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DICAS GERAIS
Gravações de vídeos – celular

1. Limpe a lente
2. Filme na horizontal
3. Mantenha a câmera estável
4. Postura frente à câmera
5. Cenário: composições clássicas
6. Use a luz a seu favor
7. Áudio claro X Som (Ruídos)
8. Cuidado: recursos audiovisuais
9. Montagem e edição



ROTEIRO
• Ferramenta de comunicação:

planejamento e organização.

• Controle do processo:
concatenação das ideias 
(coesão/coerência - tópicos ou texto)

ESTRUTURA
• Cabeçalho (apresentação pessoal)
• Apresentação do tema (temática)
• Palavras-chaves (1 / 2 / 3) e Análise
• Considerações finais
• Encerramento (despedida)



ROTEIRO - LINGUAGEM

• Falar para a Câmera: faça o que for 
mais natural e confortável para você.

• Escrita: Tópicos ou roteiro adaptado 
para a linguagem falada.

• Texto: claro, objetivo, voz ativa.

• Evite: apostos, palavras difíceis ou 
ambíguas, muitas ideias juntas.

• Importante: Opinião / Citação



Beatriz e Elisângela
Contos: Confissões de uma viúva moça, 
Missa do Galo e Uns braços.

Leone e Mariana
Contos: Uns Braços e Missa do Galo

José Camilo e Larissa Silva
Contos: Missa do Galo e
Confissões de uma viúva moça

Júlia e Iris
Conto: Missa do Galo

Luiz Silva e Amanda Ribeiro
Conto: Confissões de uma Viúva Moça, 
Missa do Galo e Uns Braços



CANDIDO, Antonio. Esquema Machado de Assis. In: Vários 
Escritos. 2ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1977. Pp.13-32

• Narradores:
não confiáveis
saltos temporais (fragmentação)

• Romances/Contos abertos: 
sem conclusão necessária, ou 
permitindo uma dupla leitura, 
interpretação.

• “Fato” real X “Fato” imaginado: 
impossível demarcar fronteiras;



Uns Braços / Missa do Galo

• Sobre o que trata a história?

• Quando se passa a história?

• O cenário é descrito minuciosamente? Como?

• Há personagens protagonistas e coadjuvantes (ou secundárias)? Sim? Não?
Quais? Identifique-as com trechos da narrativa.

• Quem conta a história?

• Se há um narrador, como ele/ela se identifica? Como você sabe que há um
narrador?

• Há diálogo com o leitor ou um(a) possível leitor(a)?

• Há imparcialidade no relato? Sim? Não? Por quê?

• Como é feita a narração? Primeira/terceira pessoa, qual?

• Qual o tipo de discurso predominante? Discurso direto, indireto, indireto livre,
etc?

• Quais os temas presentes na história?

• Existe alguma crítica social? Qual? Exemplifique com trechos do texto;
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