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narrativa (audio)visual e comunicação, desenvolvido no âmbito do projeto Com ON
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Descrição do conteúdo

O módulo narrativa (audio)visual está dividido em 3 secções principais:

- elementos (audio)visuais

- storytelling para além das palavras

- (audio)visual storytelling: experiências online e o�ine
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Neste módulo vai aprender como as mensagens / histórias podem ser construídas e expressas

através de media digital. A ideia é sensibilizar sobre como a linguagem audiovisual molda

estas mensagens, e ilustrar com exemplos de vídeo, imagens e histórias ilustradas

(esboçando exemplos bem conhecidos ou criativos).

Objetos de aprendizagem
Ao completar o módulo, irá ser capaz de:

Colocamos em prática a comunicação audiovisual em

situações da vida real quando, por exemplo, criamos um

postal de felicitações, enviamos uma receita através de uma

mensagem de voz a um amigo, gravamos um vídeo de

férias, criamos um infográ�co para o CV, etc.

compreender o elemento (áudio)visual –



desenvolver uma narrativa sobre um ambiente online –



A duração prevista deste módulo é de 2 horas.

Inclui a navegação através de todo o conteúdo, a realização das atividades propostas e os

questionários para cada secção.

Além desta calendarização, pode usar o tempo que quiser, explorando cada um dos exemplos e

ideias introduzidas no módulo.

Lembre-se: A prática irá melhorar as competências no campo da narrativa audiovisual.

analisar estudos de caso sobre como contar histórias digitais –
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Audiovisual é um termo genérico que

se refere a formas de comunicação que

combinam som e imagem, bem como

É também utilizado para se referir à

tecnologia utilizada para a gravação, tratamento e

exibição de som e imagem sincronizados, ou

mesmo à linguagem utilizada para gerar
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Elementos da linguagem (audio)visual

Qual o signi�cado de “Audiovisual”?



aos produtos gerados por estas formas

de comunicação.

signi�cados através da combinação de imagens e

som.

A fotogra�a é a arte, aplicação e prática de criar imagens duradouras através da gravação de
luz ou de outras radiações eletromagnéticas, quer eletronicamente por meio de um sensor de
imagem, quer quimicamente por meio de um material fotossensível, como um �lme
fotográ�co.

Os principais elementos do audiovisual são:

F O T O G R A F I A I L UST R A Ç Ã O G R A F I A

F O T O G R A F I A I L UST R A Ç Ã O G R A F I A



Uma ilustração é uma decoração, interpretação ou explicação visual de um texto, conceito ou
processo, destinada à integração em meios de comunicação, publicados como cartazes,
folhetos, revistas, livros, materiais didáticos, animações, jogos de vídeo e �lmes. Ilustração
signi�ca também fornecer um exemplo; seja por escrito ou em forma de imagem
 

Gra�a são imagens visuais ou desenhos numa superfície - como uma parede, tela, ecrã, papel
ou pedra - para informar, ilustrar ou entreter. 
 
No uso contemporâneo, inclui uma representação pictórica de dados - como em design e
produção, auxiliados por computador - em composição tipográ�ca e artes grá�cas, e em
software pedagógico e recreativo.

F O T O G R A F I A I L UST R A Ç Ã O G R A F I A





Pode utilizar elementos audiovisuais para criar uma narrativa,
que é a sua história.

Para o fazer deverá seguir alguns passos importantes:



Pesquisar, Explorar, Aprender

Pesquisar o(s) tópico(s) associado(s) à sua narrativa, utilizar recursos académicos e

populares, conforme apropriado.

Passo 1



Media criados numa StoryBoard, Plano

Storyboarding é o primeiro passo para a compreensão do som e da imagem. É o plano

ou planta que guiará a tomada de decisões sobre imagens, vídeo e som. Os

storyboards simples só terão espaço para imagens/vídeo e para o guião.

Passo 2



Reunir, Criar, Modi�car

Coletar/Indexar a Media Criada numa pasta para armazenar a media associada às

suas narrativas (por exemplo, imagens, mapas, documentos) e manter o controle de

recursos baseados na web durante o decurso da pesquisa, para uma fácil lembrança

quando chegar a hora de construir sua narrativa.

Crie gra�as, vídeos, fotogra�as - conforme apropriado - para usar com a sua

narrativa.

Modi�que os itens (se permitido) para se adequarem à sua narrativa.

Passo 3



Crie a sua narrativa

Passo 4



Publique e Partilhe

Passo 5



C O NT I NU A R

Uma narrativa ou linha de tempo bem construída permite-nos ver os padrões e conexões que

importam entre os elementos audiovisuais e pode ajudar os leitores a explorarem um tópico

através do tempo e da geogra�a.

Se a sua narrativa for sequenciada no tempo, está a construir uma

linha de tempo.



Crie uma narrativa clara –

As linhas de tempo mais e�cazes são aquelas que fornecem uma narrativa bem construída.
 
Embora apresentadas de forma visual, as linhas do tempo são muito parecidas com artigos ou
histórias.
 
Funcionam melhor quando têm uma boa estrutura organizacional e a ordem do argumento faz
sentido.

Incorpore uma gama de media –

As imagens são apenas uma forma de fundamentar o texto. Grá�cos, mapas, documentos
primários, links para outras fontes e vídeo podem, dar ao projeto uma sensação mais robusta e
fornecer ao leitor outros caminhos, para explorar o tópico.

Referencie conteúdo externo –

As linhas de tempo permitem à presentação uma ampla gama de informações.
 
Na existência de fontes con�áveis como por exemplo (por exemplo, websites, artigos de
jornais) que abordem o assunto, considere a criação de links diretos para estas.



Con�ra alguns exemplos de narrativas digitais em:

https://visual-narrative.com/

A C T I V I D A D E

https://visual-narrative.com/


ACTIVIDADE

Agora, pense em criar uma narrativa sobre si.

Primeiro, de�na um plano para preparar uma narrativa, recolha os recursos, crie a sua

narrativa.

Depois, poderá publicar e compartilhar.



Compreendeu os conceitos chave e está preparado para o teste?

Vamos a isso!
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Pergunta

01/03

Audiovisual é um termo genérico que se pode referir a formas de comunicação

que combinam som e imagem, bem como aos produtos, gerados por essas

formas de comunicação.

Verdadeiro

Falso



Pergunta

02/03

Faça a correspondência Correta

Gra�as

Fotogra�a

Uma ilustração

é a arte, aplicação e prática de criar
imagens duradouras ao gravar

são imagens ou desenhos visuais
numa superfície– como uma parede,
tela, ecrã, papel

é uma decoração, interpretação ou
explanação visual de um texto,
conceito





Pergunta

03/03

Quais são os passos a seguir na preparação de narrativas digitais?

1.º passo: Pesquisar, Explorar 

2.º passo: Tópicos/Storyboard/Plano

3.º passo:  Recolher, Criar, Modi�car

4.º passo: Criar a Narrativa 

5.º passo: Publicar e Partilhar

1.º passo: Criar a Narrativa  

2.º passo: Pesquisar, Explorar 

3.º passo:  Recolher, Criar, Modi�car

4.º passo: Tópicos/Storyboard/Plano

5.º passo: Publicar e Partilhar



1.º passo: Recolher, Criar, Modi�car

2.º passo: Pesquisar, Explorar 

3.º passo:  Criar a Narrativa  

4.º passo: Publicar e Partilhar 

5.º passo: Tópicos/Storyboard/Plano 
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Storytelling para além das palavras

Tecnologia Audiovisual

 Tecnologia Audiovisual é um termo geral para o processo

de construção de um conjunto de operações, métodos e



Storytelling é a arte de contar boas histórias, de acordo com uma linha de tempo. A história

pode ser contada utilizando fotogra�a, ilustração ou vídeo, e pode ser melhorada com gra�as,

música, voz ou outro áudio.

Storytelling é a arte de contar histórias, enquanto se envolve com as pessoas. Mas por mais

simples que pareça, a técnica é considerada um avanço no mundo da publicidade e do

marketing, e muitas empresas têm aderido a esta técnica.

técnicas, baseados em recursos de vídeo e resultando num

treino de competências. Esta tecnologia baseia-se na

utilização de canais áudio e visuais, de perceção de

informação. Permite organizar ao máximo a perceção.



É possível identi�car três macro setores, onde a narrativa é
utilizada: cinema, web e televisão. 

O Storytelling é utilizado no cinema.

Storytelling é também utilizado em produtos da web.
 

C I N E MA PR O DUT O S DA  WE B PR O DUT O S DA  T E L E V I SÃ O

C I N E MA PR O DUT O S DA  WE B PR O DUT O S DA  T E L E V I SÃ O



Storytelling é também utilizado em produtos da televisão.

C O NT I NU A R

C I N E MA PR O DUT O S DA  WE B PR O DUT O S DA  T E L E V I SÃ O



Isto pode ser feito através da demonstração de

sentimentos, com a criação de cenários tensos,

�ashbacks ou através de um ponto de vista

escolhido/controlado.

Desde que estejam ligados à

história e à linguagem, o público

compreenderá melhor a ideia

principal.

Criar uma boa história

A história deve estar conectada com a estratégia e a caracterização da

empresa ou da pessoa, para que o espetador perceba a autenticidade e

se identi�que com a sua marca ou mensagem.



Não necessita ser como George Lucas e a saga Star Wars, por exemplo, para contar uma boa

história.

Pequenas histórias da vida quotidiana das pessoas, podem ser transformadas e contadas de

tal forma que todos possam identi�car-se e �car comovidos.

Por exemplo, para as empresas, quanto maior for a ligação do cliente à história do produto,

maior será o seu envolvimento com a marca e, claro, com tudo o que esta representa.

Veja o exemplo de storytelling da Kit Kat:

Product History: Kit Kat Chocolate

https://www.youtube.com/watch?v=Z_OwJAfP3XA


Product History: Kit Kat Chocolate

https://www.youtube.com/watch?v=Z_OwJAfP3XA


Já está mais do que provado que o suspense faz com que o espetador �que mais

envolvido com a história.

Isto porque quando o espectador não tem ideias do �nal da história, ele permanecerá

envolvido, até que descubra como termina.

Sendo assim, à medida que constrói as histórias, tente manter o suspense até ao �m,

para que o resultado �nal da história seja inesperado, a partir do momento em que começa a

ser contada.

C O NT I NU A R



Storytelling para além das palavras - Áreas de aplicação

Con�ra estes exemplos de narrativas audiovisuais.



Fotojornalismo

Fotojornalismo é uma forma de jornalismo (a recolha, edição e apresentação de

material jornalístico, para publicação ou transmissão) que utiliza imagens para

contar uma história nova. 

É normalmente entendido como se referindo apenas a imagens estáticas, mas em

alguns casos, o termo também se refere ao vídeo utilizado no jornalismo de

radiodifusão.

Con�ra mais exemplos em:

http://www.topdesignmag.com/great-examples-of-photojournalism/

Área 1

http://www.topdesignmag.com/great-examples-of-photojournalism/


Produtos estigmatizados

Nesta área é também bastante importante utilizar a narrativa digital, como uma

solução para comunicar acerca de produtos estigmatizados.

 Con�ra outros exemplos em:

https://uk.intimissimi.com

Área 2

https://uk.intimissimi.com/


Marketing de Turismo

Storytelling acerca de lugares é reconhecido como uma ferramenta para melhorar a

reputação das regiões que competem pelo turismo e desenvolvimento económico, na

era digital.

A forma como os governos locais e organizações culturais entendem e incentivam a

narrativa sobre lugares ("storytelling de lugares") pode ter um impacto signi�cativo

no sucesso de uma região competindo pelo turismo. 

O storytelling de lugares permite que as partes interessadas nos locais contem as

suas histórias pessoais sobre os seus lugares preferidos.

Os governos locais e as organizações culturais podem utilizá-las para incentivar e

gerir o envolvimento das partes interessadas, num processo de vários níveis, para

melhorar o marketing e as comunicações do sistema de serviços regionais, na era

digital.

Con�ra outros exemplos em:

Área 3



https://www.thinkdigital.travel/opinion/shaping-the-destination-brand-through-

video-storytelling/

 

https://www.thinkdigital.travel/opinion/shaping-the-destination-brand-through-video-storytelling/


Educação

Storytelling é uma ferramenta que pode ser utilizada para explorar o passado e

simultaneamente encorajar comportamentos e ações futuras positivas. 

Ao ouvir uma história, o ouvinte entra num novo mundo, num certo lugar e tempo, e

embarca numa viagem com cheiros, sons e emoções imaginados.

Con�ra outros exemplos em:

https://www.youtube.com/watch?v=VLVqFoG-nt4

Área 4

https://www.youtube.com/watch?v=VLVqFoG-nt4


Línguas estrangeiras

Storytelling é muito importante para o ensino de línguas estrangeiras. 

Os recursos de vídeo permitem a demonstração do objeto de estudo - uma língua

estrangeira - em condições reais. O vídeo permite demonstrar não só uma língua,

mas todo o ambiente onde ela existe, incluindo aspetos culturais, sociais, étnicos,

entre muitos outros.

Con�ra alguns exemplos em:

http://www.bbc.co.uk/languages/other/quick�x/

Área 5

http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/
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E em relação aos efeitos sonoros?



Através de efeitos sonoros, é possível

envolver os seus espetadores na sua

história, bem como ajudar a transmitir a

mensagem.

No �nal de contas, são responsáveis por trazer

um toque de realidade às suas produções

audiovisuais, ajudando na imersão do espetador

na história.

Um dos grandes benefícios dos efeitos sonoros é o tornar a história mais real e também

ajudar a promover um maior envolvimento do público. Ao ajustar o som, somos

capazes de evocar certas emoções nos membros da audiência.

Seja na transição de cenas, numa animação para contar um Não estamos a falar de



determinado trecho da história ou em várias aplicações, o uso

de efeitos especiais encorajará o espetador a imaginar os

acontecimentos contados e a transmitir à realidade relatada,

além de facilitar a compreensão do conteúdo.

efeitos dispendiosos que

exigem muito trabalho.

Hoje em dia existem vários

softwares de edição que

ajudam na produção de

efeitos especiais, para

vídeos, incluindo aplicações

móveis.

C O NT I NU A R

Pode encontrar alguns efeitos sonoros para as suas criações

em:

https://www.free-sounds.net/special-sound-e�ects.htm 

Alguns aspetos chaves a ter em atenção na criação de histórias

audiovisuais



Atribuição: cada Imagem, Vídeo e outro elemento de media é atribuído
Legendas: cada Imagem, Vídeo e outro elemento de media inclui uma legenda
Byline: linha que re�ete com precisão a autoria da narrativa

I N T E G R I DA DE  I N T E L E C T UA L C O N T E ÚDO



Subtítulo: o subtítulo é conciso (apenas algumas palavras) e realça/esclarece o título da
narrativa
Visualizações de Dados: o uso seletivo de visualizações de dados pode tornar conjuntos de
dados complexos acessíveis
Mapas: identi�que a(s) localização(ões) associada(s) ao tópico para fornecer contexto

I N T E G R I DA DE  I N T E L E C T UA L C O N T E ÚDO

Storytelling - Lista de Veri�cação



AT I V I D A D E

O texto é apresentado de uma forma visualmente apelativa e encoraja o leitor a

envolver-se e a continuar a ler toda a narrativa.

Breakouts, Cards e Doubles são usados para criar um "�uxo" e proporcionar ao

leitor uma experiência de leitura dinâmica.

Os elementos de media são selecionados porque ajudam o leitor a entender

melhor o tópico - e NÃO são simplesmente uma distração visual para a narrativa.

As fontes são citadas e uma secção Fontes Citadas está localizada na parte inferior

da narrativa.



ATIVIDADE

Agora é a sua vez de exempli�car algumas áreas de aplicação de storytelling.

Navegue na Internet para encontrar, pelo menos, um exemplo, para cada uma das áreas

mencionadas, nesta secção.



Altura de avaliar o que se aprendeu até agora, boa sorte!
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Pergunta

01/03

Storytelling estimula o uso da imaginação

Verdadeiro

Falso



Pergunta

02/03

Quais das seguintes opções é uma vantagem do storytelling? 

Storytelling é uma pessoa contar algo a outra pessoa

Storytelling precisa de um equipamento especí�co 

Storytelling encoraja a pesquisa 

Todas as opções apresentadas são vantagens 



Pergunta

03/03

Storytelling acerca de lugares é reconhecido como uma ferramenta para

melhorar a reputação das regiões

Verdadeiro

Falso



Nesta unidade reunimos alguns exemplos de storytelling, não só para dar uma melhor

perceção do seu signi�cado, mas também para inspiração.

É importante lembrar que os casos que aqui destacamos começaram no ano de 2011, o que

pode não soar tão recente. Mas, apesar da data, o termo só tomou forma e ganhou destaque

recentemente, pois as pessoas entendem melhor a técnica e como utilizá-la para melhorar as

suas estratégias.
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Storytelling é a forma mais poderosa de colocar ideias no
mundo

Robert McKee

Agora vamos estudar seis bons exemplos de storytelling que �caram na

história!





Beleza Real - Dove

Nos dias de hoje a marca já é conhecida por este tipo de conteúdo. De tempos em tempos

temos mais uma campanha charmosa que incentiva as mulheres fortalecerem-se, a verem-se

como detentoras de beleza e força. Mas quem vê o conteúdo produzido pela Dove, atualmente,

pode ter esquecido que tudo começou em 2013.

 

Na campanha de Beleza Real, a marca convidou mulheres para serem desenhadas de duas

maneiras: a primeira seria da maneira como elas se veem e a segunda do ponto de vista umas

das outras. E é aqui que observamos uma mudança: aos olhos dos outros, a maioria das falhas

que elas apontam não existem.

Dove Real Beauty Sketches | You’re more beautiful than you think …

https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE
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Inglês no CCAA – CCAA

O vídeo é, de facto, a sequência da campanha do CCAA. Aqui, seguimos a trajetória de dois

personagens que encontram desa�os e não conseguem ultrapassá-los devido à ansiedade que

sentem quando se trata de colocar o seu inglês à prova. A campanha foi lançada em meados

de 2012 e contou com a presença das celebridades Megan Fox, Mike Tyson e Bruce Willis.

Os anúncios eram curtos, mas a mensagem simples, juntamento com um toque de humor fez

com que os vídeos tivessem um impacto enorme. Portanto, é claro que este é um dos

exemplos de storytelling que não poderia �car fora da lista!



CCAA Commercial MEGAN FOX GABRIEL SOUSA and MIKE TYSON

https://www.youtube.com/watch?v=pghwO4NG78c
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CCAA Commercial MEGAN FOX GABRIEL SOUSA and MIKE TYSON

https://www.youtube.com/watch?v=pghwO4NG78c


Toda a Forma de Amor – O Boticário

De tempos em tempos, O Boticário tem investido em anúncios mais elaborados, com foco nas

pessoas. O resultado são conteúdos como a campanha que teve como trilha sonora a famosa

música de Lulu Santos, Toda Forma de Amor.

C O NT I NU A R

Dia dos Namorados O Boticário

https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI


Lute Como uma Garota – Always

Uma lista de exemplos de storytelling, sem mencionar a campanha “Lute Como uma Menina

(o que signi�ca: Fazer as coisas como uma Menina?) não seria uma lista completa. Lançada

em 2014, o anúncio mostra homens, mulheres, meninas e meninos de todas as idades.

O diretor faz o pedido de vários cenários aos participantes. Durante estes pedidos, ele orienta

os participantes a encenarem situações como lutar, correr e praticar desportos da maneira

como as meninas o fariam e o resultado é incrível.

O projeto pretende levantar a questão da razão do uso

do termo "como uma miúda" como algo pejorativo.

Desde o seu ano de lançamento até hoje, o vídeo

continua a ser utilizado para incentivar à re�exão e,

como se tornou viral, certamente fez com que muitas

pessoas questionassem o uso desta frase.

Ah, é fantástico dizer que ao �m de

três anos da sua produção, o vídeo

continua a circular na internet. Este

ano ganhou ainda mais destaque,

porque é um tema cada vez mais



discutido online: a igualdade de

género.

Se ainda não assistiu ao vídeo, este é o seu momento. Aqui

irá observar um dos maiores exemplos de storytelling, bem

como uma lição para toda a vida. Está à espera de quê?

C O NT I NU A R

Uma surpresa dramática numa praça calma  - TNT 

Always #LikeAGirl

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


Às vezes, misturar realidade e �cção é uma boa combinação! Estabelecendo as fronteiras

entre ambas, e também entre online e o�ine, é uma estratégia que facilita o envolvimento da

audiência.

A TNT lançou esta campanha para publicitar o seu novo canal de TV, na Bélgica.

Não conhece a campanha? Assista agora. Este é um dos melhores exemplos de storytelling

que não pode faltar, na sua jornada de conhecimento e inspiração da técnica.

 

A DRAMATIC SURPRISE ON A QUIET SQUARE

https://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw
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INo �nal de contas, é este o resultado que todos procuramos quando lançamos um material,

certo?

Agora temos uma missão ainda maior. Vamos aprender a, colocar em prática, estes exemplos

de storytelling!

A lição é que uma história bem contada desperta a imaginação e as

emoções e pode produzir resultados incríveis, para as marcas. Veja

quanto tempo passou desde que alguns desses exemplos foram

lançados e como ainda estão presentes na nossa memória...



Os exemplos de storytelling mencionados são tão cativantes que um detalhe pode ter passado

despercebido - todos eles têm um padrão.

Mesmo com as diferenças de audiência, tempo e objetivo da campanha, as histórias acima

mencionadas seguem uma estrutura comum: a lógica do storytelling.



A jornada do herói - estrutura narrativa clássica

A construção desta técnica é apresentada em quatro conceitos



Início da história

O primeiro ponto deverá introduzir o início da história. Ou seja, apresentar as

personagens e as suas próprias histórias, o contexto em que estão envolvidos e

também apresentar a ideia de quais as motivações e eventos que irão transformar a

sua jornada.

Na introdução, irá apresentar a sua personagem e é crucial criar de imediato a

conexão com o seu espectador, para que este se interesse pela sua história. 

A dica para acertar logo de imediato é: de�na o seu trabalho pessoal e conheça muito

bem o público que irá escutá-lo, para que possa obter alguma empatia.

Passo 1



Os desa�os

O segundo ponto irá apresentar os desa�os que os personagens enfrentam e que os

motivarão a transformar o seu destino. Procurar novos conhecimentos e ferramentas,

com o objetivo de enfrentar e superar os seus problemas.

É através da forma como irá apresentar o problema que o interesse do seu público

será despertado.

Idealmente, irão identi�car-se com o problema, mas também saberão que poderão

encontrar desa�os ao longo do caminho.

Passo 2



Superar os problemas

Ao longo do seu percurso, o nosso personagem enfrentará diferentes desa�os e será

testado para provar as suas capacidades. Superar o(s) problema(s) é uma parte

fundamental da história. Como poderá fazê-lo? 

Quanto mais engenhosa e inovadora for a forma de enfrentar e resolver os desa�os,

mais interessante será para o seu público. Surpreenda-os com a sua abordagem!

 

Passo 3



O retorno

Após vencer os desa�os e resolver os problemas, os personagens voltam ao seu ponto

de partida. 

No entanto, desta vez contarão com novas capacidades e conhecimentos. Este

momento é quando, ao resolver o problema, há uma mudança na vida do "herói". 

Aqui conclui-se a jornada, e a história termina.

Passo 4



A C T I V I D A D E

Can you manage to cacth your audience interest?

Remember: practice is the key of sucess!



ACTIVIDADE

Pesquise na web outros exemplos de campanhas baseadas em storytelling e escolha a que

mais gosta. 

Compartilhe nas redes sociais!



Vamos testar o que aprendeu!
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Quiz nº 3



Pergunta

01/03

A maioria dos exemplos de storytelling têm em comum 

O padrão

O contexto

A personagem



Pergunta

02/03

Adivinhe os termos corretos para preencher os espaços em branco nesta frase:

Uma história bem contada incita a______ , as_______ e pode render

resultados incríveis para as marcas. 

Imaginação

Emoções

Paciência

Cerebro





Pergunta

03/03

A estrutura clássica do storytelling chama-se 

O desa�o do herói

A jornada do herói

A vida do herói


