras invadiram os laboratórios e o cinema tornou-se 

uma prática ao alcance de todos. Em todas as áreas ou disciplinas científicas surgem novos e 

cada vez mais numerosos instrumentos científicos, responsáveis por uma produção crescente de 

imagens científicas: fotografias, filmes, diagramas, gráficos, registos áudio. São inúmeras as 

finalidades dos meios audiovisuais. Não está aqui em causa só a instrumentalização dos 

audiovisuais, mas sim também a comunicação de ciência.   
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Na década de 30 do século XX tem início a utilização da televisão, um invento que vai, 

nos anos seguintes, tornar-se na principal fonte de entretenimento e divulgação de 

acontecimentos a nível mundial. A televisão viria a ser um meio de comunicação extremamente 

popular e poderoso e em comparação com a rádio, revela a importância do vídeo como forma de 

comunicação. Quando se conta um drama, as imagens têm um impacto muito maior. Contudo a 

televisão é um meio altamente controlado e com poucas oportunidades para o utilizador e 

produtor de conteúdos comum.  

O seguimento natural à televisão é o vídeo. No contexto da evolução histórica e técnica 

do vídeo verifica-se a presença sempre constante das grandes empresas electrónicas, hoje 

globais. Em Inglaterra, deve-se à Ampex a origem do primeiro gravador de fita de vídeo, para a 

BBC. Este foi o primeiro passo para o padrão broadcast de transmissão (até aqui, era muito 

difícil usar outras técnicas à excepção do directo, no que toca à transmissão). O vídeo passaria, 

anos mais tarde, a ser utilizado em transmissões de televisão e também a nível doméstico, 

passando a ser reconhecido como um meio próprio a partir do momento em que entram em 

cena as câmaras portáteis. É no final do século XX que o vídeo se “emancipa”, com as grandes 

transformações dos sistemas de edição e gravação digitais, o que o torna num meio 

economicamente viável e adaptado à velocidade da pós-modernidade.  

Ao longo do século XX a ciência foi reconhecida como a grande impulsionadora de 

desenvolvimento económico e o número de cientistas aumentou drasticamente. Em 

complemento à publicação de revistas e monografias, as conferências tornaram-se uma forma 

importante de comunicação, devido à maior facilidade em viajar. Na segunda metade do século, 

as tecnologias de informação tiveram um profundo impacto no processo de publicação científica. 

Em primeiro lugar, permitiram o estabelecimento de bases de dados bibliográficos, o que 

facilitou imenso a busca de publicações relevantes. Em segundo lugar, os programas de 

processamento de texto aumentaram a eficiência na escrita, transmissão e arquivamento de 

informação. 

Com o início da massificação da Internet, na década de 90, criaram-se oportunidades na 

criação multimédia para utilizadores finais em rede. Qualquer pessoa pode publicar textos, 

imagens e sons com uma audiência potencialmente mundial. Uma fonte ilimitada de 

fornecedores de conteúdos e um mercado gigantesco são sinais de uma democratização nunca 
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antes vista do acesso à informação e de uma agitação do mercado do vídeo e das aplicações 

utilitárias de vídeo.  

A última etapa desta revolução coincidiu com o aumento da largura de banda, que 

permitiu que cada vez maiores quantidades de informação pudessem circular, principalmente 

conteúdos multimédia, sendo a transmissão em streaming o seu paradigma.  

Com o advento da Web 2.013 abre-se uma nova porta para a circulação global de 

informação e de formatos vídeo e áudio. 

Uma das primeiras organizações académicas a fazer a transição electrónica para a 

Internet foi (não surpreendentemente) a Association for Computer Machinery - ACM, que 

começou por oferecer assinaturas de edições electrónicas aos seus membros, bibliotecas e aos 

assinantes institucionais. 

A investigação académica portuguesa foi durante muito tempo vista como uma 

actividade exclusivamente científica. Quase sempre associada à elaboração de dissertações de 

mestrado ou teses de doutoramento, destinava-se à elaboração de conhecimento através de 

testes empíricos, de proposições teóricas, ou de discussões de perspectivas analíticas. 

A partir dos anos 70 e 80, com a chegada de alguns investigadores que haviam saído do 

país, houve uma mudança de mentalidades. Se outrora a realização de teses tinha como 

objectivo validar a entrada de um novo membro na comunidade científica, conferindo-lhe 

especiais habilitações e responsabilidades, desta vez, à semelhança do que já acontecia nos 

EUA e no Reino Unido, tais trabalhos de investigação podiam ser desenvolvidos no âmbito de 

contratos de investigação com o mundo empresarial ou para resolver um problema que fora 

colocado à universidade por determinada organização.  

O paradigma da produção científica alterou-se a partir do momento em que as 

universidades perceberam que certas formas de investigação académica – em particular em 

áreas como a química, biologia, informática ou gestão - podem desenvolver negócios baseados 

em descobertas realizadas em âmbito científico. As instituições universitárias relacionam-se de 

forma mais intensa com o meio envolvente. As incubadoras de empresas que muitas 

universidades levam a cabo são disso um bom exemplo, e uma tendência que veio para ficar e 

se expandir. 

                                                           

13 Web 2.0 é um termo criado por Tim O‟Reilly para designar uma segunda geração de comunidades e serviços na WWW envolvendo aplicações 

baseadas na folksonomia, redes sociais e tecnologias de informação 
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A par com estes desenvolvimentos, a divulgação da investigação científica tem por isso 

tomado vários rumos diferentes. Por norma, os resultados desta mesma investigação são 

publicados em papel, comunicados em conferências ou mesmo têm como único destinatário um 

repositório, bibliotecas ou as empresas que encomendam determinada pesquisa, por exemplo. 

As instituições e os próprios investigadores querem promover as suas pesquisas, descobertas e 

colaborações junto de um público mais alargado e também dos media através de meios mais 

cativantes, com apresentações mais dinâmicas que aumentem a disseminação e retenção. 

Suponhamos que, sendo produzido um vídeo científico sendo esse vídeo de carácter académico, 

será inicialmente distribuído internamente (apresentações em conferências e em sala de aula, 

disponibilização numa videoteca, p.ex.). Depois disso, poderiam circular cópias físicas (em CD, 

DVD ou Cassete Vídeo) por outras universidades, empresas, escolas. A não ser que haja um 

acordo de distribuição com uma estação de televisão (algo extremamente difícil uma vez que não 

há propriamente espaço de antena ou mesmo um espaço válido para este tipo de conteúdos) a 

distribuição atinge o “fim da linha”. A Internet vem responder a esta necessidade de distribuir a 

informação de uma forma eficaz, eliminando principalmente questões de logística, ao suprimir a 

necessidade dos intermediários tradicionais. 

A compreensão insuficiente da ciência leva a problemas de aceitação ou à crença cega 

nas capacidades “mágicas” dos cientistas. A reacção pode resultar em problemas fundamentais, 

indo de uma atitude de recusa ou a uma viragem rumo à pseudo - ciência. Pior, pode levar à 

recusa do público em continuar a financiar a pesquisa e o desenvolvimento já que a razão para 

que a ciência continue a ser apoiada tem de ser suficientemente explicada e tornada plausível. 

Tradicionalmente, os cientistas tiveram dificuldade em comunicar com o público. 

Fornecer informação ao público acerca de actividades científicas e, além disso, obter a confiança 

e o reconhecimento da sociedade e em última análise, obter financiamento público, não tem 

sido a tarefa preferida dos cientistas. Pelo menos não o tem sido feito de uma forma eficiente. 

Como afirma Meredith, existe ainda um distanciamento entre o cientista – o especialista que se 

ocupa da criação de ciência e que ainda mantém essa ocupação exclusiva - e o público em 

geral. Há também uma certa renitência em fazer com que a informação especializada 

transponha barreiras levando a uma incompreensão ou deturpação da ciência, que se deve 

manter rigorosa e não pode estar sujeita a interpretações. Outra questão levantada pelo autor é 
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a dificuldade dos cientistas em se colocar ao nível dos leigos no que toca à questão da 

linguagem utilizada. 

As iniciativas dirigidas ao público com o objectivo de criar conhecimento sobre a ciência 

levadas a cabo no Reino Unido e nos EUA demonstraram quão importante é o envolvimento de 

vários indivíduos no estabelecimento de um diálogo permanente entre ciência e sociedade. A 

Internet pode oferecer uma ferramenta muito útil para potenciar este diálogo. 

Ora, um dos pressupostos principais da Web 2.0 é o da colaboração e acesso livre a 

conteúdos e partilha de plataformas. Isto revolucionou a forma como produzimos e 

disponibilizamos informação. Como exemplo primordial desta “era colaborativa” nasceu o Open 

Access, uma forma convencionada de acesso online sem restrições a artigos publicados em 

jornais académicos e em cada vez mais livros e monografias que tem início no final da década 

de 90. Como definiu O‟Reilly em 200514, “Web 2.0 é a mudança para a Internet como 

plataforma e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 

outras, a regra mais importante é desenvolver aplicações que aproveitem os efeitos da rede para 

se tornarem melhores quanto mais são usadas pelas pessoas, aproveitando a inteligência 

colectiva”. 

No seguimento de tudo isto, a linguagem vídeo vai sendo apropriada também pelos 

produtores de conhecimento científico, tal como acontece em muitas outras áreas.  

 

2.3.3 - Características do vídeo científico 

 

O vídeo científico carece ainda de uma definição própria que delimite o seu âmbito, 

estilo, ou mesmo as técnicas envolvidas na sua produção. Isto acontece porque se trata de uma 

categoria híbrida sobre a qual ainda não existem estudos nem categorizações conclusivas. 

Podemos afirmar que o filme científico se inscreve na corrente do filme educativo ou 

didáctico, mas também no filme institucional, de divulgação. Também é possível notar que a 

maioria dos vídeos de divulgação científica do género documentário e institucional se baseiam no 

formato da reportagem. A principal marca dos vídeos científicos reside, porém, no facto de 

                                                           

14 http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html  

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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serem realizados cada vez mais pelos próprios investigadores, o que, como veremos mais 

adiante, levanta questões relacionadas com a literacia mediática, tecnológica ou audiovisual. 

Tendo também em conta a criação de uma divulgação científica diferenciada, 

interessante e acima de tudo eficaz, torna-se necessária uma convergência dos diferentes 

formatos e linguagens cinematográficas.  

O elemento que se pode considerar mais importante na comunicação de ciência é o 

audiovisual. É através das imagens que a maior parte das mensagens são apreendidas. Como 

afirma Karina Crespo, “ A linguagem audiovisual impregnou os nossos sentidos de tal forma que 

praticamente toda, ou grande parte da informação que nos chega por este meio “ (Crespo, 

2008). A autora refere-se à capacidade que as imagens têm de facilitar a compreensão das 

mensagens como também à predominância das imagens como veiculadoras de significado. No 

que diz respeito à comunicação de ciência, em que há uma forte componente informativa ao 

nível do conteúdo, as imagens desempenham um papel fundamental na descodificação da 

mensagem científica. As imagens esclarecem, ilustram, conferem veracidade ao filme de 

divulgação. 

Assim, tentarei definir as principais características do vídeo científico, numa primeira 

fase, após o que tratarei de apurar as marcas que distinguem este mesmo formato aplicado à 

comunicação de investigação académica.  

De uma forma geral, de acordo com Dennis Meredith, os filmes científicos podem 

consistir em: 

- vídeos e filmes didácticos.  

- séries, programas e notas especializadas. 

- curtas metragens de documentário. 

Que contêm as seguintes temáticas: 

- ciências físico – matemáticas. 

- engenharias e processos industriais.  

- ciências humanas e sociais. 

 Ao nível do conteúdo ou programa, o vídeo científico: 
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- explica , pesquisa ou debate conceitos próprios de disciplinas científicas ou 

tecnológicas. 

- tem base em fontes científicas ou académicas de instituições públicas ou 

privadas. 

- consiste em documentos resultantes de actividades científicas ou profissionais 

de equipas ou instituições ligadas à pesquisa. 

- aborda problemáticas da sociedade com perspectivas científicas. 

- introduz o público não especializado no campo do conhecimento científico na 

sua transcendência e aplicação. 

- convida à reflexão sobre a importância da ciência e da tecnologia para o 

desenvolvimento humano. 

O filme é científico, segundo Ribeiro, “quando aborda, explora, apresenta, expõe 

conteúdos científicos de qualquer área científica (…). Também instrumento de escolha do 

objecto ou assunto a estudar, de observação e análise, de desenvolvimento de estratégias de 

observação e análise, de elaboração de discursos científicos (montagem) – método de 

construção de filme mas também de construção do conhecimento científico.” 

Os sites científicos parecem ainda não apelar a um alvo claramente definido. Os 

jornalistas, por exemplo, ainda não são considerados um público-alvo importante para a 

comunicação científica. A maioria dos sites Web ainda se preocupa com os interesses da sua 

própria comunidade científica. Encontram-se muitos projectos de investigação e muito poucos 

resultados descritos nos sites. 

 

2.4 - O vídeo na Internet  

 

2.4.1 - Serviços de partilha de vídeo online  

  

Os sites de partilha de vídeo online permitem a qualquer pessoa ligada à Internet 

efectuar facilmente o upload de vídeos para que estes possam ser vistos por outros internautas. 

Estes sites tornaram-se num serviço on-demand com bastante procura já que permitem que 
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qualquer produtor ou vídeo-amador tenha a possibilidade de publicar gravações de praticamente 

qualquer tamanho e formato.  

Estes sites tornaram-se muito populares em muito pouco tempo. Eles preenchem uma 

necessidade muito real e tangível. Como os produtores de vídeo amadores (e até profissionais, 

que vêem os seus custos bastante reduzidos em termos de produção e distribuição) podem 

adquirir câmaras de boa qualidade a preços cada vez mais baixos, bem como software de 

edição acessível ou mesmo gratuito e como se torna mais fácil transferir o produto vídeo para o 

computador, é de esperar uma procura crescente de cada vez mais serviços de publicação e 

partilha de vídeo on line. 

Passando em revista alguns sites (que podemos chamar generalistas, já que têm um 

conteúdo alargado e são de livre acesso) de partilha de vídeo online, temos:  

O YouTube15, o paradigma dos sites de partilha de vídeo (ainda hoje o mais popular de 

todos), foi fundado em Fevereiro de 2005 como um serviço de partilha gratuito na Web que 

permitia às pessoas ver e partilhar os seus vídeos. Desde então, o site tornou-se no principal 

destino multimédia na Web (hoje pode-se colocar esta premissa em causa, devido ao Facebook e 

ao constante aumento das suas funcionalidades), com mais de 70 milhões de visionamentos por 

dia. Em 2006, o canal foi adquirido pela Google e ainda nesse ano foi considerada empresa do 

ano pela revista Time.  

Eis algumas das funcionalidades do YouTube: Permite: 

-procurar milhões de vídeos, carregados por membros da comunidade 

-carregar, marcar e partilhar vídeos de todo o mundo e em todo o mundo 

-tornar públicos os vídeos carregados 

-procurar, aderir e criar grupos de vídeo para contactar pessoas com interesses 

semelhantes 

-subscrever vídeos dos membros, guardar favoritos e criar listas de reprodução 

-embutir vídeos do YouTube em sites, usando um código HTML 

Fazer upload dos vídeos no YouTube é bastante fácil e acessível, tornando prática a 

partilha e distribuição dos mesmos, basta ser membro e seguir estes passos: fazer login, 

                                                           

15 http://www.Youtube.com/  

http://www.youtube.com/
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fornecer info sobre o vídeo (descrição, categoria, linguagem, título), etiquetá-lo e torná-lo público 

ou privado (neste caso, escolher as pessoas que podem visualizar o vídeo) 

Requisitos de um vídeo para o YouTube: aceita ficheiros de vídeo da maioria das 

câmaras digitais, telefones, etc. com formato AVI, MOV, MPG. De acordo com o site, estes vídeos 

apresentam-se com formato MPEG 4, resolução Full HD, áudio MP3 e 30 fps. 

Não existe limite de vídeos que podem ser publicados mas existe uma limitação de 2 Gb 

Mb para utilizadores com contas “standard”. Se tivermos uma conta “director”, podemos 

carregar vídeos de maior dimensão e duração. O YouTube Director é especialmente concebido 

para músicos, cineastas amadores, videobloggers ou produtores profissionais. Uma vez 

carregado para o YouTube, o vídeo é automaticamente convertido para o formato flash de vídeo 

(FLV) que pode ser utilizado no YouTubeFLVplayer. Isto demora alguns minutos. O vídeo está 

disponível pouco tempo depois.  

O Dailymotion16 foi criado em 2005 em França, e disponibiliza vídeos dos mais 

variados conteúdos, maioritariamente de língua francesa. De acordo com a comScore 17 , o 

Dailymotion é o maior site de vídeos a seguir ao YouTube ( foi registado um mês depois) e 

permite aos utilizadores procurar e carregar vídeos por etiquetas, canais e grupos e o motor de 

busca também apresenta resultados com base no que outros utilizadores procuraram. O 

tamanho máximo de um vídeo pode alcançar 2 Gb e o limite temporal está nos 20 minutos, 

excepto se o utilizador for “Motionmaker” ou utilizador “oficial”. Os vídeos carregados pelos 

utilizadores são convertidos no codec VP6 com uma resolução máxima de 720p (1280 X 720). 

Ao ser adquirido pela cadeia de televisão Canal Plus, passou a disponibilizar programas de 

televisão e filmes, o que aumentou largamente a receita do site, permitindo-lhe também 

disponibilizar conteúdos com maior qualidade de reprodução (qualidade HD e resolução 1280 X 

720p). 

Blip TV 18: Sendo também um site de partilha bem como uma comunidade online , o 

Blip TV permite partilhar os vídeos utilizando o del.icio.us , Flickr, iTunes e os canais RSS. 

Permite ainda enviar os vídeos por correio electrónico. Ao fazer o upload é pedido ao utilizador 

para escolher o tipo de direitos de autor, o que permite especificar o âmbito da licença do vídeo 

                                                           

16 http://www.dailymotion.com/   
17 http://www.comscore.com/  
18 http://blip.tv/    
 

http://www.dailymotion.com/
http://www.comscore.com/
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(p.ex Creative Commons). Pode-se fazer o upload em quase todos os formatos, mas o site 

recomenda Quicktime e Windows Media.  

Vimeo19: É um motor de busca e uma comunidade on line com mais de 3 milhões de 

utilizadores registados. Oferece um interface excelente, bastante simples e rápido de usar. É 

bastante utilizado por internautas experientes e exigentes em termos de qualidade de imagem e 

som, já que contém bastantes vídeos de grande qualidade técnica e estética. Pode-se dizer que é 

uma espécie de melhoramento do YouTube. Em termos de partilha, pode-se colocar os vídeos no 

Flickr, del.icio.us, descarregar para o computador, embuti-lo no perfil do Myspace, site ou blog e 

criar um feed RSS. Tem um limite de 500 Mb por dia para cada utilizador. 

O Yahoo!Video 20 começou como motor de busca de vídeos e abriu também a 

possibilidade  de  de carregar e partilhar vídeos em 2006. Depois de uma remodelação em 2008 

redireccionou os utilizadores para os vídeos alojados no site Yahoo! O serviço oferece aos 

utilizadores a possibilidade de pesquisar e reproduzir vídeos, guardá-los nos “favoritos”, 

subscrever canais, criar listas de reprodução e embutir vídeos em sites e blogues. Aceita vídeos 

de no formato WMV, ASF, Quicktime, MOD, MPG, e AVI. A reprodução é em Flash e é 

apresentada no formato 16:9.  

Finalmente temos o Viddler21, um site mais especializado e um melhoramento em 

relação aos outros sites de partilha de vídeo. Fundado em 2005 por “talentosos 

empreendedores, designers e arquitectos” (como no próprio site se auto - intitulam), permite um 

grande número de carregamentos em vários formatos de vídeo, gravações directas da Webcam 

através do browser, rótulos cronometrados no vídeo, classificação (através de “tags”) de 

momentos do vídeo e até comentários sincronizados que aparecem em momentos chave 

durante a sua reprodução, permitindo anotações pessoais e um forte elemento de feedback por 

parte da comunidade. A colecção do Viddler pode ser explorada e comentada pelos utilizadores 

mais activos, dando uma grande ênfase à comunidade. Os vídeos têm maior duração e definição 

do que a maioria dos vídeos que se podem encontrar na Internet. É também possível explorar o 

vídeo utilizando etiquetas em forma de pontos e comentários que aparecem na linha temporal e 

embutir as próprias etiquetas ou comentários utilizando o menu disponível. Isto poderá ser de 

grande utilidade num vídeo científico, já que é possível chamar a atenção para determinado 

                                                           

19 http://vimeo.com/   
20 http://video.yahoo.com/  
21 http://www.viddler.com  

http://vimeo.com/
http://video.yahoo.com/
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momento do vídeo ou marcar pontos-chave, principalmente se o vídeo for de grande duração e 

for necessário fazer um resumo do seu conteúdo – actualmente, o YouTube também já tem esta 

funcionalidade.  

Quanto à partilha, os vídeos podem ser enviados e marcados de forma especial de 

forma a que sejam enviadas apenas partes consideradas relevantes. Há opções ligadas a cada 

vídeo que permitem encontrar vídeos relacionados, todos os vídeos do mesmo utilizador, sendo 

possível ligarmo-nos a pessoas com as quais partilhamos interesses em comum. A dimensão 

social é ainda mais potenciada pela possibilidade de comentar momentos específicos do filme 

em vez da sua totalidade, o que permite às pessoas analisar e trocar opiniões sobre as partes 

que acharam mais interessantes ou determinados momentos de que menos gostaram, ou seja, 

é possível interagir com os vídeos de uma forma específica. Para se submeter os vídeos é 

necessário efectuar um registo prévio. É possível fazer carregamentos automatizados de vários 

vídeos, uma funcionalidade que não está presente noutros sites e também gravar vídeo 

directamente da Webcam nos formatos AVI, MOV, WMV e MPG. 

 

2.4.2 - Caracterização do vídeo na era da Web 2.0 

 

Actualmente, assistimos a um paradigma comunicacional num novo sistema de Media 

assente nos seguintes aspectos: 

-Utilizadores como inovadores. 

-Novas dinâmicas de acessibilidade de informação. 

-Retórica construída em torno da imagem em movimento. 

-Inovação nas notícias e modelos de entretenimento. 

Como referido por Gustavo Cardoso, Rita Espanha e Vera Araújo, a tendência geral da 

comunicação de massas assente na predominância do elemento visual beneficiou do advento da 

banda larga, que permitiu a transmissão em larga escala de imagem em movimento. Mas não 

só. As próprias tecnologias, em constante expansão, permitem gravar, armazenar e reproduzir 

cada vez maiores quantidades de informação que é por norma onerosa. 
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Além disto, referem os autores, a comunicação mediada por computador é 

maioritariamente visual (também por consequência do aumento da capacidade da banda larga). 

Até aqui, a Internet continha essencialmente texto e imagens estáticas. 

Assiste-se também a um incremento na ligação entre o visual e outras formas de 

comunicação (como referem os autores, uma vertente há décadas explorada pela MTV, o canal 

responsável pela explosão do videoclipe enquanto “linguagem”, através da associação 

música/imagem em movimento). Trata-se da exploração da complementaridade ente o visual e 

o textual e entre o visual e o oral. Mas dentro e fora da Internet, conclui-se, encontram-se 

exemplos da prevalência da cultura visual, baseados na simplicidade, rapidez e emoção. 

A digitalização, por seu lado, afecta a realização cinematográfica em diversas esferas. 

Por um lado, proporcionou melhorias técnicas, como a facilidade de edição. Por outro, através 

da disseminação de câmaras a preços mais acessíveis, possibilita uma diminuição dos custos e 

auxilia a execução de produções independentes. 

A Internet é um meio que oferece actualmente televisão, rádio, cinema e a possibilidade 

de trocar vídeos para uso pessoal e comercial.  

Com o aparecimento de sites como o YouTube ou Dailymotion (inicialmente), juntou-se o 

que de melhor a Web 2.0 oferece: redes sociais e partilha de conteúdos. 

Como principais características do vídeo na era da Web 2.0 podemos encontrar: 

 a) a crescente criação de clipes curtos. Tendo em conta os vários factores 

condicionantes do acesso ao vídeo na Internet, como o local, o conforto, o dispositivo, a 

profusão de distracções possíveis, o ténue “contrato” 22 estabelecido entre o espectador e 

o produto audiovisual, o tempo de duração de um clipe vídeo que tem como destino a 

Internet é rigorosamente calculado. Podemos até assumir que a lógica do videoclipe se 

adequa quanto ao tempo de duração de um vídeo na Internet. Um vídeo não tem, 

habitualmente, mais do que 5 minutos. A partir daqui já temos que considerar o 

“contrato” que pretendemos estabelecer, a atenção que lhe vamos dedicar. Isto leva a 

que tenhamos que pensar em  

b) novos formatos de exibição. Se, por exemplo, trabalhamos num vídeo com uma 

duração maior, poderemos ter de o repartir, disponibilizando-o por partes ou em episódios 
                                                           

22 Contrato : Termo convencionado para definir a relação entre o espectador e um produto audiovisual tendo em conta as suas 
expectativas e predisposição para a fruição do mesmo produto. 
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(não necessariamente ao mesmo tempo). Isto aplica-se no caso do mercado publicitário 

ou mesmo em produções independentes, produções artísticas e mesmo no vídeo 

científico. O facto de se pensarem novos formatos está intimamente ligado às expectativas 

do espectador, ao tempo que este decide dedicar a um filme que vai ver na Internet.  

Quando falamos em formatos de exibição, consideramos também o facto de haver 

necessidade de distinção dos produtos audiovisuais entre os seus “pares”. A Web 2.0 está 

a abarrotar de vídeos que têm necessariamente de ser vistos entre milhares, graças às 

expectativas de retorno (i.e notoriedade, lucro financeiro, divulgação de causas, 

mobilização social, entre outras). Daí que exista também uma grande preocupação em 

diferenciar os filmes. Existe uma  

c) mudança no conceito de progressão, ritmo e continuidade . Se assistirmos, 

com o devido distanciamento crítico, a um filme na Internet, pensamos que cada vez mais 

se parecem com anúncios publicitários, que têm uma estrutura bastante diferente das 

longas-metragens clássicas. Existem casos em que o clímax surge logo nos segundos 

iniciais, outras vezes o factor suspense está presente do início ao fim do filme. Muitas 

vezes há uma série de acontecimentos a desenrolarem-se muito rapidamente, uma 

história é contada num minuto. O factor teasing faz com que os videoclipes vão tendo 

sucessão lógica, como numa novela, em que pequenos elementos da trama vão sendo 

progressivamente revelados, “abrindo o apetite” para o episódio seguinte. Nota-se uma 

grande economia no discurso, realçando os factos essenciais e deixando as imagens 

revelar o resto da mensagem e ilustrar aquilo que o apresentador demoraria demasiado 

tempo (valioso) a explicar. Verifica-se também o recurso a imagens com mais impacto, a 

um estilo de apresentação mais agressivo ou frenético.  

d) Complementaridade de meios: Uma vez que (e mais uma vez tendo em mente 

as mensagens publicitárias ou, pelo menos, a necessidade de divulgação generalizada) a 

Internet é mais um meio de comunicação, o vídeo surge como um complemento à 

comunicação tradicional como é o caso dos jornais, rádios, outdoors, televisões. Falamos 

aqui dos videocasts , que se tratam de produtos audiovisuais disponibilizados  hoje em dia 

por televisões com o objectivo de, por exemplo, dar continuidade à informação ( que deixa 

de ter um carácter  efémero )veiculada em antena. Assim, pode-se aceder a uma 

reportagem em qualquer momento. Ainda no campo das televisões e a nível de 



 

I 52 

 

entretenimento, são disponibilizados vídeos de promoção daquilo que vai passar mais 

tarde, ligações a conteúdos de programas, etc. Quanto à imprensa escrita, os vídeos 

disponibilizados online virão complementar a notícia escrita, sendo que os jornais e as 

agências noticiosas apostam cada vez mais em conteúdos audiovisuais próprios como 

complemento à notícia escrita. Há mesmo um investimento crescente no jornalismo 

“multi-tarefas” : o repórter recolhe os factos, escreve a notícia, edita o vídeo e envia para a 

redacção muitas vezes em cima dos acontecimentos. 

  No caso das empresas e instituições, temos o exemplo dos vídeos institucionais 

ou de promoção, que traduzem por imagens e convidam o internauta a conhecer o seu 

trabalho e até mesmo as suas instalações. Isto funciona não só no que toca à informação 

acerca da instituição como pode até dar mais visibilidade e comunicar de uma forma mais 

simples e eficiente. 

Outra das características do vídeo na Web 2.0 é a  

e) interacção, o  que acontece  quando algum filme ou clipe contém elementos 

que permitem a intervenção do espectador, podendo o seu sucesso ser determinado pela 

votação, por comentários. Hoje em dia há campanhas ou lançamento de produtos que 

passam pelo escrutínio dos internautas. Existem até páginas em que um filme pode ser 

construído tendo por base o contributo dos espectadores mais ou menos especializados. 

Existem ainda aplicações em que o vídeo-amador pode construir facilmente um vídeo de 

qualidade razoável através das ferramentas disponibilizadas e depois disso publicá-lo e 

submetê-lo ao escrutínio da comunidade online. Esta é outra das características que mais 

caracterizam a Web 2.0:  

f) bidireccionalidade . Qualquer comunicação, neste caso a publicação de um 

vídeo no YouTube, está sujeita aos comentários dos espectadores, já que esta é uma 

forma de obter retorno sobre aquilo que se publica. Na Web 2.0 não podemos falar só de 

produtores e consumidores, falamos de prosumers. O consumidor deixou de ser um 

receptor ou receptáculo para ser também um produtor e emissor de mensagens com 

mais ou menos validade ou competência.  

g) A última característica é o da existência das multi-plataformas, ou seja, houve 

uma revolução na forma como as pessoas passaram a consumir informação e 
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entretenimento. Deixou de haver um consumo isolado de um só produto (informação, 

história, entretenimento) através de um só meio de comunicação. 

O vídeo na Internet integra uma estratégia de produção de narrativas multi-plataformas. 

Uma boa história pode desdobra-se de várias formas, multiplicando-se por vários meios de 

comunicação. Depois de desenvolver um conteúdo que interesse às pessoas, é necessário dar-

lhe continuidade em novas versões, novos meios, novas histórias. Cada meio possui o seu papel 

na convergência da informação a que as pessoas acedem. O produto final é a soma das 

narrativas de todos os meios e cada meio é responsável por contar partes ou detalhes da 

história. Temos como exemplo de narrativas multi-plataforma - Transmedia Storytelling a saga 

Matrix, Star Wars, Harry Potter ou Heroes .  

No que diz respeito às novas dinâmicas de acessibilidade, os autores Gustavo Cardoso, 

Rita Espanha e Vera Araújo indicam as tendências que moldaram a forma como nos 

relacionamos com a informação: a existência de uma maior acessibilidade através de:  

a) novos modelos de gatekeeping23  (deixam de ser os órgãos institucionais, 

agências noticiosas ou empresas a criar filtros  e a controlar o acesso às fontes de 

informação, de forma geral .  

b) Software livre (que permite que o utilizador comum e não especializado 

desenvolva programas e aplicações capazes de gerar conteúdos). “Com o surgimento das 

ferramentas de código livre, os produtores individuais ou pequenas equipas utilizam os 

servidores de Internet e as ferramentas dos blogues e de edição de televisão para copiar a  

presença de grandes grupos de Media e empresas editoriais, mudando a variedade de 

escolha disponíveis para os utilizadores”. 

c) A política de acesso livre que assenta na ideia de que todos devem ter acesso à 

informação de uma forma democrática. Iniciativas como as de Bethesda e Budapeste em 

2002 e Berlim em 2003, em que ficou acordada a definição de acesso livre (Open Access) 

marcou também o início de uma época em que todos podemos aceder a conteúdos (entre 

eles os audiovisuais) de carácter científico, como existirão os repositórios, as revistas 

científicas, etc.  

                                                           

23 Gatekeeping : forma de controlo de edição de informação, que consiste em decidir o que é veiculado através dos Mass Media  
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d) A acessibilidade móvel: com a era dos dispositivos móveis - telefones, tablets, 

computadores portáteis, iPods, etc. qualquer pessoa, em qualquer  lugar, pode aceder aos 

conteúdos, o que mudou também a lógica de produção e distribuição. 

 

2.4.3 - CGU  

 

O Conteúdo Gerado pelo Utilizador (no original UGC – User Generated Content), ou 

Media Gerado pelo Utilizador entrou em uso corrente em 2005 tendo surgido em publicações 

Web e em círculos de produção de novos media. A sua utilização numa vasta gama de 

aplicações, incluindo processamento de notícias e investigação reflecte a expansão de media 

através de novas tecnologias que são acessíveis ao público em geral. 

O CGU está presente em todos os Media tecnológicos como bases de dados, vídeo 

digital, blogging, podcasting, fóruns, redes sociais, fotografia por telemóvel e wikis. Além disto, 

pode também empregar uma combinação de open source, software grátis e licenciamento 

flexível. 

Por vezes, o CGU pode constituir apenas uma parte de um site. Pode ser parcial ou 

totalmente monitorizado por administradores do site para evitar conteúdo ou linguagem ofensiva, 

questões de violação de direitos de autor, ou simplesmente para determinar se o conteúdo 

disponibilizado é relevante para o tema geral do site. Fica assim possível e fácil aos utilizadores 

amadores publicarem o seu próprio conteúdo, o que constitui uma mudança entre organizações 

de media. Isto constitui também uma das características da Web 2.0, sendo uma demonstração 

do processo de “duas vias”, que incentiva a publicação de um conteúdo próprio e de 

comentários sobre outras publicações, em contraste com a produção de conteúdos tradicional. 

John Batelle, professor da Universidade de Berkeley ,  jornalista e fundador da revista 

Wired e também da Federated Media Publishing define no seu blogue Searchblog  o paradigma 

associado aos Package Goods Media 24 ( o autor refere-se a grandes grupos de media 

agregadores de conteúdos)  como sendo baseado em três pilares essenciais : controlo da 

propriedade intelectual por parte das corporações; propriedade ou controlo de redes de 

distribuição muito caras ; modelos de negócio baseados em técnicas de publicidade e serviços 

                                                           

24 http://battellemedia.com/archives/2006/12/packaged_goods_media_v_conversational_media_part_two  

http://battellemedia.com/archives/2006/12/packaged_goods_media_v_conversational_media_part_two
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de subscrição altamente desenvolvidos. Segundo Batelle, tudo isto se alterou de forma dramática 

com a entrada em cena dos CGU. Não só os CGU representam uma alternância em termos de 

direcção da comunicação, que passa de unidireccional a bidireccional, como os custos das 

próprias companhias de media baixaram com os conteúdos a serem produzidos também pelos 

espectadores, utilizadores e  assinantes . 

O papel da audiência passiva deslocou-se e um número crescente de utilizadores 

participam e estão a tirar partido disto, especialmente na Internet, para a criação de conteúdo 

independente. A predominância é hoje dos utilizadores, com meios relativamente acessíveis, 

ferramentas e aplicações e esta cultura está a afectar as corporações de mass media e as 

audiências globais.  

A Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Económica (OCDE) definiu alguns 

parâmetros dos CGU 25 : 

-  o CGU tem de ter publicação, deve estar integrado num contexto de trabalho 

na Internet ou em redes sociais, ainda que apenas acessível a um pequeno grupo de 

pessoas – Isto exclui correio electrónico e mensagens trocadas entre apenas 2 pessoas. 

- deve haver esforço criativo, os utilizadores devem colocar esforço criativo ao 

criar a obra ou obras de adaptação das já existentes para construir algo novo, ou seja, os 

utilizadores devem acrescentar o seu próprio valor ao trabalho. 

- criação fora do contexto das rotinas e práticas profissionais. O CGU é criado 

geralmente neste contexto. Em casos extremos, podem ser produzidos por profissionais 

sem a expectativa de lucro ou remuneração. Factores motivadores incluem conectar-se 

com os seus pares, obtendo um certo nível de reconhecimento, prestígio, e o desejo de 

se expressarem. O mero acto de “copiar e colar” (copy/paste) ou uma ligação (link)  

poderia ser visto também como conteúdo gerado pelo  utilizador  como forma de 

expressão. A acção de se vincular a um trabalho ou mesmo copiar pode mesmo levar o 

criador a expressar os seus gostos. 

Em 2006, ano que o CGU foi considerado personalidade do ano pela revista Time (esta 

edição trazia na capa a palavra “You” ), de acordo com um estudo da Pew Research 26  , 35 % de 

                                                           

25 http://www.oecd.org/dataoecd/22/5/39622231.pdf  
26  http://www.pewinternet.org/Presentations/2006/UserGenerated-Content.aspx   

http://www.oecd.org/dataoecd/22/5/39622231.pdf
http://www.pewinternet.org/Presentations/2006/UserGenerated-Content.aspx
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adultos criaram conteúdos on line e 57 % de adolescentes criaram  o seu próprio conteúdo e 

disponibilizaram na Internet. Utilizadores mais jovens e com ligações domésticas de banda larga 

constituíam os utilizadores mais ávidos e a maioria publicou as suas criações para se expressar 

criativamente e partilhar as suas experiências com os outros. Para além dos blogues, do 

YouTube, demais sites de partilha de conteúdos multimédia e redes sociais, a crescente 

prevalência da banda larga e as oportunidades cada vez maiores para criar e partilhar conteúdos 

digitalmente contribuem para a expansão deste fenómeno e também para a própria definição de 

“conteúdo online” .  

Em 2010, 7 em cada 10 utilizadores adultos utilizaram a Internet para descarregar 

vídeos. Entre 2007 e 2010 houve um aumento muito significativo de utilizadores de Internet que 

assiste a vídeos educativos (de 22% para 38 %). Também a própria criação de vídeo foi um 

marco na vida online (de 7 % para 14 % em 2010).  

Para além das críticas que possam ser feitas aos conteúdos gerados pelos utilizadores, 

principalmente a falta de consistência, qualidade e de credibilidade daquilo que circula na 

Internet, é inegável que se trata de uma democratização da circulação de informação e uma 

marca distintiva do novo paradigma comunicacional trazido pela Web 2.0 - Em vez de se ir 

simplesmente “buscar” conhecimento à Internet, passámos também a poder enviar , dentro de 

uma estrutura organizada e acessível.  
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3 - Implementação  

 

3.1 - Estudo Comparativo  

 

3.1.1 - Enquadramento: A realidade actual da presença de vídeos 

académicos na Internet  

 

Estabelecer uma presença eficaz na Web é fundamental para qualquer empresa ou 

instituição. O crescimento da Internet trouxe consigo a possibilidade de se transmitir cada vez 

mais informação, uma vez que a página de uma instituição ou as plataformas de partilha online 

são muitas vezes os únicos meios de contacto entre os cidadãos e as instituições. 

Graças ao grupo de trabalho formado em 2001 na Universidade de Pennstate e da 

Univesidade de Bridgeport - que desenvolveu uma aplicação chamada LeeDeo, um motor de 

busca de vídeos científicos académicos - e ao crescimento dos blogues científicos e também à 

alteração dos modelos de transmissão de investigação científica temos hoje um panorama 

francamente motivador para a publicação online de investigação académica. Calcula-se que 48% 

das pesquisas na Internet sejam sobre conteúdos informativos, entre os quais as ciências. 

Os vídeos científicos podem ser encontrados em plataformas de partilha de vídeo online 

como YouTube, YouTubeEDU27, videolectures.net28, researchchannel.org29, archive.org 30, 

scivee.com31, dnatube.com32, jove.com33. 

Estes sites agregadores de conteúdos, aparentemente, têm substituído as instituições de 

ensino no que toca à promoção da sua investigação. 

Como poderemos verificar, ainda não existe uma estratégia concertada por parte das 

universidades quanto à disponibilização de conteúdos científicos criados em ambiente 

académico. Ainda é raro encontrar um site ligado à universidade que agregue esse tipo de 

                                                           

27 http://www.youtube.com/education?b=400  
28 http://videolectures.net/  
29 http://www.researchchannel.org/  
30 http://www.archive.org/  
31 http://www.scivee.tv/  
32 http://www.dnatube.com/  
33 http://www.jove.com/  

http://www.youtube.com/education?b=400
http://videolectures.net/
http://www.researchchannel.org/
http://www.archive.org/
http://www.scivee.tv/
http://www.dnatube.com/
http://www.jove.com/
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conteúdos, ou mesmo um site específico só com publicações académicas. Isto não acontece só 

em Portugal, acontece nas melhores instituições mundiais. Felizmente, é uma tendência que 

está a alterar-se. 

 Esta questão não se nos apresenta isenta de polémica. É ainda com uma certa 

resistência que a comunidade académica “secular” admite formas alternativas de comunicação 

de investigação, daí que o investimento nesta área seja tão reduzido, estando muitas vezes nas 

mãos de agentes externos ao universo académico. Além disso, existe ainda quem considere a 

divulgação de ciência como “vulgarização de ciência”. O termo é propositadamente pejorativo e 

pressupõe que, ao alargar o espectro de transmissão e recepção de conteúdos científicos, 

nomeadamente através dos meios de comunicação de massas -TV ou Internet - se esteja a 

vulgarizar algo que se deve manter rigoroso e que poderia, desse modo, ser subvertido.  

Os vídeos encontrados consistem em aulas, tutoriais, vídeos de demonstração, 

conferências, workshops, colóquios, comunicações - vídeos educacionais criados pelos próprios 

utilizadores não institucionais. O tipo de conteúdo mais comum consiste em aulas filmadas, que 

têm uma duração muito longa (20/30 minutos a 1 ou 2 horas), em que a maior parte da 

mensagem é transmitida oralmente - basicamente, trata-se da simples gravação de um professor 

ou especialista a falar) enquanto passa slides ou projecções e escreve num quadro. O aumento 

significativo das gravações de aulas no ensino superior tem alicerçado um repositório de vídeos 

académicos que servem de plataforma de conhecimento. No entanto muitos desses vídeos 

acabam restringidos às plataformas de e-learning ou em repositórios locais. As razões para isso: 

razões legais, questões de autoria, ansiedades individuais, inadequações técnicas e metadados 

insuficientes.  

No que diz respeito ao estilo das apresentações, podemos considerar que o vídeo 

científico académico que se vai encontrando se situa entre o telejornalismo e o documentário. 

Por questões de acessibilidade e também como teremos oportunidade de verificar, é mais 

simples comunicar este tipo de conteúdos como se de uma entrevista ou reportagem se 

tratasse, também porque, quando são os próprios protagonistas a transmitir a informação, 

sentem-se mais à vontade a falar para alguém que está fora do enquadramento do que se 

estivesse a falar directamente para o espectador.  

Podemos considerar, portanto, que a produção de vídeo de investigação académica é 

ainda algo incipiente e sem grandes regras definidas, a não ser as próprias regras do 
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documentário e da reportagem jornalística que, na execução dos filmes, acabam por convergir. A 

própria escassez de bibliografia específica sobre esta matéria indica isso. 

Passamos, de seguida, à análise dos vídeos.  

 

3.1.2 - Metodologia do Estudo Comparativo  

 

O estudo comparativo foi implementado em três partes. Na primeira parte foi feito um 

levantamento das melhores universidades a nível mundial de acordo com o ranking Webometrics 

Info 34 . 

De seguida, verificou-se a existência de um canal próprio das IES online (canal oficial). 

Verificou-se também a existência do mesmo no YouTube . 

Numa terceira fase foi aplicada uma grelha de análise quantitativa e qualitativa (ver 

anexos) aos vídeos seleccionados, de forma a caracterizar vídeos de divulgação científica das IES 

de acordo com os aspectos estruturais e de conteúdo definidos no nosso modelo de análise. 

 

Caracterização da amostra  

A amostra compreende cinco vídeos pertencentes às cinco melhores universidades do 

mundo de acordo com o ranking já mencionado e que se refere a Junho de 2010. O objectivo 

inicial do projecto foi o de incluir e analisar também vídeos de IES portuguesas, no entanto não 

foi possível constituir uma amostra consistente uma vez que, infelizmente, ainda não existe uma 

presença de IES com este tipo de conteúdo que seja significativa ou concertada. Podemos até 

afirmar que, a nível mundial, e dentro das categorias que pretendíamos analisar, é quase 

irrelevante a presença deste tipo de conteúdos (como os definidos para este estudo) com origem 

nas IES, mesmo quando falamos das melhores instituições a nível mundial. 

Assim, por uma questão de rigor, ficou estabelecido que seriam analisados 5 vídeos das 

universidades de Harvard - 1ª no ranking mundial), MIT - Massachussets Institute of Technology 

2ª no ranking), Stanford (3ª), Berkeley (4ª) e Michigan (5ª). 

Na tabela seguinte encontramos o top 5 das IES: 

 

                                                           

34 http://www.webometrics.info/top12000.asp  

http://www.webometrics.info/top12000.asp
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Instituição Lugar no ranking mundial 

Harvard University 1 

Massachussets Institute of Technology 2 

Stanford University 3 

University of California Berkeley 4 

University of Michigan 5 

 

Tabela 1 – Ranking das IES ( Fonte : Webometrics Info ) 

 

Foram aqui consideradas as IES que apresentam vídeos com as características definidas 

anteriormente no enquadramento teórico, ou seja, que apresentam essencialmente resultados 

de investigações e pesquisas desenvolvidas em meio académico que estejam em curso. 

Refira-se que todos os vídeos analisados se podem encontrar em canal próprio das IES e 

no YouTube, bem como noutras plataformas de partilha de vídeos. 

 

3.1.3 Análise de dados   

 

A análise quantitativa baseada no modelo de análise indicado anteriormente (página 9 ) , 

no que diz respeito à estrutura audiovisual do conceito de vídeo científico académico, 

contemplou  as seguintes características: 

- Duração 

- Publicação (título, descrição, língua) 

- Planos (tipos de planos, movimentos e ângulos de câmara) 

- Cenas (nº de cenas) 

- Áudio (música, voz, presença de narrador, sons) 

- Imagens (motion graphics, informação escrita) 

No que diz respeito ao conteúdo AV, analisou-se também quantitativamente de acordo 

com a grelha de análise: 

- Tipos de imagens (formais e não formais) 

- Comunicação científica (acessibilidade, dinâmica, proximidade apresentador / 

espectador, estilo de apresentação, efectividade da mensagem, ruído) 



 

I 61 

 

- Informações (informações sobre o tema, contextualização, interligações) 

- Tipo de áudio (música e sons) 

O ano da publicação foi um dos factores tidos em conta para que se possa situar a 

comunicação do conteúdo de acordo com a época em que foi publicado. A quantidade de cenas 

contabilizou-se para aferir se o vídeo se desenrola em vários locais, sendo assim possível 

averiguar a multiplicidade de assuntos mostrados. 

O número de planos permite também perceber se se trata de um filme mais ou menos 

dinâmico, ao haver mudanças de enquadramento, de ângulo, movimentação da câmara. 

As imagens formais foram definidas como sendo aquelas que apresentam, por exemplo, 

o investigador em trabalho, a fazer uma demonstração ou experiência ou a dar uma explicação, 

sendo que este tipo de imagens domina quase por completo os vídeos. No caso das não 

formais, teremos um grupo de trabalho à conversa, ou uma pausa no trabalho, como poderemos 

verificar mais adiante. 

A grelha de análise contém os sites oficiais das IES analisadas, assim como uma ligação 

para os próprios vídeos analisados. A data da análise é também incluída no documento.  

Foi criado, adicionalmente, um guião técnico (com informações relativas ao número de 

cenas, de sequências, de planos, duração e tipo de plano, acção, som e observações adicionais) 

auxiliar, de forma a fazer uma contabilização dos elementos estruturais do conteúdo AV, que 

pode ser consultada no anexo 7. 

A análise qualitativa baseou-se igualmente na dimensão do conteúdo AV do conceito do 

vídeo de investigação académica, sendo que contempla as características referidas 

anteriormente: 

- Acessibilidade em termos de transmissão de mensagem ( a linguagem é 

acessível?, as imagens ilustram correctamente os assuntos?) 

- Proximidade apresentador/ entrevistado e o espectador ( o investigador 

surge de forma distante ou empática?) 

- Estilo de apresentação (a apresentação do conteúdo é feita de forma 

dinâmica ou estática, o apresentador movimenta-se, por exemplo? 

- A presença ou ausência de informação sobre o tema, através de 

contextualização ou interligações com outros assuntos 
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- Música e sons (o tipo de som é adequado? O tipo e o ritmo da música é 

coerente com o estilo do vídeo e contribui para a sua efectividade?) 

Estas categorias analisadas contemplam os elementos presentes num vídeo de 

comunicação de investigação académica. O facto de o vídeo conter mais imagens formais do 

que informais pode influenciar o desenvolvimento do mesmo. Isso também pode acontecer se 

não se verificar a contextualização das imagens, por exemplo. 

Quanto ao áudio, é possível classificar a captação de som de forma a aferir se, pelo 

facto de ser directo, sugerir uma proximidade maior com o assunto e o protagonista, ou se a voz 

que narra o vídeo é jovem ou madura confere uma maior credibilidade ao filme. 

De seguida apresenta-se o resultado das análises, numa primeira fase das próprias IES, 

posteriormente são apresentados resultados globais das mesmas por categoria de análise. 

  

3.1.3.1 - Resultados verificados  

Na apresentação que se segue serão apresentados resultados de cada IES e destacados 

os dados que se consideram mais relevantes. A análise total relativa a cada instituição poderá 

ser consultada nos anexos (2 a 6), no final deste documento. 

 

Universidade de Harvard  

Apesar de o vídeo sobre o qual recai esta análise só ter sido disponibilizado em 2009, a 

Universidade de Harvard possui um canal próprio no YouTube desde 2005, além de no seu 

próprio site 35 conter diversos recursos audiovisuais que vão desde palestras, aulas, tutoriais e 

reportagens a filmes institucionais. O vídeo foi realizado por Rebecca E. Rollins36, jornalista 

multimédia baseada em Boston. 

O filme analisado encontra-se numa lista de reprodução que abrange as várias 

faculdades da Universidade, neste caso a faculdade de Medicina, e tem por título “Stem cells: 

Mending a broken heart?” 37 e pode ser definido com as palavras-chave “células estaminais”, 

“coração” e “investigação”.  

O vídeo conta com os testemunhos de dois investigadores da área das células 

estaminais do hospital de Massachussets que acabaram de descobrir uma célula capaz de 
                                                           

35 http://www.harvard.edu/  
36 http://becrollins.com/  
37 http://youtu.be/cMtFkfcQqec  

http://www.harvard.edu/
http://becrollins.com/
http://youtu.be/cMtFkfcQqec
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contribuir para a regeneração dos tecidos do coração. É caracterizado, além dos testemunhos, 

pela demonstração, através de filmagens e motion graphics, do funcionamento das células 

estaminais, como se pode ver na imagem abaixo (Imagem 14). 

 

           

               Imagem 14  - Pormenor do vídeo de Harvard – Motion Graphics 

 

O som do vídeo é directo, já que trata de recolher o testemunho das pessoas envolvidas 

no projecto, o que acrescenta um factor de proximidade ao discurso narrativo e, apesar da curta 

duração (2‟ 31‟‟), o assunto é bem contextualizado e explicado. 

 

                     

                     Gráfico 1 - Universidade de Harvard – Tipos de Plano  

Existe uma predominância na utilização de grandes planos, planos médios e planos de 

pormenor, o que sugere uma proximidade maior com o espectador, em relação ao investigador 

ao mesmo tempo que direcciona o olhar do espectador para o que é essencial (a explicação do 

assunto) e acrescenta formalidade na produção do vídeo (Imagem 15). 
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               Imagem 15 - Pormenor do Vídeo de Harvard – Utilização de Grande Plano  

 

De referir que, sendo um vídeo com uma componente visual importante, e para que o 

assunto não se mantenha abstracto - apesar de ser bem explicado, o tipo de linguagem é 

técnico, mais acessível à comunidade científica), há um recurso equilibrado às imagens e à 

informação escrita, como se pode verificar no gráfico seguinte. 

 

                      

                                Gráfico 2  - Universidade de Harvard – Tipos de imagens  

 
Quanto ao número de cenas (5), consideram-se adequadas, não se tratando de um 

vídeo muito diversificado e entende-se que assim seja, existe unicamente uma alternância entre 

os testemunhos e a ilustração, através das imagens, com um pequeno detalhe do investigado 

em laboratório a permear as cenas. 

Em termos de estilo, este filme aproxima-se da reportagem. Temos os investigadores a 

falar directamente para o entrevistador e não para a câmara. Sendo assim, também poderemos 

considerar que este factor pode contribuir para uma falta de proximidade entre o espectador e o 
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vídeo. (A análise quantitativa e qualitativa pode ser consultada no anexo 2  e a grelha auxiliar de 

análise no anexo 8 , bem como o próprio vídeo) 

 

Massachussets Institute of Technology   

 

O vídeo do MIT38, " MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, Fall 20: Coulomb‟s 

force Law /Demonstration “39, que data de 2008, trata-se de uma demonstração, inserido numa 

série de sessões sobre electromagnética e aplicações 40  do “MIT OpenCourseWare41”, sob 

orientação dos professores David Staelin, Erich Ippen e Markus Zhan. Além das demonstrações 

em vídeo, é também possível encontrar aulas, exercícios e exames escritos. 

Uma das razões por que foi escolhido este vídeo é o seu carácter algo anacrónico tendo 

em conta que se trata da segunda universidade de topo a nível mundial e realmente não foi 

mesmo possível perceber se as imagens do vídeo foram captadas em 2008 ou num período 

anterior, já que se percebe que são muito datadas. Os vídeos são muito deficitários em termos 

estéticos. Neste filme em particular, o principal factor é o ruído causado pela própria captação 

de som, o cenário, o interveniente principal (professor, provavelmente) e a própria tecnologia 

utilizada (Imagem 16). 

                       

                     Imagem 16   - Pormenor do Vídeo do MIT – Cenário 

 

                                                           

38 http://web.mit.edu/  
39 http://www.youtube.com/user/MIT#p/c/502E7BF2CF94D753/0/xx8fH-r3Luk   
40 Ver também  http://www.youtube.com/user/MIT#p/c/502E7BF2CF94D753/2/goq1L1Pb424  e  
http://www.youtube.com/user/MIT#p/c/502E7BF2CF94D753/0/xx8fH-r3Luk 
41 http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-013-electromagnetics-and-applications-fall-2005/  

http://web.mit.edu/
http://www.youtube.com/user/MIT#p/c/502E7BF2CF94D753/0/xx8fH-r3Luk
http://www.youtube.com/user/MIT#p/c/502E7BF2CF94D753/2/goq1L1Pb424
http://www.youtube.com/user/MIT#p/c/502E7BF2CF94D753/0/xx8fH-r3Luk
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-013-electromagnetics-and-applications-fall-2005/
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Podemos definir o vídeo com as seguintes palavras-chave: “Electromagnética”, “Lei de 

Coulomb”, “demonstração”. 

Em termos quantitativos, o filme é composto por apenas uma cena, sendo os planos 

(seis) muito pouco variados, alternando entre o Plano Médio do interveniente principal e o Plano 

de Conjunto que o situa na cena, juntamente com os objectos que compõem a experiência. Este 

aspecto não favorece o vídeo, antes afasta o espectador, apesar da curta duração do filme (4‟ 

08‟‟). Não existem movimentos de câmara, nem mudanças de ângulo, nem efeitos ou transições 

a não ser a passagem, por corte, de um plano para outro. Além disso os planos são muito 

demorados. 

Em termos de informação escrita, que aqui favoreceria muito a demonstração, surge 

apenas no início uma identificação do tema. 

 

                     

                   Gráfico 3  - MIT – Tipos de Plano 

 

De acordo com o estabelecido em termos de caracterização qualitativa do vídeo, 

verificou-se a existência de maior ou menor ocorrência (de 1 a 5) dos seguintes elementos, dos 

quais destacaremos os mais relevantes. 

  

 
Comuni

cação científica 

Linguagem acessível  1 
Imagens ilustram tema 5 
Proximidade apresentador/espectador 4 
Estilo de apresentação dinâmico 2 
Efectividade da mensagem 3 
Ruído 5 

 
Informação 

Contextualização 2 
Interligações 2 

         Tabela 2 - Avalição qualitativa – MIT  
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A linguagem utilizada é essencialmente técnica, apesar de os passos da demonstração 

serem claramente explicados.  

No recurso aos elementos visuais, o vídeo ganha com a demonstração, com objectos 

reais, da experiência. 

O facto de ser o cientista ou professor a fazer ele próprio a demonstração acrescenta um 

factor de credibilidade. Porém, ao apresentar-se com roupas mais formais também nos lembra o 

carácter institucional mais pesado desta comunicação. 

O ritmo de apresentação é prejudicado pela postura estática do professor. Este limita-se 

a fazer a experiência, em movimentos algo maquinais. 

Existem diversos factores de ruído: o cenário rudimentar e um pouco desleixado, a falta 

de agilidade do professor na manipulação dos instrumentos, o aspecto do mesmo, o som directo 

de má qualidade, a voz off que não foi gravada em estúdio e a qualidade de imagem, que data 

bastante o filme. 

Em termos de informação, não existe qualquer contextualização nem interligação com 

outros assuntos relacionados. 

Não há música e o facto de a experiência não ser narrada nem sequer comentada pelo 

próprio cientista coloca-o quase no papel de uma marioneta, por se limitar a exemplificar aquilo 

que a voz off sugere. (A análise quantitativa e qualitativa pode ser consultada no anexo 3  e a 

grelha auxiliar de análise no anexo 9, bem como o próprio vídeo) 

 

Stanford University  

 

O vídeo seleccionado, "Stanford scientists are teaching the camera new tricks" 42  

pertence a uma das mais importantes instituições universitárias do mundo no que diz respeito às 

Humanidades e Ciências e fica em Palo Alto, na Califórnia. É a Universidade de Stanford43 , que 

conta com mais de 120 anos de existência e possui também canal próprio no YouTube 44. O 

                                                           

42 http://www.youtube.com/watch?v=Psi_njPBryE   
 
43 http://www.stanford.edu/   
44 http://www.youtube.com/user/StanfordUniversity  

http://www.youtube.com/watch?v=Psi_njPBryE
http://www.stanford.edu/
http://www.youtube.com/user/StanfordUniversity
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vídeo foi produzido pela equipa da Stanford News, órgão noticioso da instituição como 

complemento da notícia publicada no jornal online. 

Em relação aos vídeos anteriores, este destaca-se por um maior dinamismo e poderia 

ser caracterizado pelas palavras-chave “fotografia digital”, “software” e “inovação”. 

A investigação levada a cabo por esta equipa permitirá desenvolver software para a 

correcção, em tempo real e o próprio equipamento, das fotografias. 

Uma outra palavra-chave para definir o tom do filme seria “dinâmica”. De facto, o curto 

vídeo consiste numa entrevista feita no local de trabalho dos investigadores, em que estes 

descrevem o trabalho que estão a desenvolver, explicando quais as mais-valias deste software 

em relação aos avanços dos fabricantes de máquinas fotográficas. 

                      

                     Gráfico 4  - Universidade de Stanford  – Tipos de Plano 

 

Apesar de o filme se desenrolar todo no mesmo espaço físico, a alternância entre planos 

e utilização de planos curtos e incidentes sobre os investigadores e sobre o objecto do seu 

trabalho com o objectivo de ilustrar aquilo que estes vão dizendo beneficia em muito a 

compreensão da mensagem e aumenta a intensidade dramática (Imagens 17 e 18). 

 

     

Imagens 17 e 18  -  Pormenor do vídeo de Stanford -  Alternância entre planos 
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                    Gráfico 5 - Universidade de Stanford – Movimentos de câmara 

 

Nota-se também uma escolha mais variada de diferentes ângulos e movimentos de 

câmara, como a panorâmica e o zoom que, como já vimos, contribuem para a dinâmica do filme 

e para um maior interesse por parte do espectador. 

No aspecto qualitativo, podemos verificar que a linguagem é bastante acessível, até para 

o utilizador amador de máquinas fotográficas digitais. Este vídeo parece dirigir-se, aliás, a um 

público alargado. 

A gestão das imagens apresentadas é eficiente pontuando as explicações coma 

ilustração daquilo que se está a dizer, recorrendo bastante ao Plano de Pormenor e ao Zoom 

(Imagens 19 e 20). 

 

      

     Imagens 19 e 20   - Pormenor do vídeo de Stanford -   Utilização do Plano de Pormenor 
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Em termos de formalidade, tendo em conta mesmo a forma como os intervenientes 

estão vestidos e o à vontade com que se apresentam e falam do seu trabalho (até na própria 

linguagem), podemos dizer que o vídeo tem uma formalidade reduzida. 

A informação é contextualizada, ou seja, percebe-se que esta investigação não se aplica 

a uma área demasiado específica, já que o chefe da equipa relaciona as preocupações actuais 

dos fabricantes de equipamento de fotografia com aquilo que está a ser feito em Stanford.  

O som directo e a ausência de música (que seria desnecessária) conferem sobriedade e 

credibilidade ao filme, circunscrevendo-o à informação essencial. (A análise quantitativa e 

qualitativa pode ser consultada no anexo 4 e a grelha auxiliar de análise no anexo 10, bem como 

o próprio vídeo) 

 

University of California, Berkeley  

 

 A Universidade de Berkeley, também situada na Califórnia, além de 

disponibilizar recursos audiovisuais no seu site45 tem também, desde 2006, uma canal próprio 

no YouTube 46.  

 Este vídeo pode ser encontrado num dos canais da instituição nesta plataforma, 

Berkeley Events47, disponível desde 2007, em que são apresentados, como o nome indica, 

eventos da instituição, muito vocacionado para as artes em geral. A produção do filme pertence 

à CalPerformances48, site que promove espectáculos no Norte da Califórnia. 

O filme “ Paul Dresher‟s Tyrant “ 49 , com a duração de 6‟02‟‟ consiste numa entrevista a 

Paul Dresher, professor do departamento de música, que aqui fala sobre a composição de uma 

ópera solo com John Duykers levada a cabo em 2008. Dresher explica como a ideia surgiu (com 

uma proposta de Duykers), baseada numa história de Italo Calvino, que constitui a premissa da 

ópera. 

Ao longo da entrevista, o compositor vai descrevendo o processo de escrita e 

composição da ópera, sendo introduzidas pontualmente as imagens dos ensaios da mesma. 

                                                           

45 http://berkeley.edu/  
46 http://www.youtube.com/user/UCBerkeley  
47 http://www.youtube.com/user/UCBerkeleyEvents  
48 http://www.calperformances.org/about/  
49 http://www.youtube.com/ucberkeleyevents#p/c/4AA04F55208CE363/7/R8E6sXcpfxo  
 

http://berkeley.edu/
http://www.youtube.com/user/UCBerkeley
http://www.youtube.com/user/UCBerkeleyEvents
http://www.calperformances.org/about/
http://www.youtube.com/ucberkeleyevents#p/c/4AA04F55208CE363/7/R8E6sXcpfxo
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                              Gráfico 6  - Universidade de Berkeley– Tipos de Plano 
              

A variedade de planos que compõem o filme (35) ajuda a uma compreensão mais 

completa do tema da ópera e do trabalho de construção ao mesmo tempo que intensificam 

aquilo que é veiculado. Cada componente da peça que é mostrada está relacionada com o que 

Dresher está a descrever (Imagens 21,22,23 e 24)  

 

                                                                           

 

                

                Imagens 21,22,23 e 24    - Pormenor do vídeo de Berkeley – Cenas  
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O facto de alternar entre planos e entre cenas (principalmente a sala de trabalho e o 

palco) permite que o espectador vá percebendo como é que o trabalho foi sendo desenvolvido, 

sendo estas transições efectuadas através de cortes e encadeamentos particularmente bem 

geridas. 

 

                     

                            Gráfico 7  - Universidade de Berkeley – Transições  

 

O estilo da apresentação é bastante dinâmico, não cansando o espectador, o que é 

também favorecido pela utilização de uma linguagem acessível e de uma gestão coerente das 

imagens relacionadas com o discurso do entrevistado. 

A gestão dos elementos áudio é eficaz, pontuando também o filme com a presença da 

própria música da ópera com a voz off de Dresher, em vez de nos ser dado a ver só a ópera ou 

só o entrevistado, com alguma previsibilidade. (A análise quantitativa e qualitativa pode ser 

consultada no anexo 5 e a grelha auxiliar de análise no anexo 11, bem como o próprio vídeo)  

 

 

 

 
Comunicação científica 

Linguagem acessível  5 
Imagens ilustram tema 5 
Proximidade apresentador/espectador 5 
Estilo de apresentação dinâmico 5 
Efectividade da mensagem 5 
Ruído 1 

Informação Contextualização 4 
Interligações 3 

 

Tabela 3 – Grelha de Análise Qualitativa Universidade de Berkeley 
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University of Michigan  

Considerada a quinta melhor universidade do mundo pela Webometrics, a Universidade 

de Michigan disponibiliza diversos conteúdos audiovisuais no próprio site 50 e possui, tal como as 

outras instituições analisadas um canal próprio no YouTube 51 .  

O vídeo ”University of Michigan- Talking about Science- The Expanding Universe” 52 , com 

duração de 5‟56‟‟, disponível desde Janeiro de 2010, que consiste numa apresentação sobre a 

expansão do Universo e a sua influência na luminosidade das estrelas e dos planetas é 

apresentado por Tim McKay, professor de Física desta instituição. É produzido pelo órgão 

noticioso da instituição ( Michigan News Service). 

 

                     

                     Gráfico 8 – Universidade de Michigan –Tipos de plano  

 

Em termos quantitativos, o filme contém uma quantidade aceitável de planos (25), 

alternando entre o Plano Médio, Plano de Conjunto e o Grande Plano, variando entre as 

explicações e a mostragem de imagens do sistema solar. A gestão das transições é equilibrada, 

havendo um recurso à voz off sempre que surgem imagens do tema tratado. 

Quando se trata de concretizar algo (no caso, um pormenor de alguma estrela), há o 

recurso ao zoom (in e out), o que acontece também em relação ao apresentador quando se 

pretende chamar a atenção para algo mais importante. 

 

 

                     

                                                           

50 http://www.umich.edu/ 
51 http://www.youtube.com/user/UMNewsService 
52 http://www.youtube.com/watch?v=XCPlHYpUhb4 
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                    Gráfico 9 – Universidade de Michigan- Tipos de imagem 

 

O vídeo contém também bastante informação através de imagens, principalmente 

fotografia e informação escrita, o que facilita a compreensão do tema (Imagens 25,26,27 e 28). 

 

                

                

                Imagens 25,26,27 e 28     - Pormenor do vídeo de Michigan -  fotografia e informação escrita 

 

O tema, apesar de complexo, beneficia da utilização de linguagem acessível (até com 

recurso a termos correntes) e o facto de termos o professor com trajes mais informais, com um 

tom amigável e despretensioso na sala de aula, revela à-vontade em comunicar assuntos 

complexos e facilita uma proximidade com o espectador. 
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O estilo de apresentação é dinâmico, as pausas são bem utilizadas, havendo também 

uma contextualização por parte do professor, que explica, antes de passar ao tema principal, a 

origem das teorias sobre a expansão do Universo.  

A consideração geral é de que o filme, sendo simples, é eficaz. A presença de um 

especialista confere-lhe credibilidade e ao mesmo tempo familiaridade, já que este se dirige 

directamente ao espectador. (A análise quantitativa e qualitativa pode ser consultada no anexo 6 

e a grelha auxiliar de análise no anexo 12, bem como o próprio vídeo)  

 

  

3.1.3.2 - Resultados globais e conclusões  

 

Nesta secção apresentam-se os resultados globais das IES analisadas quanto às 

categorias utilizadas na análise quantitativa e qualitativa. 

Foi possível aferir alguns elementos comuns quanto às características estruturais e do 

conteúdo audiovisual de forma a desenvolver produtos audiovisuais de comunicação e ciência. 

 

Publicação  

A publicação dos vídeos académicos de comunicação de ciência, sendo relativamente 

recente, inicia-se, no caso dos nossos vídeos, em 2008, como acontece com o vídeo do MIT e 

Berkeley. Os vídeos de Harvard e de Stanford são de 2009 sendo o mais recente o vídeo de 

Michigan (2010). 

Regra geral, a produção dos conteúdos é da responsabilidade das próprias instituições - 

casos da Universidade de Stanford e de Michigan através dos órgãos noticiosos internos. No 

caso do MIT, trata-se de uma iniciativa alargada de sessões sobre um tema específico em que os 

vídeos surgem como complemento. Quanto a Harvard e Berkeley, a produção fica a cargo de 

entidades externas, como é o caso de uma jornalista freelancer e de um site de divulgação de 

eventos artísticos. 

Todos os vídeos estavam disponíveis nos canais oficiais das instituições no YouTube. 

Além do YouTube, os vídeos estão também presentes noutras plataformas de partilha de vídeo 

online, nomeadamente sites com conteúdos científicos. Só o vídeo da Universidade de Harvard e 

da Universidade de Stanford estão publicados nos próprios sites das IES, nomeadamente o 
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“Harvard Gazette” 53 e “Stanford University News”54, respectivamente, ou seja, os canais 

noticiosos dos próprios sites.   

Em relação á utilização de HD, só o filme de Harvard possui esta especificidade. 

A língua falada em todos os vídeos é o inglês, nenhum deles tem versão noutras línguas, 

o que, por um lado, é um factor de internacionalização mas por outro restringe a comunicação 

aos utilizadores que falam esta língua. 

 

Duração 

Em média, os vídeos têm uma duração de 4‟04‟‟, sendo que a duração máxima foi 

verificada no vídeo de Berkeley e a mínima no vídeo de Stanford , como se pode ver no quadro 

seguinte.  

 

                   

                  Gráfico 10 – Duração dos vídeos das IES 

 

Filmagens 

Os vídeos de comunicação científica não contêm muitas cenas, pelo que foi possível 

verificar. Isto quer dizer que, por norma, a acção decorre sempre no mesmo local, logo supõe-se 

que a própria temática não se altera.  

 

                                                           

53 http://news.harvard.edu/gazette/story/2009/10/broken-heart/  
54 http://news.stanford.edu/news/2009/august31/videos/607.html  
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                          Gráfico 11 - Número de cenas dos vídeos das IES 

 
O vídeo com mais cenas é o de Harvard (5) enquanto o que tem menos cenas é o do 

MIT, em que a acção se desenrola, do início ao fim, no mesmo local. 

Em relação à quantidade de planos utilizados no total dos vídeos, temos, com mais 

planos, o vídeo de Stanford (37), o que, apesar da curta duração, indica uma aposta na 

dinâmica do filme. O filme com menos planos, como seria de esperar, é o do MIT, com apenas 

6 planos, que alteraram invariavelmente entre o Plano de Conjunto e o Plano Médio.  

O tipo de plano mais utilizado, no total dos vídeos, é o Plano Médio, também como 

esperado, uma vez que todos contêm alguém a falar e/ou a demonstrar algo durante a maior 

parte do filme. Em segundo lugar temos o Grande Plano, que intensifica dramaticamente o 

discurso ou destaca algum acontecimento importante, seguido do Plano de Pormenor. Com isto 

percebe-se que o vídeo de comunicação cientifica se concentra - e para aí dirige o olhar - na 

informação, no discurso dos especialistas e na demonstração dos objectos de estudo. 

 

                   

                  Gráfico 12 – Número de Planos de cada IES 
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                   Gráfico 13 – Tipos de Plano do total das IES 

 
No nosso estudo foi possível verificar que praticamente não há movimentos de câmara, 

a não ser um uso do Zoom, exactamente para concretizar ou enfatizar algum elemento do filme 

e também porque a maior parte dos planos foca um entrevistado ou especialista que fala sobre 

assuntos com bastante carga informativa, logo a utilização de movimentos de câmara será um 

pouco desnecessária e não acrescenta muito ao discurso. 

 
 
  

 

                   

                          Gráfico 14 – Movimentos de câmara do total das IES 

 

Fotografia, Motion Graphics e informação escrita 

A utilização de Motion Graphics é registada unicamente no vídeo de Harvard, com a 

função de mostrar o sistema circulatório, logo no início do filme, ao que se segue um efeito 

tridimensional. Sendo a informação escrita uma forma de complementar a informação visual no 
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caso do vídeo de comunicação de ciência, ele revela-se um pouco subaproveitada nos vídeos 

analisados, servindo maioritariamente para identificar os intervenientes, embora no caso da 

Universidade de Harvard e Michigan ela cumpra plenamente uma função complementar de 

informação. A fotografia é utilizada também praticamente para ilustrar a explicação sobre o 

sistema solar, uma vez que seria dispendioso obter filmagens sobre a expansão do Universo. 

                   

                  Gráfico 15 – Utilização de Inform. Escrita, Motion Graphics e Fotografia no total dos vídeos das IES 

Áudio  

Verificou-se a ausência de música em todos os vídeos excepto no de Berkeley, que é 

exactamente sobre ópera, mas não estamos a falar de música de banda -sonora, ela faz parte do 

assunto do filme. 

Verificou-se também a utilização de som directo em todos os filmes, um factor de 

veracidade que acrescenta credibilidade e proximidade em relação ao espectador. No caso da 

utilização da voz off, como acontece no filme do MIT, ela está presente do início ao fim do filme. 

Nos restantes filmes, a voz que se ouve é sempre do interveniente principal, seja entrevistado ou 

apresentador do filme. À medida que as imagens são introduzidas, ouve-se a voz do 

interveniente principal, na continuação do que estava a dizer anteriormente ao aparecimento da 

imagem. 

 

Participação 

 No que diz respeito ao número de visualizações, o vídeo de Stanford é, de longe, 

o mais consultado (107865 visitas), enquanto o de Berkeley é o menos consultado (792) - Isto 

estará relacionado com dois factores: a quantidade de plataformas em que este filmes estão 
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disponíveis - o de Michigan só se pode encontrar no YouTube )  e as Tags e palavras-chave 

associadas ao conteúdo e autoria do filme.  

Curiosamente, o filme do MIT (16080) tem quase tantas visualizações como o de 

Harvard (16885), apesar de só se poder encontrar no YouTube e de neste canal se encontrarem 

vários comentários negativos ao filme. Além de que, como já verificámos, é um filme com baixa 

qualidade, em geral.  

A qualidade do filme é um elemento determinante no número de visualizações, mas 

quanto mais informação no site existir, mais diferenciado será o produto e mais 

conscientemente poderá o espectador decidir consultá-lo. 

 O elemento novidade também é um factor a considerar. Daí que o vídeo de Harvard e o 

de Stanford tenham sido os mais vistos. O primeiro está relacionado com as máquinas 

fotográficas e edição numa perspectiva doméstica - está presente o elemento novidade e 

familiaridade - o segundo refere uma descoberta a nível da medicina, ou seja, também para o 

espectador comum de novas tecnologias pode ser interessante visualizar este filme. 

 

Comunicação de ciência 

Os filmes foram analisados qualitativamente de acordo com a componente de 

comunicação de ciência e tendo e conta os indicadores linguagem, imagem, proximidade, estilo 

de apresentação, efectividade da mensagem, ruído e quanto à informação transmitida, os 

indicadores contextualização e interligação. 

  Harvard MIT Stanford Berkeley Michigan 

 
Comunicação científica 

Linguagem acessível  3 1 4 5 5 

Imagens ilustram tema 4 5 5 5 5 

Proximidade apresentador/espectador 4 4 4 5 4 

Estilo de apresentação dinâmico 3 2 5 5 4 

Efectividade da mensagem 4 3 5 5 4 

Ruído 3 5 1 1 1 

Informação Contextualização 5 2 4 4 3 

Interligações 3 2 1 3 3 

Tabela  4 – Dados Qualitativos das IES 
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Como se pode verificar na tabela 4, foi averiguada a existência com maior ou menor 

intensidade (1 a 5) de tais indicadores de modo a caracterizar a totalidade dos vídeos.  

O indicador mais positivamente verificado foi o das imagens que ilustram o tema, tendo-

se encontrado em quase todos os filmes com maior ocorrência, à excepção do vídeo do MIT, 

muito devido à falta de qualidade do mesmo. A demonstração teria ganho com mais Grandes 

Planos que mostrassem pormenores. Em segundo lugar, verificou-se maior ocorrência de 

proximidade apresentador/espectador e também da efectividade da mensagem. Considera-se 

que a maioria dos vídeos contém elementos que contribuem para uma proximidade entre o 

apresentador ou entrevistado, ou o executante da demonstração – MIT- por colocar o 

protagonista no seu local de trabalho, com um discurso menos formal, por ser captado na 

primeira pessoa, etc.. Depois, quanto à efectividade da mensagem, podemos considerar que, 

para o espectador comum, este facto contribuiu para uma compreensão efectiva do conteúdo, 

assim como outros elementos (que são também indicadores: o estilo de apresentação dinâmico, 

ausência de ruído, imagens e informações mostradas, etc.). 

O estilo de apresentação dinâmico foi também outro dos indicadores mais verificados, à 

excepção do vídeo do MIT. Com a justificação de que a pessoa encarregue de fazer a 

demonstração se mantém sem intervir oralmente e movimenta-se algo desastradamente no 

cenário, criando algum aborrecimento e afastamento do espectador. 

Em quarto lugar, averiguou-se se a linguagem utilizada era pouco ou muito acessível, 

tendo sido verificada a ocorrência máxima em dois dos cinco vídeos. 

Os elementos menos verificados foram as interligações (quando o sujeito fala de outros 

temas que estão relacionados como assunto a ser tratado). Por último, um elemento negativo, o 

ruído, praticamente só foi verificado com intensidade máxima no vídeo do MIT, graças à 

qualidade da filmagem, à iluminação deficiente, ao próprio aspecto do interveniente principal, à 

falta de planos adequados, ao cenário pobre e à escolha de voz off e a uma má captação do 

som. 

De seguida serão abordados os questionários realizados junto de 10 indivíduos que 

assistiram aos vídeos. 

 

3.2 - Questionários dos vídeos 
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Tendo como objectivo complementar a informação recolhida na Revisão Bibliográfica e 

no Estudo Comparativo, realizou-se um inquérito por questionário, efectuado junto de 10 

indivíduos, após a visualização dos filmes. 

O inquérito por questionário de administração directa é composto, habitualmente, de 

perguntas pré-codificadas. Neste caso, as perguntas eram abertas, de modo a aferir informações 

sobre a apreciação dos inquiridos quanto ao conteúdo dos filmes e principalmente quanto à sua 

efectividade, como objectivo de verificar padrões de reposta. 

A cada um dos inquiridos foi enviado um e-mail contendo ligações para a localização dos 

vídeos, juntamente com um ficheiro e anexo contendo as questões acerca dos mesmos. O 

referido e-mail e o questionário podem ser consultados nos anexos. 

 

3.2.1-  Enquadramento  

  

A escolha dos inquiridos não obedeceu a nenhum critério em especial. (a não ser o facto 

de compreenderem a língua inglesa), atendendo à natureza linguística dos vídeos. A amostra 

consistiu em 5 homens e 5 mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 35 anos, com 

habilitações académicas entre o 9º ano de escolaridade e doutoramento. Uma vez que supomos 

que a comunicação de ciência deve ser entendida por leigos ou pessoas não especializadas em 

matérias científicas, o objectivo principal é perceber se os inquiridos compreenderam o conteúdo 

do filme e quais os momentos que acharam mais importantes para a compreensão do mesmo, 

quais os momentos que acharam menos significativo para a compreensão do conteúdo. Foi 

também perguntado se existia algum momento (independentemente do objectivo do filme) de 

que tivessem gostado mais ou menos. A finalidade era detectar algum padrão em termos de 

estética ou estrutura que não estivesse relacionado com o conteúdo). Tentou-se também 

perceber se o inquirido detecta algum elemento de ruído na compreensão da mensagem 

(momento mais confuso do filme). Finalmente, procurou-se também obter um padrão quanto às 

expectativas e gostos pessoais dos inquiridos, perguntando o que mudariam no filme. Isto serviu 

para detectar aquilo que, como espectadores, gostariam de ver num filme de divulgação 

científica. 

 

3.2.2 - Metodologia 
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O questionário foi construído tendo em conta os indicadores elencados no modelo de 

análise (ver página 9), principalmente no que diz respeito à efectividade da mensagem e ao 

ruído, sendo que o primeiro indicador revela até que ponto o inquirido percebeu a mensagem 

que lhe foi transmitida e quais os momentos de que mais gostou no filme e o segundo indicador 

diz respeito aos momentos que consideram menos conseguidos e que não contribuem 

positivamente para a compreensão da mensagem. Assim, foram colocadas as seguintes 

questões quanto aos vídeos mostrados:  

1.Apresente um resumo (2 a 5 linhas) do vídeo que acabou de ver. 

2.Identifique o conteúdo do que acabou de ver com 3 palavras-chave.  

      3.Eleja o momento ou cena mais importante do vídeo para si em termos de 

compreensão da mensagem 

      4.Eleja o momento ou cena do filme que mais gostou independentemente dos objectivos 

do filme 

           5.Eleja o momento ou cena mais confuso do vídeo  em termos de compreensão da 

mensagem  

6.Eleja o momento ou cena do filme de que menos gostou independentemente dos 

objectivos do filme 

           7.O que mudaria neste vídeo? 

De seguida, tendo sido agrupadas as respostas relativas a cada vídeo, apresentam-se os padrões 

verificados. O total das respostas poderá ser consultado nos anexos.  

 

3.2.3 – Resultados verificados 

 

Harvard 

De uma forma geral, os inquiridos compreenderam o conteúdo do filme. Todos referem 

a informação principal (investigação sobre células estaminais que contribuem para a 

regeneração dos tecidos musculares do coração) e são capazes de definir o vídeo com três 

palavras-chave: células estaminais, regeneração, coração.  

Quanto ao momento mais importante em termos de compreensão da mensagem, a 

maioria respondeu que se trata do momento em que, através da imagem, se vê a contracção do 

músculo do coração ( 40‟‟ até 1‟ 14‟‟ – Imagem 29 ).  
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                       Imagem 29 – Vídeo de Harvard - Pormenor da contracção do músculo do coração 

 

Isto significa que, tendo em conta o carácter científico do filme, as imagens são muito 

importantes para descodificar a linguagem técnica. Este é, aliás, o momento que a maioria 

referiu como sendo o mais importante independentemente dos objectivos do filme. Apesar de 

considerarmos que o filme foi compreendido por todos, existe um momento que a maioria 

apontou como ruído (1‟ 54‟‟): quando Ibrahim Domian retira as placas de Petri da câmara 

refrigeradora, devido ao barulho e à captação directa do som de cena não estar em consonância 

com o resto do filme. Esta é também referida como a cena de que menos gostou a maioria dos 

inquiridos, juntamente com um grande plano das mãos do primeiro investigador (Imagem 30).  

 

                    

                  Imagem 30 – Vídeo de Harvard – Grande Plano de mãos de investigador 

 

Quando a questão é “o que mudaria neste vídeo?”, as respostas apontam para a 

necessidade de um maior número de imagens e mais ilustrações. (As respostas ao questionário 

podem ser consultadas no anexo 14)  



 

I 85 

 

 

MIT 

No resumo que foi pedido aos inquiridos, quase todos perceberam o conteúdo do filme, 

embora, quanto às especificidades da experiência, não consigam dizer com clareza em que 

consiste. 

A parte mais significativa do filme parece consistir na medição da carga eléctrica dos 

balões. Compreende-se também pelas respostas quanto ao momento mais importante e termos 

de compreensão da mensagem, a parte em que o sujeito interage com os balões (Imagem 31), 

que a atenção se dirige para a parte visual da experiência, para a demonstração. 

 

                      

                              Imagem 31 – Vídeo do MIT – Sujeito interage com balões  

 

 Isto acontece naturalmente, já que, enquanto para um cientista ou pessoa especializada 

a atenção se viraria, por exemplo, para os valores da medição, para um leigo seria a parte mais 

divertida ou exótica (quando o sujeito interage com os balões). 

Quanto ao momento mais confuso, as respostas alternam entre a utilização da vara para 

verificar a distância provocada pela carga eléctrica dos balões (1‟22 „‟), o rebentamento dos 

balões (3‟35‟‟) e a reacção dos balões à aproximação de uma peça metálica. Terá a ver 

certamente com uma falta de contextualização. Estes são também os momentos em que os 

inquiridos afirmam ter gostado menos do filme (Imagem 32). 

 



 

I 86 

 

                      

                    Imagem 32 – Vídeo do MIT – Reacção dos balões à aproximação da placa metálica 

 

Quanto aos elementos que mudariam no filme, referem-se à voz off (que consideram 

desnecessária quando poderia ser a pessoa que faz a demonstração a fornecer as explicações), 

a qualidade do cenário e também uma gestão mais cuidadosa dos termos utilizados. (As 

respostas ao questionário podem ser consultadas no anexo 15)  

 

 

Stanford 

No vídeo de Stanford, os inquiridos conseguiram detectar a informação principal quanto 

ao que está a ser desenvolvido pela equipa de investigadores. No entanto, isto acontece 

principalmente no momento em que o chefe da equipa de investigadores demonstra, no 

computador (44‟‟ – Imagem 33), o melhoramento que pode ser introduzido na própria máquina 

fotográfica quanto á compensação de iluminação. Isto prova, mais uma vez, que é no recurso à 

ilustração e à exemplificação que os vídeos se tornam inteligíveis. É também esse o momento de 

que mais inquiridos gostam. 
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                        Imagem 33 – Vídeo de Stanford – Demonstração do software de edição 

 

Quanto ao momento mais confuso, os menos significantes em termos de conteúdo 

parecem ser aqueles em que há planos do protótipo construído ( que não acrescenta muita 

informação), que não têm uma ligação directa com aquilo que está a ser dito pelo entrevistado 

(1‟10‟ – Imagem 34). O espectador sente-se confuso, de certa forma. 

 

                  

                         Imagem  34 – Vídeo de Stanford – Pormenor do protótipo  

 

A maioria dos inquiridos não refere nenhum momento de que tenha gostado menos, o 

que indica que gostou do filme. Quando a questão é “ o que mudaria neste vídeo?”, as respostas 

referem a necessidade de haver mais imagens para contextualizar a informação e aumentar a 

duração do clipe. (As respostas ao questionário podem ser consultadas no anexo 16)  

 

 

Berkeley 

O conjunto das respostas relativas a este filme leva à conclusão de que os inquiridos 

compreenderam o conteúdo da peça, indicando que se trata de uma entrevista com o 
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compositor de uma ópera para a Universidade de Berkeley, sobre uma obra de Italo Calvino, “O 

tirano” e sobre o processo de composição da mesma. Daqui se depreende que o filme tem uma 

efectividade máxima. 

No momento de eleger uma parte mais significativa em termos de compreensão da 

mensagem, a maioria das respostas elege todos os momentos em que a explicação é 

intercalada com  imagens da ópera (Imagem 35). Os momentos eleitos como os de que mais 

gostaram os inquiridos variam, sendo que se dividem entre os momentos em que Dresher fala 

sobre o processo de composição e algumas partes da ópera.  

 

               

              Imagem 35 – Vídeo de Berkeley – Imagem da ópera 

 

Em relação às partes com mais ruído, é  referido essencialmente o seguinte: quando o 

compositor, no estúdio, interpreta partes da música – indicam não acrescentar nada à 

informação. Mas, no total, a maioria dos inquiridos responde que não mudaria nada. Apesar 

disso, duas respostas sugerem a redução dos excertos mostrados, o melhoramento do som e 

mais informação escrita sobre aquilo que se está a ver. (As respostas ao questionário podem ser 

consultadas no anexo 17)  

 

 

Michigan  

O vídeo da Universidade de Michigan parece ser o mais complexo e o que recolhe as 

respostas mais variadas.  

Em relação à compreensão do conteúdo, à efectividade da mensagem, o essencial 

parece ter sido retido. A expansão do Universo e as consequências quanto ao sistema solar em 

termos de iluminação dos planetas e das estrelas. Apesar disso, as respostas variam, não sendo 
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perceptível se de facto entenderam a causalidade entre a expansão do Universo e as 

consequências para o sistema solar. Isto deve-se provavelmente ao facto de, no imaginário de 

um leigo, tais conceitos serem ainda bastante abstractos, apesar de serem de utilização 

corrente. Daí que se possa dizer que a própria transmissão de conteúdo científico esbarre 

sempre na iliteracia de cada indivíduo quanto à matéria focada. 

Percebe-se que os momentos mais valorizados sejam os da demonstração, através das 

imagens, do que é dito (Imagem 36). Apesar da dificuldade do tema, alguns inquiridos referem 

que a matéria é bem explicada e é clara. 

 

                         

                       Imagem 36 – Vídeo de Michigan – Demonstração acerca da expansão do Universo 

 

Apesar de a maioria indicar que não há elementos confusos no filme, é referida por duas 

pessoas uma sobreposição da legenda à imagem (1‟), sendo também as mesmas pessoas que 

referem este como o momento de que menos gostaram.  

Em relação ao que mudariam neste filme, quatro dos inquiridos referem-se à qualidade 

das imagens mostradas, indicando serem antiquadas, ao passo que outras respostas indicam 

que não utilizariam uma pessoa que estivesse a ler um texto, pois perde-se um pouco de 

naturalidade. (As respostas ao questionário podem ser consultadas no anexo 17)  

 

3.2.4 - Considerações globais acerca dos questionários 

 

A conclusão geral a que se chega depois de analisadas as respostas é que o mais 

importante para um espectador de vídeos com informação científica é mesmo a imagem. Este 
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elemento é referido em todos os vídeos, seja com uma função ilustrativa, seja para 

contextualizar, ou para se visualizar uma experiência. Efectivamente, confirma-se a grande 

vantagem de poder comunicar ciência através do vídeo é poder utilizar os elementos visuais para 

ajudar à compreensão dos conceitos. Uma vez que, actualmente, quase todos os tipos de 

comunicação a que estamos sujeitos recorrem a elementos visuais, as expectativas são cada vez 

maiores, daí que, por parte dos inquiridos se note alguma exigência quanto à forma como estas 

são mostradas. 

As expectativas dos espectadores que estão desde há muito expostos quotidianamente 

às imagens também se aplicam a outros elementos do discurso, nomeadamente a iluminação, 

os cenários, os planos, a qualidade estética das próprias imagens e a informação escrita. Quanto 

ao elemento oral das mensagens, a apreciação, apesar de ser positiva, contém também 

algumas considerações quanto à utilização de linguagem demasiado técnica, o próprio aspecto 

dos intervenientes no filme, o grau de concretização dos assuntos, a naturalidade da expressão. 

Apesar da eleição da imagem como parte fundamental de transmissão da mensagem, os 

inquiridos referem que pode ser mostrada mais informação escrita, em complemento ao que é 

veiculado oralmente e através das imagens. 
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4 - Boas práticas na criação de vídeos científicos      
académicos 

Neste capítulo tratamos de estabelecer um conjunto de boas práticas na criação de 

conteúdos audiovisuais científicos. 

Conforme indicam vários autores, entre eles Alan Rosenthal (1990), a produção 

audiovisual envolve geralmente três fases: Pré- produção, Produção e Pós-produção. 

Considerou-se necessário incluir uma quarta fase, que diz respeito à divulgação dos 

filmes, já que é um dos objectivos subjacentes à sua produção a disseminação da investigação 

académica e a promoção da própria instituição de ensino. 

Podemos resumir as sugestões de boas práticas a uma ideia principal: Utilização de 

meios e técnicas conducente a uma apresentação, de forma lógica  e clara, de processos de 

pesquisa e obtenção de resultados  de investigação académica, bem como a divulgação de 

informação científica e técnica, seguindo métodos de produção de acordo com as regras de 

criação transversais a todos os formatos audiovisuais com a finalidade de transmissão na 

Internet. 

 

4.1 - Pré-produção 

  

 De acordo com Ron Withaker (2003), a fase de pré-produção é a mais importante. É 

nesta fase que os métodos de produção e as ideias base são desenvolvidas e o processo se 

inicia. 

Trata-se de uma fase de definições e planeamento em que devemos ter sempre em mente as 

necessidades, interesses e perfil do público-alvo. O Público-alvo é um segmento específico de 

uma audiência que pretendemos atingir. 

No caso do vídeo de divulgação científica, em que lidamos com quantidades de 

informação consideráveis, deverá existir uma atenção redobrada na preparação do conteúdo. No 

que diz respeito à planificação da recolha de imagens e à captura, também deve haver o cuidado 

de fazer um planeamento pormenorizado, já que, apesar de se tratar de um vídeo para a Web, 
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em que normalmente assistimos a produtos com menor rigor em termos de enquadramento, de 

ângulos ou atenção aos pormenores (devido ao tamanho reduzido das “janelas” de visualização), 

o âmbito em que a mensagem é transmitida é da maior importância. Para isso elabora-se um 

guião detalhado. 

De seguida abordam-se as várias fases da pré - produção consideradas essenciais tendo 

em vista o objectivo proposto, o que é feito com ênfase na preparação do conceito. A 

componente mais técnica, que contempla a escolha de equipamento, a constituição da equipa, a 

escolha dos locais de filmagem, etc. será contemplada em segundo plano. 

  

  Escolha do tema / definição da mensagem 

A fase primordial da pré-produção consiste em definir a mensagem a transmitir. Uma 

vez que se trata de um filme de divulgação, tratar-se-à de escolher um tema - no caso da 

Universidade de Harvard, as células estaminais e a sua função na regeneração dos tecidos 

musculares do coração. Construir uma mensagem significa delimitar o assunto. É necessário 

contextualizar a informação. Indicar do que se trata uma célula estaminal, dizer quem são os 

investigadores, que trabalho desenvolvem, onde o desenvolvem, quais são os seus objectivos, 

qual o resultado. No fundo, responder às questões essenciais “o quê?”, “quem?”, “quando?”, 

“onde?”, “como?” e “porquê?”, elementos essenciais na mensagem informativa. 

Outra questão essencial é definir o público-alvo que deveremos ter em conta para 

determinar de que forma essa mensagem vai ser transmitida ou conceptualizada. O vídeo é feito 

para investigadores, para alunos, para o público em geral? Como foi possível verificar no vídeo 

de Harvard, este era mais dirigido a investigadores e alunos, já que se pressupunha um certo 

background dos espectadores em termos de conhecimentos. Com efeito, não foi feita uma 

grande contextualização.  

Como indica Dennis Meredith (2010), as audiências leigas diferem da audiência 

profissional, no entanto ambas são internamente heterogéneas. Dentro de uma audiência de 

leigos podemos encontrar uma pessoa que nunca esteve numa sessão de divulgação científica e 

outra que possui um avançado conhecimento científico. Dentro da audiência profissional, uma 

pessoa que está a iniciar-se nas ciências ou outra que conhece de cor cada termo utilizado. 

Nesta fase é conveniente recolher informações sobre o potencial público-alvo. Isso 

determina a linguagem a utilizar, as imagens (mais ou menos abstractas, com mais ou menos 
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carga informativa) e o grau de formalidade do filme. No caso do vídeo de investigação 

académica, uma vez que temos membros da própria IES a participar na realização do filme ( é 

esse um dos pressupostos desta dissertação), haverá um maior conhecimento acerca das 

expectativas  e das necessidades comunicacionais dos membros da instituição. A informação 

pode conter, por exemplo, o âmbito da pesquisa, quais os objectivos, as técnicas utilizadas, as 

teorias em que se apoia, os resultados práticos e as limitações encontradas. 

Na escolha da temática deve-se também ter em conta outro factor: a duração do vídeo. 

Como vimos, este é, habitualmente de curta duração, daí que seja necessário resumir a 

informação ao essencial de uma forma criativa e coerente. 

 

Observação de exemplos de vídeos de divulgação científica de outras IES 

Como em todas as áreas criativas, o conhecimento acerca do que outros produtores 

estão a fazer é essencial, para que o nosso próprio trabalho se possa diferenciar e, obviamente, 

para nos informarmos acerca das tendências existentes no próprio meio. Além disso, um 

aspecto muitas vezes negligenciado, para evitarmos repetir os erros que outros cometeram. 

Existe, além disso, um certo mito no contexto empresarial e artístico de que não se deve copiar o 

trabalho dos outros. Pelo contrário – os bons exemplos devem ser seguidos e a sua adopção 

consiste numa confirmação de qualidade. O benchmarking55, que consiste numa pesquisa de 

exemplos de práticas na mesma área com o objectivo de melhorar produtos ou marcas é um 

processo muito proveitoso e necessário no marketing. Contudo, não deixa de fazer sentido na 

área de produção audiovisual. É necessário muitas vezes experimentar formatos e tomar opções 

e só através da observação de outros modelos podemos poupar tempo (que seria gasto numa 

série de “tentativas – erro”) precioso de trabalho. O benchmarking envolve, essencialmente, dois 

factores: eficiência (melhorar processos e adaptá-los à necessidade da nossa produção), tempo 

(muitas vezes temos que fazer uma excelente gestão do tempo de trabalho e temos que tomar 

decisões rapidamente). 

Isto não quer, porém, dizer que se deve seguir exemplos de terceiros a todo o custo. A 

necessidade de observarmos os trabalhos similares na área a que nos candidatamos deve 

                                                           

55 Processo por meio do qual uma empresa reproduz desempenhos bem-sucedidos de outras empresas numa determinada área de actividade. 

Fonte: Infopédia (http://www.infopedia.pt/diciope.jsp?dicio=0&Entrada=benchmarking ) 

http://www.infopedia.pt/diciope.jsp?dicio=0&Entrada=benchmarking
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impelir também a execução de um trabalho necessariamente inovador. Com isto, o nosso 

trabalho poderá eventualmente representar o novo modelo a ser seguido.  

 

  Criação de argumento e guião  

Antes de mais, é necessário distinguir argumento e guião. O argumento é o primeiro 

elemento a ser desenvolvido por um guionista, é a ideia sobre a qual vai ser trabalhado o guião e 

produzido o filme. O guião é o texto do filme, adaptado com falas, intervenções e cenas. É, na 

prática, a transposição da história de forma a que possa ser encenada e executada. Bidarra 

define o guião como a forma escrita de qualquer espectáculo áudio e/ou visual que nos guia na 

produção desse espectáculo – ou vídeo, no nosso caso.  

Com isto em mente, o argumento para o vídeo de investigação académica deve ser 

constituído por um apelo aos espectadores, através da informação veiculada, no sentido de que 

este queira saber mais sobre aquilo a que está a assistir. Não podemos esquecer que a 

divulgação de ciência encerra em si também uma chamada à acção. “ De facto não estamos a 

fazer comunicação de ciência se não a disseminarmos” (John Ziman56)  

De acordo com José Bidarra57, um guião é o produto da junção de vários elementos: 

conceito (mecanismo utilizado para contar a história), a estrutura (a forma como a história é 

contada), o conteúdo ( a informação que será veiculada pelo produto que se pretende realizar) e 

o formato ( do guião, que deve ter me mente dois objectivos : deve ser detalhado, mas de leitura 

simples) 

O guião para o filme de divulgação científica situar-se-á entre o guião para filme 

documental e o guião para filme educacional. Doc Comparato (1998) definiu o primeiro como 

compromisso com a verdade. Informa sobre acontecimentos baseando-se nos factos e tentando 

evitar interpretações subjectivas e pessoais. O guião para filme educativo serve para veicular 

uma determinada matéria ou conceito. Como qualquer produto educativo deve estar organizado 

de modo a despertar interesse e motivar para a aprendizagem. Comparato refere que é muito 

importante, neste caso, a constituição de uma equipa pluridisciplinar, já que se torna 

imprescindível o domínio de um conjunto alargado de saberes. 

                                                           

 

56
 “Public knowledge: an essay concerning the social dimension of science”  

 
57 http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/  

http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/
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Podemos ainda acrescentar o guião para reportagem, já que muitas vezes a informação 

é veiculada através de entrevistas a especialistas e são utilizadas técnicas audiovisuais de 

televisão, com um estilo e dinâmica próprios. 

Nesta fase prevê-se também a criação de um guião técnico, que apresenta indicações 

referentes à câmara, iluminação, som, adereços, à planificação de cenas, etc. (Comparato, 

1998). 

 “ O guião técnico é constituído pela especificação do conteúdo e elementos gráficos do 

produto, correspondendo a uma visão geral que é resultante do trabalho das fases anteriores. 

Cabe ao realizador traduzir em imagens e sons todo esse trabalho” ( Bidarra, 2005) 

 

 

  Imagem 37 - Exemplo de Guião técnico 

 

Na criação do guião técnico, bem como do argumento, podemos recorrer ao software 

Celtx  58 um processador de texto especialmente concebido para a execução de guiões. 

Além do guião técnico poderá também ser considerada a elaboração de um storyboard 59  , 

sendo possível visualizar antecipadamente os planos a utilizar e seleccionar apenas aqueles que 

desejamos. 

                                                           

58 http://celtx.com/ 
59 Storyboards são organizadores gráficos tais como uma série de ilustrações ou imagens arranjadas em sequência com o propósito de pré-

visualizar um filme, animação ou gráfico animado, incluindo elementos interactivos em websites. (Fonte: Wikipédia )  
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          Imagem 38 - Exemplo de Storyboard 

 

Da fase de pré-produção devemos ainda mencionar as fases de especificação de 

recursos, requisitos e procedimentos necessários ao desenvolvimento do projecto, que envolve 

as seguintes actividades: 

- Determinar os recursos humanos necessários, definir a equipa do projecto e atribuir 

papéis e responsabilidades 

- Especificar as características técnicas do equipamento 

- Elaborar o orçamento 

- Identificar as tarefas mais relevantes e elaborar o cronograma de actividades 

 

4.2- Produção 

 

Considera-se a produção a fase do início das filmagens propriamente ditas, sendo a 

mais sedutora (é nesta altura que a equipa vai para o terreno) das fases de trabalho em cinema. 

Diz respeito também à captação das imagens, à selecção final dos pontos de vista, ao registo de 

som, à execução do que ficou pré-estabelecido no guião técnico e a possíveis alterações ao 



 

I 97 

 

nosso guião, conforme o desenrolar dos trabalhos. Daí que seja um trabalho, em termos 

temporais, que deve ser flexibilizado, já que poderá ser necessário proceder a mudanças de 

ritmo e adaptações de várias ordens.  

Nesta altura é necessário ter tenacidade e capacidade para levar o trabalho a bom porto. 

Como refere Bidarra, pode parecer a um jovem realizador que os problemas técnicos, inerentes 

à prática cinematográfica, pareçam insuperáveis. A maioria dos realizadores não se considera 

técnico e a tendência natural é descurarem o lado técnico das filmagens, contudo “ os aspectos 

técnicos de rodagem e montagem de um filme são os instrumentos e há que saber como utilizá-

los (…) o que é geralmente importante é o crescimento orgânico de uma ideia, os instrumentos 

existem para nos ajudar a concretizá-la” (Bidarra, 2005). 

Desta forma, como primeira fase da produção propriamente dita, trataremos de: 

 

Aplicar as regras de documentário, de filme educativo e de reportagem 

  Os vídeos de divulgação científica importam muita da estética do filme educativo e da 

reportagem, existindo aqui um outro factor fundamental que é o modo de consumo, nesta caso a 

Web, para a qual devemos ter cuidados na compressão, os enquadramentos, a iluminação, os 

movimentos de câmara, a legibilidade dos textos e informação visual. Em relação às cenas 

filmadas, devem-se observar duas situações: filmar um grande número de cenas para que se 

possa alternar e utilizar cenas diferentes em caso de necessidade, resolver alguma questão de 

última hora. Por exemplo, podemos filmar no interior e no exterior, recorrer a imagens que não 

estejam relacionadas entre si.  

Quanto à hierarquia de cenas, deve-se partir do geral para o particular, no sentido de 

localizar a acção, partindo depois para o que se está a passar num local mais específico. O local 

de cena deve reflectir o conteúdo do filme, deve ser condizente e não antagónico – como no 

caso do vídeo de Michigan , em que temos o professor numa sala de aula (Imagem 39 ) . A sala 

da aula, como se pode verificar pelo quadro com escritos atrás do protagonista, é, sem dúvida o 

cenário ideal para esta explicação. 
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                                 Imagem  39 – Vídeo de Michigan – Cenário 

 

 Uma vez escolhido o local, é necessário controlar o ambiente de filmagem minimizando 

distracções visuais e auditivas, ou seja, reduzir os ruídos.  

No caso da entrevista ou da captação de um testemunho, o documentário apresenta 

sempre a câmara como uma terceira pessoa omnisciente e o sujeito não se lhe dirige. Ao olhar 

directamente para o entrevistador e não para a câmara as respostas surgirão de um modo mais 

natural (Imagem 40 ). 

 

                     

                   Imagem 40 – Vídeo de Stanford – Direccionalidade do olhar  

 

O entrevistado deve ser focado da seguinte forma: inicialmente através de um Plano 

Médio cortado ligeiramente acima da cabeça, com uma perspectiva de 2/3 em relação ao eixo 

central da câmara. Ocasionalmente, começar com um Plano Inteiro se o cenário atrás tiver 

importância para o decorrer da entrevista. Durante a entrevista, fazer Zoom para os planos mais 

apertados (do pescoço até à testa) quando a intensidade do discurso exige atenção. 

Se existe excitação ou emoção, deve-se enquadrar o sujeito dos olhos até ao queixo 

(Imagem 41). 
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                           Imagem 41 – Harvard – Plano Próximo 

 

Quando entrevistamos várias pessoas ao mesmo tempo, por uma questão de lógica (e 

de raccord 60)  , variar à esquerda e à direita mas manter todos à esquerda e à direita. 

Deve-se evitar a utilização da lente Grande Angular 61 , já que pode distorcer ou alargar 

as características dos sujeitos. Deve-se ainda filmar os sujeitos ao nível dos olhos (evitar, 

portanto, picados ou contra-picados).  

Ainda em relação à captação de entrevistados ou testemunhos e áreas, deve-se ter em 

conta a seguinte utilização dos planos de câmara seguintes pode ser consultada nas imagens : 

. Plano Muito Geral : Estabelece uma visão sobre toda a área (Imagem 42). Nos 

vídeos analisados, a única ocasião encontra-se no filme de Berkeley, em que temos uma 

visão de todo o palco e cenário da ópera. 

. Plano Geral: Pessoa inteira ou área. Óptimo para estabelecer a acção e a 

movimentação dos actores (Imagem 43). 

. Plano Médio: Enquadra o sujeito da cintura para cima. Este plano é o mais 

utilizado e permite ver gestos de mãos e movimentos (Imagem 44). Como se vê no filme 

de Michigan, é o ideal para um apresentador. 

. Grande Plano: Enquadra o sujeito com mais detalhe, mostra pormenores, 

normalmente corresponde a planos da cara, acrescenta intensidade ou chama a atenção 

(Imagem 45) 

                                                           

60 Raccord serve para designar os efeitos visuais, sonoros ou de linguagem cinematográfica utilizados para garantir a coerência 
entre dois planos ou duas cenas subsequentes de um filme ou vídeo. Fonte : D1 Tempo Digital 
(http://d1tempo.com/wiki/index.php?title=Raccord)  
61 Grande Angular objectiva que apresenta distâncias focais menores que a diagonal da imagem projectada, tendo, portanto, um 
grande campo de visão. Este campo pode ser desde a ordem de 180°, como em objectivas "olho de peixe", como 60°. 

http://d1tempo.com/wiki/index.php?title=Raccord
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. Plano Próximo: Capta pormenores que normalmente o olho humano não capta 

(Imagem 46). No filme de Harvard, permite-nos ver as placas de Petri com das quais o 

investigador isola as células estaminais. 

. O Plano de Pormenor permite captar detalhes da imagem e envolver o 

espectador (Imagem 47). Neste caso, chama a atenção, por exemplo, para os 

componentes do protótipo criado pelos investigadores em Stanford. 

 

                 

           Imagem 42 – Berkeley - Plano Muito Geral                            Imagem 43 – Berkeley -  Plano Geral 

 

                 

           Imagem 44 – Michigan -Plano Médio                                     Imagem 45 – Stanford - Grande Plano 

 

 

                          

           Imagem 46 – Harvard - Plano Próximo                                  Imagem 47 – Stanford - Plano de Pormenor 
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Outros cuidados devem ser observados na captação para a Web, de acordo com o site 

Untamed Science 62 

. Cuidado extremo nos movimentos de câmara - tornam mais harmoniosa a 

visualização e reduzem o risco de “pixelização”63 da imagem, tendo em conta a 

transmissão em streaming64, por exemplo. 

. Atenção ao contraste, que pode ser obtido através de uma boa iluminação. O 

contraste permite distinguir claramente as figuras e os objectos filmados. Ao contrário do 

que acontece com os restantes vídeos, no caso do vídeo do MIT não houve este cuidado, 

como se pode ver pela imagem 48. 

 

                     

                   Imagem 48 – MIT –Iluminação e contraste 

 

. Utilizar um tripé, para garantir uma imagem estável e harmoniosa e menos 

cansativa 

. Utilizar uma composição simples sem cores muito carregadas e que não 

cansem o espectador nem distraiam do tema do filme. 

. Utilizar HD 65 sempre que possível – Aumenta as potencialidades do filme, 

diminui o risco de defeitos na imagem ao mesmo tempo que permite uma reprodução 

fiel em vários suportes e transposição para vários formatos. 

. Ter em conta o enquadramento e as dimensões do ecrã, para que tudo seja 

perceptível. 

                                                           

62 http://www.untamedscience.com/   
63 Ao tratarmos digitalmente uma linha ou forma curva numa qualquer posição que não horizontal ou vertical, esta pode, por vezes, aparecer com 

falhas de continuidade, como se fosse constituída por pequenos degraus. Quanto menores forem os píxeis e quanto maior for o seu número, 
mais reduzida será a aparência de pixelização na imagem. 
64 Streaming (fluxo, ou fluxo de média  )é uma forma de distribuir informação multimédia numa rede através de pacotes. Ela é frequentemente 

utilizada para distribuir conteúdo multimédia através da Internet. (Fonte : Wikipédia) 
65  HD: Sigla para High Definition ( neste caso, vídeo) 

http://www.untamedscience.com/
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A questão do ritmo do filme é também muito importante. É verdade que, num vídeo com 

bastante informação, deve ser mantido um certo dinamismo para captar a atenção do 

espectador e não o cansar, mas ao mesmo tempo é essencial que os movimentos de câmara 

não tenham o efeito contrário. É por isso necessário dosear os mesmos. Por vezes “menos é 

mais”. 

Para a filmagem e captação de áudio devemos utilizar uma câmara de HD, câmaras 

fotográficas reflex digitais com capacidade de filmagem em alta definição, de preferência com 

todas as funções em modo manual. Uma vez que, habitualmente, a captação directa de som a 

partir da câmara não atinge a qualidade desejável, pode-se recorrer à utilização de microfones 

externos (de “pistola” e de preferência direccional ou de lapela). 

Uma das características habituais dos filmes de divulgação científica é a presença de um 

apresentador. Este serve para acrescentar um toque pessoal à produção que é difícil de obter 

com entrevistas ou voz off. Traz op espectador para a cena e oferece uma perspectiva 

personalizada dos assuntos. 

De acordo com o site The Wild Classroom 66, eis o que um bom apresentador deve fazer: 

-olhar para a câmara (mais do que habitualmente se olha). Por exemplo, se se 

está a falar de alguma coisa que está a acontecer ou que se está a fazer, não se deve 

fixar demasiado o objecto.  

-ser animado sempre que possível. O entusiasmo é contagiante. 

-ser natural. De nada adianta fingirmos que somos peritos ou destemidos 

perante certas situações, isso torna-se perceptível. 

-aprender sobre os assuntos. Isso torna a apresentação e o próprio apresentador 

credíveis. 

 

Elaboração de um plano de montagem 

Após a captação e tendo as imagens e sons em nossa posse, passamos então à 

construção do plano de montagem. A edição está directamente relacionada com o tempo. Para 

um filme curto, teremos pelo menos o dobro do tempo gasto na filmagem. 

                                                           

66 http://www.thewildclassroom.com  

http://www.thewildclassroom.com/
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É ainda durante a rodagem que se faz o visionamento das filmagens efectuadas e se vai 

tomando nota das partes do filme de forma a que estas, no final constituam um corpus coerente 

e claro. 

É com estas indicações que se vai partir, na fase de pós-produção, para a edição do 

filme. Contudo, o trabalho de edição será muito mais moroso se não se elaborar previamente 

um plano que contemple a ordem das cenas filmadas, em que parte do material recolhido se 

encontra (referimo-nos aos timecodes67).  

A ordenação dos planos, de acordo com a lógica da narrativa do vídeo, deve ter também 

em conta a história ou o desenrolar dos acontecimentos, a duração de cada plano e a ligação 

entre os mesmos. 

É também nesta fase que se vão fazer escolhas entre os segmentos mais ou menos 

conseguidos, e planos que sejam mais coerentes para criar a lógica pretendida. Pressupõe-se 

também que é nesta fase que se eliminam as filmagens não desejadas ( o trabalho de recolha e 

catalogação já foi feito pelo anotador) e se enumera um elenco de planos elegíveis para uma 

determinada cena. Pode ser até que, com o desenrolar deste trabalho, o filme acabe por se 

direccionar para algo inesperado. O objectivo final é que o trabalho de edição seja rápido e 

eficaz. 

O guião de montagem deve conter os seguintes elementos ( Bidarra): plano, origem ( 

que se reporta ao timecode in e out da cassete ),  imagem, duração da imagem, áudio, a 

duração do áudio. 

Como refere Sérgio Puccini, “ Deixamos o campo do planejamento das filmagens para 

entrar no campo do planejamento da montagem, etapa distinta da primeira, por trabalhar com a 

selecção de um material mais restrito, limitado a um arranjo de combinações dentro do universo 

das imagens já captadas para o filme (…) esse é o momento em que o documentarista adquire 

total controle do universo de representação do filme, é o momento em que a articulação de 

sequências do filme, entre entrevistas, depoimentos, tomadas em locação, imagens de arquivo, 

entre outras imagens colocadas à disposição do repertório expressivo do documentarista, em 

consonância com o som, trará o sentido do filme” (Puccini, 2009).  

                                                           

67 Timecode : referência, em termos temporais, de um segmento de uma filmagem indicado através do temporizador da câmara, que regista o 

início e o fim do segmento ( geralmente surge da seguinte forma 00:00:00). 
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Podemos então resumir os constituintes de um plano de montagem (Imagem 53) 

- Nome da cassete  

- Data e quem filmou 

- Timecode in / out dos segmentos 

- Conteúdo dos segmentos 

- Notas áudio ou vídeo e observações 

 

Cassete Plano Timecode Imagem/Acção Duração Áudio Obs  

 
1 
Gravado 
por: 
Data: 
 

1 00‟00‟‟/ 
00‟15‟‟ 

Surge A e 
introduz tema 

15‟‟ Som 
Directo 

Take 1 
de 4 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Imagem 49  - exemplo de guião de montagem  

 

Finalmente, teremos também que tomar decisões quanto às imagens seleccionadas. 

Devemos ter em conta que ao transmitirmos muita informação também devemos tornar o vídeo 

atractivo, com uma escolha harmoniosa de plenos e com criatividade na abordagem. A escolha 

harmoniosa de planos significa que dentro do filme deverá haver uma progressão lógica que não 

choque o espectador. Um Plano de Pormenor não deve ser seguido de um plano geral, por 

exemplo. Também se deve dar ênfase aos planos com mais carga informativa, mas mostrando o 

essencial e não demorando muito na exposição e alternar com testemunhos ou intervenções do 

especialista. 

 

4.3 - Pós-produção 

 

“ Muitas pessoas vêem a filmagem como um fim em si mesmo. Não o é: simplesmente 

fornece material bruto para o filme. A verdadeira construção tem lugar na pós-produção” (A. 

Rosenthal) 

Após a elaboração do plano de montagem, o trabalho de edição consistirá na junção das 

várias partes do vídeo com o objectivo de criar uma história criativa e coesa. Segue-se, 
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naturalmente, o princípio de oferecer ao espectador um percurso sem sobressaltos e que faça 

sentido. 

 

Edição   

De acordo com o site The Wild Classroom, existem quatro finalidades essenciais na 

edição: 

- Seguir o desenrolar cronológico dos acontecimentos - começar no início e terminar no 

fim.  

-  Desenvolver as partes da história partindo do simples e avançando para o complexo. 

- Seguir a continuidade lógica no desenrolar da acção e no desenvolvimento da história. 

- Incluir as partes essenciais da narração da história. 

No caso do objecto de estudo deste trabalho, pressupõe-se que um vídeo de divulgação 

científica académica, devido ao seu conteúdo mais concreto, já deve obrigar a um guião 

específico que contenha indicações precisas daquilo que se vai filmar, a história em si já está 

preparada, não havendo um grande espaço para a improvisação e para uma escolha muito 

alargada quando nos encontramos na fase de edição. 

O trabalho de edição será repartido entre o fornecedor de conteúdo ( neste caso o 

investigador, o especialista), o realizador e o editor ( a contrário do que acontece na produção 

clássica de cinema, em que há um grande protagonismo do editor e do produtor na execução no 

produto final) . Ao editor caberá a função de moldagem estética, através da escolha dos 

melhores planos, das sequências mais importantes e dos demais elementos que constituirão o 

filme: fotografias, legendas, motion graphics, banda sonora, faixas de som, etc. Mas, com se 

disse, este trabalho deve ser feito em estreita colaboração com os especialistas, que dominam o 

conteúdo e têm uma noção daquilo que é mais importante mostrar.  

José Bidarra afirma que é através da montagem que se vai criando a narrativa. Além 

disso, refere as várias funções da montagem: 

- Função narrativa – define-se segundo relações de causalidade e temporalidade. A 

ordem de sucessão é o elemento primordial - o espectador tem necessidade de seguir uma 

história, logo os elementos têm de ser apresentados de uma forma verosímil. Um bom exemplo 

é a forma como se desenrola um documentário: começa por se concentrar num pormenor de 
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um acontecimento para depois contextualizar e mostrar um retrato geral do fenómeno. O 

contrário também pode acontecer. 

- Funções sintácticas - continuidade de representação e alternância – uma história que 

envolve várias personagens e cenários tem necessariamente de ter alternância, embora se passe 

no mesmo espaço temporal. A alternância transmite a ideia de que tudo se passa em simultâneo 

e está relacionado. Por outro lado, pode servir para mostrar aspectos antagónicos ou 

concorrentes dentro do filme. Exemplo: Num filme em que há uma corrida contra o tempo, as 

personagens são mostradas alternadamente a lutar pelo mesmo objectivo, conduzindo a um 

desfecho. 

- Funções semânticas - denotação e conotação – falamos em denotação quando um 

objecto ou elemento nos é apresentado directamente ( ele é mostrado)  e em conotação quando 

é sugerido. Está também relacionado com a metáfora.  

- Funções rítmicas - dizem respeito à convergência entre a atenção do espectador e o 

movimento das imagens. 

“ Um plano provoca uma atenção diferente no início e no fim. Primeiro é reconhecido e 

situado; em seguida existe um nível de atenção máximo, e que é captado o seu significado. Por 

fim, a atenção diminui. Se o plano permanece durante muito tempo provoca impaciência ou 

incómodo. Aí deve ser substituído por outro plano” ( Bidarra , 2005) 

Este autor considera ainda, em relação às funções rítmicas da montagem, que a “ 

sucessão de planos muito curtos pode traduzir uma subida de intensidade em direcção a um 

clímax” e “ se em contrapartida eles forem cada vez mais longos podem contribuir para a calma, 

o relaxe, a tranquilidade”. Ora estes, não são, certamente, os efeitos que queremos produzir no 

espectador de um filme de divulgação científica. 

Existem ainda as funções expressivas, que têm a ver com a continuidade e ligações 

credíveis na passagem de um plano para outro e também formas de resumir uma acção através 

da supressão de elementos narrativos ou descritivos. Isto é certamente muito útil quando se 

trata de condensar grandes quantidades de informação. 

Além disto, as transições são um aspecto muito importante na narrativa do filme de 

divulgação científica e podem, segundo Bidarra, ser utilizadas com intenções bem definidas. 

Referimo-nos ao corte e encadeamento, para efectuar mudanças de espaço e de tempo e 

também para assinalar diferentes ritmos de montagem de acordo com o tipo de planos. Se, por 
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exemplo, fazemos um filme mais dinâmico, haverá mais transições por corte. Num filme em que 

o tempo é mais dilatado e queremos sugerir a passagem do tempo, utilizaremos um 

encadeamento (normalmente com efeito dissolve) 

Outros efeitos que podem ser utilizados na edição:  

- Movimento lento (slow motion) para demonstrar fenómenos que se passam com 

demasiada rapidez e para realçar a intensidade emocional e movimento acelerado ( fast motion) 

para avivar o tempo (Imagens 49 e 50, respectivamente) 

      

 Imagem 50  - Exemplo de Slow Motion                                     Imagem 51 – Exemplo de Fast Motion 

 

- Imagem congelada (freeze), que facilita a descrição (Imagem 51) 

                                    

                                  Imagem 52 – Exemplo de Freeze 

 

- Chroma Key , que permite incorporar imagens e cenários na cena principal. Tem um 

grande contributo na redução dos custos de produção ( Imagens 52 e 53) 
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  Imagens  53 e 54  – Exemplo de Chroma Key 

 

Passamos de seguida a uma breve contextualização sobre os programas de edição e 

também sobre a publicação do vídeo. 

 

Publicação 

Existem actualmente vários programas de edição não linear com ferramentas de edição 

de áudio e vídeo e inserção de animações gráficas. O software de edição permite a manipulação 

de vários tipos de media. 

Com a introdução, na década de 90, dos produtos DV ( Digital Video) para consumo 

profissional e doméstico atingiu-se o momento ideal para a passagem de conteúdos vídeo para o 

computador. 

Mais tarde, com a introdução do HD e dos formatos comprimidos como HDV ( High 

Definition Video) potenciou-se a edição através de software especifico no computador. 

Em termos de processamento de vídeo, o Avid 68continua a ser considerado pelos 

membros da indústria como o mais eficiente programa de edição e continua em amplo 

desenvolvimento. No campo do software mais económico, temos o Adobe Premiere 69 e o Final 

Cut 70(este para ambiente Mac ) e também o Sony Vegas 71. No campo do software gratuito, 

temos os exemplos do iMovie 72 ( Apple) , PiTiVi73 ( Linux) , e Windows Movie Maker 74(Windows). 

Existem ainda programas disponíveis que são bastante variados e com capacidades 

                                                           

68 http://www.avid.com  
69 http://www.adobe.com/products/premiere.html  
70 http://www.apple.com/finalcutpro/top-features/  
71 http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware  
72 http://www.apple.com/support/imovie/  
73 http://www.pitivi.org/  
74 http://explore.live.com/windows-live-movie-maker?os=other  

http://www.avid.com/
http://www.adobe.com/products/premiere.html
http://www.apple.com/finalcutpro/top-features/
http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
http://www.apple.com/support/imovie/
http://www.pitivi.org/
http://explore.live.com/windows-live-movie-maker?os=other


 

I 109 

 

directamente associadas ao facto de serem mais ou menos dispendiosos. O preço que se paga 

pelo software também é um sinal de qualidade, como no caso do Avid. 

No que diz respeito a programas de edição de som, que têm como função a 

manipulação de sons e ficheiros de áudio (cortar, copiar, colar trechos de áudio, misturar faixas, 

remover ruídos, aplicar efeitos, converter ficheiros em diferentes formatos). Assim, temos vários 

programas de edição digital de som : 

  O Audacity  75 ( que tem a vantagem de funcionar em todas as plataformas), 

Soundbooth76 ( Adobe), Logic Pro77,  para citar os mais comuns . Temos também variadíssimos 

programas de software gratuitos.  

Alguns programas de edição de vídeo contemplam já animação gráfica, contudo existe 

software específico: After Effects78 , Flash79 ( Adobe) ou Combustion80.  

De seguida, devemos proceder à exportação do produto final tendo em conta a 

plataforma de partilha de vídeo ou site específico. 

De acordo com Wayne Brensen, do site Webdeveloper81, existem três formatos que 

podemos encontrar na Web: Quicktime82, AVI83 e MPEG84. O Quicktime, um formato desenvolvido 

pela Apple mas que pode ser utilizado em PC ou Mac é relativamente mais simples de usar em 

relação ao MPEG e é menos dispendioso em termos de hardware. O MPEG tem uma vantagem, 

que é a alta qualidade do produto final. O AVI é um formato mais doméstico, orientado para 

ambiente Windows e tem um aspecto negativo: a sincronização entre o áudio e o vídeo. Prevê-se, 

inclusivamente, que se venha a tornar um formato obsoleto brevemente. 

O processo de transposição do vídeo para a Web, como afirma Wayne Brensen, é 

relativamente simples. Devemos ter em conta neste processo também o ecrã em que o filme vai 

ser visualizado. 

                                                           

75 http://audacity.sourceforge.net/  
76 http://www.adobe.com/products/soundbooth/  
77 http://www.apple.com/logicstudio/  
78 http://www.adobe.com/products/aftereffects.html  
79 http://www.adobe.com/products/flashplayer/  
80 http://usa.autodesk.com  
81 http://www.webdeveloper.com/multimedia/multimedia_putting_video_on_website.html  
82 QuickTime é uma estrutura de suporte multimédia  desenvolvida pela Apple , capaz de manipular formatos de video digital,clipes multimédia, 

som, texto, animação, música e vários tipos de imagens panorâmicas interactivas ( Fonte : Wikipédia)  
83 AVI ( Audio Video Interleaved) é um formato de suporte multimédia desenvolvido pela Microsoft em 1992. Os ficheiros podem conter áudio e 

vídeo que são reproduzidos simultaneamente ( Fonte: Wikipédia) 

 
84 MPEG (Moving Picture Experts Group) Um arquivo MPEG é um arquivo digital contendo vídeo e áudio digitais codificados seguindo 

determinados padrões de compressão e armazenados em um dado formato específico. ( Fonte : Wikipédia) 

http://audacity.sourceforge.net/
http://www.adobe.com/products/soundbooth/
http://www.apple.com/logicstudio/
http://www.adobe.com/products/aftereffects.html
http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://usa.autodesk.com/
http://www.webdeveloper.com/multimedia/multimedia_putting_video_on_website.html
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Consideremos os passos a seguir para fazer o carregamento ( upload) de um filme ( 

neste caso para o YouTube, à semelhança de outros sites de partilha): 

- Começar por fazer uma descrição do vídeo. Deve-se usar palavras-chave, escolher uma 

categoria, para que, quando as pessoas procurarem um vídeo consoante a temática ou conteúdo 

possam ser direccionadas (exemplos: investigação académica, divulgação científica, projecto de 

investigação, resultados de investigação ou mesmo o tema principal de que trata o filme). 

-Definir quem pode aceder ao filme - o filme pode ser público ou privado, ou pode ser 

acedido só por quem nós escolhermos, ou uma lista de internautas. 

- Requisitos do vídeo – formato, resolução, formato de áudio, frames por segundo (fps). 

- Localizar o ficheiro e carregar - o filme será mais rapidamente carregado conforme a 

largura de banda e da rapidez da ligação. 

Depois de o filme estar carregado, o YouTube converte o filme para o formato FLV (Flash 

Video). Este formato é o mais utilizado, de uma forma geral, pelos sites Web, portanto convém 

pesquisar acerca dos formatos aceites, assim como a possibilidade de publicar com alta 

resolução. 

 

4.4 – Divulgação 

 

No contexto em que esta dissertação se insere, tratando da divulgação de ciência e de 

investigação académica, não poderíamos deixar de assinalar também a própria divulgação dos 

filmes produzidos. Isto faz todo o sentido à luz da actual omnipresença de empresas, instituições 

e indivíduos na Web e da constante progressão das redes sociais. De facto, seria um contra-

senso a não publicação dos filmes e a promoção dos mesmos a um nível alargado, 

considerando as ferramentas sociais e as comunidades online que substituem os tradicionais 

meios de divulgação e os custos inerentes à sua utilização. 

A publicação de matéria científica, além disso, é um dos requisitos essenciais da sua 

própria subsistência. É devido ao constante escrutínio dos cidadãos que se torna absolutamente 

necessário justificar o investimento na investigação e é também com base neste reconhecimento 

que o próprio apoio de instituições e particulares à investigação se desenvolve. Logicamente, as 

instituições de ensino superior devem reconhecer a importância em divulgar os resultados da 

sua pesquisa e perpetuar a transmissão de conhecimento científico.  



 

I 111 

 

Existem, portanto, algumas linhas orientadoras para que esta divulgação seja feita de 

uma forma eficaz. 

  De acordo com Robin Good, no site MasterNewMedia 85 , devemos ter em conta vários 

factores importantes tendo em vista a divulgação do nosso trabalho na Web: 

O nosso vídeo vai figurar entre milhões de outros, daí que seja necessário: 

- Em primeiro lugar, uma licença Creative Commons86, para que todos possam ver e 

partilhar o mais possível o filme. 

- De seguida, identificar o filme com Tags (etiquetas) – como já vimos, palavras-chave. 

As Tags funcionam como “apontadores2 para um tema mais específico e ajudam a identificar o 

conteúdo. 

- Fornecer uma imagem do vídeo (thumbnail) , que pode ser uma fotografia, um frame 

que seja representativo do filme para que se possa referenciar mais facilmente e também 

chamar a atenção. 

- Utilizar um título eficiente – criar um título apelativo mas que ao mesmo tempo seja 

representativo do filme. 

- Utilizar as redes sociais - Através de blogues, Twitter87, Facebook88, Linkedin89, YouTube.  

O vídeo deve ser partilhado em várias plataformas online. 

Aconselha-se também a criação de um canal próprio numa plataforma de partilha, tal 

como acontece com os vídeos analisados neste trabalho. Aqui se podem encontrar vídeos de 

diversos conteúdos associados às IES. Ainda dentro do canal oficial da IES, segue-se a criação 

de uma categorização, como por exemplo, “Produção Científica”.  

Dennis Meredith indica que, enquanto a comunidade mais jovem terá, com facilidade, 

acesso e mais apetência para procurar a informação na Internet, a não se deve descurar os 

meios de comunicação tradicionais, através de comunicados para a Imprensa (press releases), 

publicação de notícia no jornal académico, em revistas científicas, jornais, rádios, televisão, etc. 

com o objectivo de captar a parte mais tradicional do público de ciência. 

                                                           

85 http://www.masternewmedia.org/  
86 http://www.creativecommons.pt/  
87 http://twitter.com/   

 
88 http://www.facebook.com  
89 http://www.linkedin.com/  

http://www.masternewmedia.org/
http://www.creativecommons.pt/
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
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Finalmente, um outro objectivo subjacente à publicação de ciência é encorajar outros 

investigadores e alunos a criarem também os seus próprios conteúdos. Sugere-se a organização 

de workshops de técnicas de produção de conteúdos audiovisuais, o que faz todo o sentido 

nesta era da Web pelo crescimento de conteúdos gerados pelo utilizador. 
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5 –Conclusões 

 

5.1 – Considerações gerais  

 

Este estudo teve como principal motivação a fundamentação da necessidade de as 

instituições de ensino superior valorizarem os meios audiovisuais e a Internet como ferramentas 

de divulgação de investigação.  

As principais conclusões do trabalho efectuado podem ser encontradas no capítulo 

anterior (cap. 4), intitulado “Boas práticas na implementação de conteúdos audiovisuais para a 

criação de vídeos científicos académicos”. Neste capítulo são descritas sugestões para a 

produção e divulgação dos filmes de divulgação científica tendo por base as regras de produção 

audiovisual, nomeadamente nas áreas de televisão e documentário, de acordo coma pesquisa 

bibliográfica e o enquadramento teórico.  

O levantamento de informação (relativo à divulgação científica, às técnicas e estéticas 

cinematográficas, literacia mediática, a caracterização do vídeo científico enquadrado na Web 

2.0) permitiu, além disso, concluir que as boas práticas na elaboração de produtos audiovisuais 

deste cariz se baseiam numa pré-produção criteriosa e que privilegia a transmissão de 

informação. 

 De facto, o caso concreto do vídeo de divulgação de ciência, ao contrário dos modos de 

produção cinematográfica tradicionais, apoia-se numa relação estreita entre os especialistas 

(produtores de conhecimento) e os artistas (realizador, editor). Daí que se atribua tanta 

importância à fase de pré-produção, já que é aqui que se define a mensagem e se tenta adequar 

conteúdos às características intrínsecas do público-alvo.  

Relativamente às questões iniciais, “ De que forma se poderá potenciar o output 

de matéria científica através dos meios audiovisuais” e “ Que procedimentos 

deverão ser seguidos na elaboração de um vídeo com conteúdos científicos de 

âmbito académico?” foi possível verificar que:  

1- Existe um manancial de meios e ferramentas disponíveis para a comunicação de 

matéria científica que, cada vez mais, potenciam a divulgação, nomeadamente meios 
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audiovisuais e software cada vez mais acessíveis e fáceis de operar, apetência cada vez maior 

por parte do público em geral em relação à informação científica e um consenso quanto à 

potencialidade da Internet como ferramenta comunicativa imprescindível. Como se pressupôs no 

início deste estudo, uma presença eficaz na Web é factor determinante no sucesso de uma 

instituição. 

2- Apesar deste consenso quanto às potencialidades de uma presença institucional na 

Web, nem todas as IES dominam as especificidades do meio, como se pode verificar 

pelo subaproveitamento dos canais de divulgação e pela falta de investimento 

quanto à produção deste produto específico. A produção de CGU por parte dos 

investigadores é também escassa, isto vê-se pela quantidade de filmes que são produzidos 

por entidades externas e freelancers.  

Deve também haver uma consciencialização quanto às possibilidades 

oferecidas pelas ferramentas sociais e comunidades online, fruto de novas perspectivas 

proporcionadas pela Web 2.0.  

3 – A definição da mensagem e a transmissão dos conteúdos deve ter em 

conta as especificidades do público-alvo. De acordo com a recolha bibliográfica, as 

análises dos vídeos e as respostas recolhidas nos questionários, a linguagem utilizada ainda é 

um factor de distanciamento em relação à mensagem científica. A existência de barreiras coloca 

em causa o esforço de abertura da comunidade científica à comunidade em geral e à valorização 

da investigação académica por parte da sociedade. 

4 - Os produtores de conteúdos devem ter em conta as regras e técnicas de 

produção de documentário e televisão tendo em consideração o meio online. 

Também de acordo com a informação recolhida no capítulo 3 (Implementação do estudo 

comparativo), foi possível perceber a predominância da imagem como elemento unificador de 

significado. Além disso, deve haver uma preocupação com os ruídos e momentos ambíguos nos 

filmes. A construção coerente e criativa do vídeo de divulgação científica assenta na clareza do 

discurso e na gestão ponderada da informação. Esta deve ser transmitida tendo também em 

conta as características do meio online, em que o “contrato” entre o espectador e o produto tem 

especificidades próprias, nomeadamente o tempo dedicado a este tipo de conteúdos. 
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Apesar da informalidade associada ao meio online, as técnicas de produção (planos 

simples, narrativa sequencial, pouca utilização de efeitos e transições, etc) não deve significar 

menos cuidado na apresentação de informação científica, que se quer rigorosa e credível.  

5 – As IES devem apostar na divulgação dos vídeos e implementar uma 

presença na Internet. A presença das instituições na Internet, actualmente o meio de 

comunicação mais abrangente e poderoso, é condição determinante no que diz respeito à sua 

própria sobrevivência. A divulgação da investigação académica através de todos os meios 

possíveis e principalmente através de conteúdos audiovisuais garante visibilidade e a aposta por 

parte de empresas e instituições na continuidade dos projectos de investigação. Torna-se 

portanto necessário promover este tipo de trabalho, criar grupos de produção, trocar 

experiências, utilizar as redes sociais e as potencialidades das comunidades online. 

 

5.2 – Limitações encontradas  

No decorrer deste trabalho foram várias as limitações encontradas que determinaram 

também o curso da investigação. 

Em primeiro lugar, a escassez de bibliografia associada especificamente ao vídeo de 

investigação académica. Tratando-se de uma temática híbrida, entre o vídeo científico, a 

publicação académica e um formato audiovisual com características próprias, foi com alguma 

dificuldade que consegui reunir informação que me auxiliasse na demonstração da minha tese. 

Em segundo lugar, a escassa presença de conteúdos deste género na Internet. Como se 

comprovou, não existe uma aposta concertada na produção de publicação académica à 

excepção da apresentação escrita e oral tradicional. Se, mesmo em relação às universidades de 

topo, a pesquisa foi difícil, em relação à realidade das IES portuguesas não foi mesmo possível 

reunir exemplos significativos no que diz respeito a publicação institucional ressalvando-se o 

louvável esforço de alguns alunos e investigadores em nome individual, cujo resultado é, 

contudo, assinalável.  

Finalmente, a constante desactualização dos dados e estatísticas. Como se viu, a 

evolução constante dos meios de comunicação e das técnicas permite que cada vez mais 

pessoas façam um uso criativo das ferramentas de produção. É inevitável que, no final deste 

trabalho, algo mais se tenha desenvolvido na área da produção de conteúdos científicos 
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académicos e que, à distância dos acontecimentos, se tenha dinamizado um pouco mais a 

produção. Assim espero. 

 

5.3 – Trabalho futuro 

Tendo em conta a motivação e os objectivos desta dissertação, o trabalho futuro poderia 

consistir na implementação de um projecto consolidado de produção de vídeos de divulgação de 

investigação académica. Isso passaria pela constituição, a título experimental, de equipas de 

produção no âmbito do próprio curso de Ciências da Comunicação em colaboração com áreas 

de interesse específicas, levando em linha de conta uma das premissas do estudo - a estreita 

colaboração entre especialistas, técnicos e artistas. Este projecto poderia inclusivamente ser 

considerado ao nível curricular, não só das disciplinas de Comunicação, mas também das áreas 

de investigação – neste caso, integrado numa disciplina dedicada à publicação da pesquisa. 

Considero além disso necessário que a instituição, neste caso a Universidade do Minho, 

observe o cenário actual de promoção das IES e as potencialidades da integração dos 

audiovisuais na sua estratégia de comunicação. É importante elaborar um vídeo promocional, 

sem dúvida – o mercado a isso obriga - mas faz cada vez mais sentido explorar outras formas de 

divulgação do trabalho desenvolvido dentro de portas. É aí que reside a mais-valia de uma 

instituição.  

Finalmente, seria interessante explorar as sinergias resultantes da colaboração entre 

ciência e arte, que sempre estiveram ligadas a que nos apresentam sempre resultados 

fascinantes.  
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