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Olá! 

Que bom ter você aqui! 

Eu sou a Rosângela. Sou formada em Farmácia pela Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), e, desde 2004, ano em que me formei, atuo como farmacêutica e também como 

professora. 

As aulas surgiram de forma espontânea, mas não foi difícil me afeiçoar pelo ofício do 

magistério. Ao longo de todos esses anos laborando nas duas áreas, percebi que, apesar da 

facilidade de acesso às informações nos dias atuais, a temática relativa às transformações 

biológicas e comportamentais na adolescência ainda é cercada por dúvidas, tabus, crendices e 

preconceitos.  

Pensando nisso, desenvolvi junto com meu orientador, Prof. Dr. Guilherme da Silva 

Lima, o presente produto educacional, que conta com atividades que utilizam o potencial do 

cinema para a apropriação do conhecimento científico e racionalização do conteúdo acima 

abordado, de forma a contribuir com o ensino e com a aprendizagem. 

Vocês encontrarão nessa Sequência Didática atividades que problematizam e 

contextualizam o tema em referência, conduzindo os alunos a dialogar, discutir e debater o 

assunto, possibilitando que os estudantes produzam sentidos e significados, adquirindo 

liberdade, voz ativa e autonomia para expressarem suas opiniões. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta apresentação se inicia com o seguinte trecho: 

 

[...] o ensino passa a não estar centrado unicamente no conteúdo em si, mas nas suas 

relações com a vida do indivíduo em seu cotidiano e da sociedade de uma maneira 

mais ampla, não faz sentido reduzir a aprendizagem das ciências à memorização de 

conceitos e à aplicação de fórmulas. A participação do cidadão na vida social de 

uma maneira ampla depende de sua possibilidade de interlocução com questões 

complexas baseadas em conhecimentos científicos e tecnológicos. 

(Mamede e Zimmermann, 2005, p.2) 

 

Dentro desta concepção, a Sequência Didática (SD) aborda como as transformações 

biológicas interferem na postura, nas emoções e na conduta sociocultural dos adolescentes. E 

foi estruturada de acordo o Modelo Topológico de Ensino (MTE) proposto por Giordan 

(2006). 

O MTE foi elaborado com base na teoria de ação mediada proposta por James Wertsch 

(Wertsch, J. Mind as action, New York: Oxford University Press, 1998) sendo organizado em 

três pilares (GIORDAN, 2006): 

- atividades estruturadas de ensino que possam permitir que professor e aluno tenham 

interação;  

- atividades que tendem a promover nos alunos uma nova forma de pensar a 

“Ciência”, tendo os conceitos construídos em sala como ferramentas culturais; 

- e a tematização como sendo capaz de aproximar os alunos destas ferramentas 

culturais que são arquitetadas de acordo com os contextos erguidos na sala de aula. 

Além disso, Giordan (2006) discorre que o MTE deve englobar o planejamento 

curricular e ter a aula “em si” como uma organizadora do ensino. Sendo assim, “A sequência 

de aulas, que deve privilegiar a diversificação das atividades, principalmente as formas de 

interação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-material de ensino, forma o módulo de ensino” 

(pág.4). 

O MTE se baseia nas seguintes propriedades:  

• Contexto e continuidade; 

• Narrativa e historicidade;  

• Materialidade e mediação. 

A propriedade de contexto e continuidade se baseia nas ideias e nos discursos. No qual 

a continuidade faz referência à unidade espaço-temporal, tendo a temporalidade dos episódios 

em situações de ensino que ocorrem em sala de aula como balizadores desta propriedade. Já o 
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contexto, trata de como as experiências do dia a dia de cada aluno podem “conversar” com os 

conteúdos escolares.  

Giordan (2006) aponta três fundamentos para o conceito de contexto, que são: 

I. O contexto situacional, no qual os sujeitos e os objetos da ação educativa estão 

no mesmo plano concreto;  

II. O contexto linguístico permite que os estudantes por meio do discurso tenham 

acesso aos objetos da aprendizagem; 

III. O contexto mental, que conta com a memória de fatos e situações vivenciadas 

para se estabelecer. 

Por meio das temáticas abordadas em sala de aula, é possível que os estudantes 

ampliem seus contextos para além daqueles já experimentados. Para isso, é preciso que o 

professor se faça valer dos aspectos linguísticos e mentais da contextualização, além do 

planejamento e das adaptações necessárias para que os alunos estendam seus círculos de 

atividades bem como a sua comunicação.  

A propriedade da narrativa e historicidade tem por base a organização do ensino. 

Giordan (2006) evidencia que por meio das ideias científicas expostas aos alunos; das 

estratégias adotadas pelo professor para que os estudantes não somente se apropriem destas 

ideias, mas também deem sentido a elas; e da responsabilidade que deve ser transferida aos 

alunos para executar estas ideias tem-se a estruturação da SD. Senso assim, a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão de uma sequência de ensino devem contar com o 

envolvimento dos alunos nas atividades planejadas pelo professor cujas estruturas partem de 

uma temática central articulados a outros conceitos e a construção de significados. 

Ainda dentro das concepções de Giordan (2006), tem-se a propriedade da 

materialidade e da mediação, no qual as ferramentas culturais e a linguagem (fala) se 

destacam como principais mediadoras das ações. Aqui tem-se as contribuições da teoria 

sociocultural (Wertsch, 1998) que trata as ações entre os sujeitos (ações externas) e as ações 

mentais (ações internas) como sendo mediadas por instrumentos (ferramentas culturais) 

específicos que as ordenam.  Desta forma, estas ferramentas culturais são utilizadas a fim de 

se atingir um determinado propósito.  

A linguagem, por sua vez, é um mediador essencial para que uma atividade educativa 

seja organizada e executada tanto pelo professor como pelo aluno. Deste modo Giordan e 

Guimarães (2012, p.6),  

 



7 
 

A fala é, portanto a ferramenta cultural mais importante para realizar as ações de 

ensinar e aprender, e sua relação com outras ferramentas culturais condicionam 

fortemente tanto o planejamento do ensino como o processo de elaboração de 

significados, ou seja, a aprendizagem. 

 

De acordo com Giordan (2006), é por meio da linguagem que as situações de ensino 

são mediadas dentro da sala de aula. A fala possibilita que as atividades interativas sejam 

estabelecidas entre o professor e os alunos. Mortimer e Scott (2002) vão ao encontro destas 

ideias quando discorrem que “as interações discursivas são consideradas como constituintes 

do processo de construção de significados” (p.284). 

As interações discursivas que ocorrem dentro da sala de aula se caracterizam de 

acordo com suas dimensões de interação e com a origem das ideias e/ou conceitos 

(GIORDAN e GUIMARÃES 2012). Desta maneira, Mortimer e Scott (2002) discorrem 

“sobre como o professor trabalha as intenções e o conteúdo do ensino por meio das diferentes 

intervenções pedagógicas que resultam em diferentes padrões de interação” (p.287). Sob o 

ponto de vista destes autores, há quatro classes de abordagem comunicativa1 que caracterizam 

o discurso entre professor-aluno ou entre aluno-aluno. 

No que se refere às abordagens Interativas e Não-Interativas em sala de aula, tem-se 

na abordagem Interativa a troca de comunicação e ideias entre dois ou mais sujeitos. E na 

abordagem Não-Interativa, não ocorre esta troca. Geralmente apenas o professor detém a 

palavra. Dentro das abordagens Interativa e Não-Interativa, têm-se as Interações Dialógicas – 

na qual existem diversos pontos de vista sobre o tema (múltiplas vozes). E as Interações De 

Autoridade – na qual há apenas um ponto de vista sobre o tema (uma voz).  

Tem-se, portanto, um resumo das quatro classes segundo Mortimer e Scott (2002, 

p.288): 

 

a. Interativo/dialógico: professor e estudantes exploram idéias, formularam 

perguntas autênticas e oferecem, consideram e trabalham diferentes pontos de vista. 

b. Não-interativo/dialógico: professor reconsidera, na sua fala, vários pontos de 

vista, destacando similaridades e diferenças. c. Interativo/de autoridade: professor 

geralmente conduz os estudantes por meio de uma seqüência de perguntas e 

respostas, com o objetivo de chegar a um ponto de vista específico. d. Não-

interativo/ de autoridade: professor apresenta um ponto de vista específico.  

 

Lima (2016) assinala que “é por meio da SD que o professor planeja e organiza as 

ações que serão desenvolvidas em sala de aula” (p.66). Sendo assim, esta SD se apresenta não 

somente como organizadora das ações, mas também, como uma ferramenta que auxilia o 

 
1 O conceito de ‘abordagem comunicativa’ é central na estrutura analítica, fornecendo a perspectiva sobre como 

o professor trabalha as intenções e o conteúdo do ensino por meio das diferentes intervenções pedagógicas que 

resultam em diferentes padrões de interação. (MORTIMER e SCOTT, 2002, p.287).  
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professor a definir os conteúdos, os objetivos que se pretende alcançar, as atividades, os 

instrumentos culturais, etc. Tudo isto contribuindo na promoção do ensino e da aprendizagem. 

Além disso, uma SD deve abordar assuntos que mobilizem os estudantes a se 

interessarem, se engajarem e se motivarem de modo que o conteúdo escolar adquira sentido e 

significado como afirma Giordan e Guimarães (2012). Por isso a temática na SD deve se 

relacionar com a realidade histórica, social e cultural dos alunos de maneira a produzir neles, 

não somente o desenvolvimento cognitivo, mas também, a capacidade de adquirir uma 

postura crítica e reflexiva.  

Deste modo, esta SD aborda o tema “Transformações biológicas e comportamentais na 

adolescência”, considerando-o relevante dentro da esfera social e cultural. Não obstante, a SD 

se faz valer do cinema como articulador na apropriação do conhecimento científico, e 

também, na promoção de estudantes que tenham uma conduta responsiva e sejam capazes de 

tomar decisões sensatas e conscientes. No trecho abaixo, Fontes (2018, p.1) elucida com 

clareza o papel do cinema no processo de ensino e de aprendizagem: 

O cinema inserido no espaço escolar propicia àqueles que usufruem de sua prática 

possibilidades de aprendizagens e conhecimentos de diversas ordens. Sugestivos, os 

filmes mergulham no universo dos sujeitos retratando contextos de violência, guerra, 

pobreza, entre outros. Refletindo a diversidade racial, étnica, religiosa e sexual nos 

gêneros, tramas e narrativas. Pode – se entender o cinema na escola como parte de 

um projeto educativo mais amplo, envolvente, produtor de sentidos, gerador de 

imagens e movimentos, que possibilita pelas experiências fílmicas inquietações, 

sensações, percepções, interações, contatos, sensibilidades, conhecimentos e 

aprendizagens. 

 

Para que o interesse dos alunos não se perca ao longo da atividade educativa, a 

problematização desta SD se atentou em se fazer presente em todas as etapas da SD, seguindo 

a proposta de Guimarães e Giordan (2013), que consiste em: 

I.Formular um problema tendo como base uma temática atual; 

II.Formular um problema em que a sua resolução seja uma necessidade; 

III. Fazer do problema uma “estrutura problematizadora” que se conecte com as 

atividades de ensino presentes na SD; 

IV. Ter uma problematização que envolvam situações sociais dentro de uma 

concepção científica; 

V. Relacionar a problemática aos conceitos expostos na SD a fim de que eles 

respondam ao problema; 

VI. Contextualizar o problema para que haja uma melhor compreensão e 

consequentemente uma melhor resolução; 
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VII. O problema deve permitir que ao longo das atividades propostas na SD sua 

resolução seja apresentada, desde que tenha a participação coletiva e a 

construção de significados científicos.  

Seguindo esta proposta, a problematização deve unir os conhecimentos científicos 

com o contexto dos estudantes, possibilitando debates e discussões que permitem um 

posicionamento crítico que contribua na formação de cidadãos responsáveis capazes de fazer 

a diferença em seu meio social. 

Por fim, esta SD tem como objetivo promover a mudança de sentido e significado por 

meio da apropriação dos conceitos científicos, e também, formar um indivíduo pronto para 

atuar e interferir na sociedade de forma autônoma e segura corroborando para a construção de 

um país mais humano e igualitário. 

 

                              Rosângela Barbosa Pinheiro 
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TEMA 

 

Transformações biológicas e comportamentais na adolescência. 

 

A importância em se tratar deste tema na escola está vinculada às mudanças 

fisiológicas inerentes ao corpo, em razão da ação e alteração dos hormônios, comuns no 

período de transição entre a infância e a juventude.  

Associado a isso, verifica-se uma desordem emocional, com oscilações de 

sentimentos, humor e conflitos do adolescente em busca de sua própria identidade, seus 

valores e sua liberdade.  

Inicialmente, a adolescência é caracterizada pelo desenvolvimento físico, no qual as 

transformações do corpo são mais aparentes. Passado esse período de mudanças biológicas 

(mais cedo em alguns e mais tardio em outros), o indivíduo busca estabelecer-se socialmente. 

Sente necessidade de se expressar e de manifestar seus interesses. Além disso, é nesta fase 

que a sexualidade aflora. 

 Abordar todo este conteúdo na sala de aula2 é uma maneira de promover o 

conhecimento científico, a educação sexual e a interação do adolescente com o seu corpo, 

com o outro, com suas emoções e sentimentos. 

 

SUBTEMA 

 

A influência dos hormônios no comportamento humano. Como as transformações 

biológicas interferem na postura, nas emoções e na conduta sociocultural dos adolescentes. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

8° Ano do Ensino Fundamental II 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Transformação. É bem provável que essa palavra defina a adolescência. Uma fase 

aonde as mudanças biológicas vão ao encontro das mudanças emocionais e socioculturais. O 

corpo se transforma e junto com ele, muda a concepção que o indivíduo passa a ter de si. “A 

 
2 “Tão evidente quanto necessário é nos lembrarmos de um documento nacional, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) [...] Além das diversas áreas do conhecimento, tais como Língua Portuguesa, Matemática, 

Língua Estrangeira, História, Geografia, Ciências Naturais, Arte e Educação Física, os PCNs, visando trabalhar 

temas sociais de modo transversal a essas disciplinas curriculares, apresentaram também volumes que tratavam 

dos seguintes temas: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural” (SILVA, 2015, p.20). 
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maneira como o adolescente percebe seu corpo é condição fundamental na formação de sua 

identidade” (Ciampo e Ciampo, 2010, p.55). Neste momento, o adolescente preocupa-se com 

a construção de uma nova identidade, tornando-se mais atento sobre o modo como o outro o 

vê e o julga, tentando desta forma, atender às expectativas socioculturais do meio que está 

inserido. 

 Esta construção de uma nova identidade aparece, porque diante dele “surge” um novo 

corpo e, junto a isso, têm-se novas emoções e novas sensações. A adolescência trás consigo 

preocupações, conturbações, dúvidas e uma emergência da sexualidade como afirma Bock, 

(2007). 

A adolescência também pode ser caracterizada como um período de “reformulação” 

de si mesmo. O indivíduo nesta fase busca sua autonomia e sua liberdade, redefinindo 

conceitos sobre sua cultura, sua religião, seus prazeres, seu corpo, seus anseios, sua família e 

sobre o papel social que ele ocupa ou passa a vislumbrar. O adolescente deixa de ser um 

sujeito passivo e passa a ser formador de sua própria opinião, tornando-se questionador, 

crítico, autocrítico, assumindo assim uma postura mais segura e madura.  

Toda esta mudança comportamental relaciona-se com os fatores hormonais inerentes 

ao organismo nesta fase. Os hormônios provocam mudanças morfológicas definitivas, que 

trazem como consequência uma nova maneira “de ver o outro”. Os desejos aparecem e o 

adolescente se sente atraído pelo outro, desta forma, as primeiras experiências sexuais 

acontecem. Este indivíduo passa por transformações físicas e emocionais que o condicionam a 

viver e experimentar estas novas sensações. As consequências dessas experiências podem sim 

ser positivas, mas se forem mal orientadas podem gerar traumas psicológicos, transmitir 

doenças ou acarretar em uma gravidez precoce.  

Ao tomar consciência das mudanças pela qual seu corpo passou o adolescente na 

maioria das vezes, não está satisfeito com esse “novo corpo” e por conta disso, acaba por 

tomar atitudes não responsáveis. Não atingir um “padrão de beleza” idealizado por ele 

próprio, tende afetar seu convívio social, seu comportamento entre os colegas, e com a sua 

família. Muitas vezes, devido a essa insatisfação visual, o adolescente limita-se a usar 

determinado tipo de roupa, a frequentar apenas alguns lugares privando-se de um convívio 

social que pode provocar transtornos psicoemocionais, levando a uma patologia mais séria 

com consequências mais desastrosas. Obviamente é compreensível perceber que uma postura 

como essa não pode ser saudável. Diante disso, Ciampo e Ciampo (2010, p.56) discorrem: 
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A mídia pode ser considerada como um dos mais importantes fatores envolvidos na 

construção da identidade dos adolescentes, pois produz modelos de vida, de 

consumo e de comportamento, divulga conhecimentos e debate temas que 

certamente influenciam a vida de todos. A busca da imagem corporal é um dos 

fenômenos mais impressionantes na sociedade atual, que acarreta custos elevados e 

riscos à saúde, visto que os modelos de referência, quase inatingíveis, distantes da 

realidade da maioria das pessoas, geram estresse, ansiedade e insatisfação com o 

corpo. 

 

Outro ponto importante, que se relaciona com a cascata hormonal, as transformações 

físicas do corpo e o início da vida sexual, é a gravidez precoce entre as adolescentes. Vale 

ressaltar que, a cada mil adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos, 68 adolescentes ficaram 

grávidas e tiveram seus bebês, índice acima da média latino-americana e mundial, segundo 

relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018). 

Por possuir pouca idade e ainda estar em um processo de formação biológica do corpo, 

abandonando características infantis e adquirindo características adultas, pode correr risco de 

adquirir doenças como anemia, diabetes, hipertensão arterial etc., e assim comprometer seu 

bem estar e de seu bebê. Sem falar no impacto socioeconômico que uma gravidez precoce 

acarreta. As grávidas tendem a abandonar os estudos e apresentam dificuldades para se 

colocarem no mercado de trabalho. 

Diante disso, esta sequência didática visa promover um debate entre os alunos sobre 

questões como: 

o De que forma os hormônios agem no organismo a ponto de afetar a postura do 

adolescente na sociedade? 

o Meninos e meninas produzem os mesmos hormônios? 

o Se há acesso à informação seja pela escola, pelos livros, pela TV e pela 

internet, por que as meninas engravidam mesmo sem desejar? 

o Os anticoncepcionais possuem a única função de prevenir a gravidez? 

Todos esses questionamentos devem ser abordados dentro do assunto “hormônios”, de 

forma a esclarecer a função, a ação, mitos e verdades que envolvem este tema. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Produzir sentido e significado por meio da apropriação dos conceitos científicos, 

contribuindo para a formação de um indivíduo pronto para atuar e interferir na sociedade de 

forma autônoma e segura.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Informar, esclarecer e conscientizar os adolescentes sobre: 

o A função e, onde e como os hormônios agem. 

o As consequências e os riscos à saúde ao utilizar os hormônios de forma 

incorreta. 

o Formar um indivíduo emocionalmente capaz de lidar com as diferenças físicas, 

de modo que, se sinta seguro e pronto para se posicionar socialmente e 

culturalmente. 

o Retratar as questões sociais e culturais de modo a contribuir para que o 

adolescente adquira uma postura crítica no meio social ao qual está inserido. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

NÚMERO DE AULAS: 9 aulas de 50 minutos 

 

o 1° aula: 

I. Levantamento das concepções prévias dos alunos sobre hormônios esteroides e 

hormônios sexuais; 

II. Apresentar a sequência didática e problematizar a atuação dos hormônios no 

organismo e como eles interferem no comportamento humano. 

 

o 2° aula: 

I. Promover um debate por meio de questões que tratam as mudanças físicas e 

comportamentais comuns desta faixa etária; 

II. Conhecer a deficiência dos estudantes em relação aos conceitos hormonais. 

o 3° aula: 

I. Apresentar as transformações físicas e emocionais que ocorrem na 

adolescência; 

II. Apresentar o conteúdo de hormônios esteroides e hormônios sexuais 

(classificação, função, ação, relação entre eles e relação deles com os fatores 

que interferem na estética, na integridade física e emocional);  

III. Reforço do conteúdo explicado. 

 

o 4° aula: 
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I. Promover discussão sobre o filme (Boyhood: Da infância a juventude) assistido 

anteriormente; 

II. Contextualizar o filme (Boyhood: Da infância a juventude) com os conceitos 

hormonais e as questões comportamentais dos adolescentes; 

III. Exibir dois vídeos que tratam de assuntos referentes à construção de roteiro 

para filmes; 

IV. Construir o primeiro roteiro do filme que produzirão. 

 

o 5° aula: 

I. Exibir um vídeo sobre sexualidade na adolescência; 

II. Esclarecer as dúvidas dos alunos sobre o assunto em foco; 

III. Entregar para os alunos um questionário destinado ao responsável. 

 

o 6° aula:  

I. Promover uma discussão sobre o questionário respondido pelos responsáveis; 

II. Apresentar outros conceitos cinematográficos; 

III. Revisar roteiro solicitado na aula 4. 

 

o 7° aula: 

I. Revisar roteiro solicitação na aula 6; 

II. Revisar o conteúdo por meio de um jogo de perguntas e respostas. 

 

o 8° aula: 

I. Apresentar e explicar os métodos contraceptivos; 

II. Conscientizar os estudantes da importância de ter relação sexual com 

responsabilidade. 

 

o 9° aula: 

I. Exibir os filmes; 

II. Promover uma discussão sobre como o tema foi abordado em cada filme; 

III. Promover uma roda de conversa sobre a experiência de se produzir um filme. 
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AULA 1  

 

Tema: Conhecimentos prévios e problematização 

Objetivos Específicos: 

1. Levantamento das concepções prévias dos alunos sobre hormônios esteroides e 

hormônios sexuais; 

2. Apresentar a sequência didática e problematizar a atuação dos hormônios no 

organismo e como eles interferem no comportamento humano. 

 

Atividade 1: 

Apresentação da sequência didática e a proposta de fazer um filme 

Esta apresentação consistirá em falar brevemente sobre a temática que será abordada e 

os meios utilizados para isto (textos, vídeos, questionários, debates e discussões). Deverá falar 

também sobre a produção de um filme feita pelos próprios alunos e que para isso, os alunos 

deverão formar grupos durante as aulas que se manterão fixos até o final desta sequência 

didática. Algumas aulas terão em seu conteúdo algumas abordagens cinematográficas com o 

intuito de auxiliar na confecção do vídeo que tratará do tema já mencionado anteriormente.  

 

▪ Tempo: 10 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Não interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Informativo  

▪ Contexto: Situacional 

▪ Materiais de Apoio: Quadro, giz e/ou pincel, apagador. 

 

Descrição: 

Informar aos alunos sobre do que se trata, de que forma será abordado e os objetivos 

que envolvem a temática. Além disso, serão informados também sobre a produção de um 

documentário feita por eles que contextualize o assunto em foco com a realidade sociocultural 

que estão inseridos. 

 

Atividade 2: 

Levantamento das concepções prévias 

 

▪ Tempo: 20 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativo/Dialógico 
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▪ Propósito: Levantamento das concepções prévias dos alunos sobre o tema 

▪ Contexto: Situacional 

▪ Materiais de Apoio: Quadro, giz e/ou pincel, apagador. Data show. 

 

Descrição: 

Esta sondagem mostrará o nível de informação/conhecimento que o aluno possui sobre 

a temática e o quanto este assunto o interessa. 

Será exibido no data show a imagem de um bebê com barba e o desenho de uma 

criança do sexo masculino e outra do sexo feminino, primeiro com o rosto tampado e 

posteriormente com o rosto exposto. 

O foco neste momento são as transformações físicas que o corpo passa nesta fase da 

vida em razão dos hormônios. O professor deverá explicar que até determinada idade (período 

da infância), as diferenças no corpo do menino e da menina são sutis e que a partir do período 

da adolescência é que estas diferenças começam a se acentuar e são facilmente percebidas. 

Aqui, o professor deverá se atentar às respostas dos alunos observando se estes têm noção que 

as mudanças na aparência do ser humano se devem a explosão hormonal que ocorre no 

organismo de cada um e são comuns nesta faixa etária.  

O professor exibirá a imagem do bebê, que segue: 

Figura 1: Bebê com barba 

 
Fonte: https://www.milkmanaustralia.com/blogs/news/what-growing-a-beard-represents 

 

E, em seguida, fará as seguintes perguntas para a classe: 
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o Está tudo certo com este bebê? 

o Um bebê pode ter barba? 

o Por que um bebê não pode ter barba? 

Agora, o professor exibirá a imagem de duas crianças com o rosto tampado, como a 

que segue: 

Figura 2: Crianças 

 
Fonte: https://uptokids.pt/desenvolvimento/a-crianca-e-o-corpo-humano/ (com modificações pelo autor) 

 

E, em seguida, fará as seguintes perguntas para a classe: 

o Vocês conseguem ver alguma diferença nos dois corpos? 

o Vocês conseguem identificar se o corpo da direita é de um menino ou de uma 

menina? 

o Vocês acham que estes corpos são de uma criança, um adolescente ou um 

adulto? Por quê? 

Em seguida, o professor exibirá a mesma imagem, porém com os rostos expostos: 

Figura 2.1: Crianças 

 
Fonte: https://uptokids.pt/desenvolvimento/a-crianca-e-o-corpo-humano/ (com modificações pelo autor) 

 

E, em seguida, fará as seguintes perguntas: 

 

o E agora, o que vocês vêm nesta imagem? 
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o Por que é um menino e uma menina? 

o O que faz um menino ter barba e pelos no corpo e uma criança não ter? 

o O que faz uma menina ter seios e uma criança não ter? 

 

O professor deve, nesse momento, contextualizar não somente as questões ligadas aos 

fenômenos biológicos, como as transformações físicas e as mudanças na aparência, mas 

também aquelas sociais e culturais, como identidade de gênero e a imposição de uma 

adequação aos padrões de beleza. 

 

Atividade 3: 

Problematização 

 

▪ Tempo: 20 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativo/Dialógico 

▪ Propósito: Promoção de debate  

▪ Contexto: Linguístico 

▪ Materiais de Apoio: Data show. Folha A4 com a letra da música a ser 

discutida.  

 

Descrição: 

Será exibido no data show a música “Não vou me adaptar” dos compositores Arnaldo 

Antunes e Nando Reis. Uma cópia com a letra da música será entregue aos alunos para que 

possam acompanhar. A música trata das indagações que um indivíduo faz diante das 

transformações físicas e psíquicas das diferentes fases da vida. 

 

Não Vou Me Adaptar 
Arnaldo Antunes / Nando Reis 

 

Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia 

Eu não encho mais a casa de alegria 

Os anos se passaram enquanto eu dormia 

E quem eu queria bem me esquecia... 

Será que eu falei o que ninguém dizia? 

Será que eu escutei o que ninguém ouvia? 

Eu não vou! 
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Me adaptar 

Não vou! 

Me adaptar 

Não vou! 

Me adaptar, não! 

Não vou! 

Me adaptar 

Não vou! 

Me adaptar! 

Eu não tenho mais a cara que eu tinha 

No espelho essa cara já não é minha 

Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho 

A minha barba estava deste tamanho... 

Será que eu falei o que ninguém ouvia? 

Será que eu escutei o que ninguém dizia? 

Eu não vou! 

Me adaptar 

Não vou! 

Me adaptar 

Não vou! 

Me adaptar 

Não vou! 

Me adaptar, 

Não vou! 

Me adaptar! 

Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia 

Eu não encho mais a casa de alegria 

Os anos se passaram enquanto eu dormia 

E quem eu queria bem me esquecia... 

Eu não tenho mais a cara que eu tinha 

No espelho essa cara já não é minha 

Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho 

A minha barba estava deste tamanho... 

Será que eu falei o que ninguém ouvia? 
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Será que eu escutei o que ninguém dizia? 

Eu não vou! 

Me adaptar 

Não vou! 

Me adaptar 

Eu não vou! 

Me adaptar, não vou 

Eu não vou! 

Não vou me adaptar 

Não vou! 

Me adaptar! 

Hoje o dia pousou na minha cabeça e clareou 

Hoje o dia pousou na minha cabeça e clareou 

Eu já não tenho mais certeza de nada 

De tudo que ontem falei pra você 

Gaguejo quando tento falar 

Fraquejo quando tento mandar 

Sou forte quando bebo cerveja 

Me aqueço quando penso em fumar 

Não vou me adaptar 

Me adaptar não vou, não 

Não vou me adaptar, não 

 

Após exibição da música, o professor deverá perguntar se os alunos “se perceberam” 

em algum trecho da música. Caso as respostas sejam afirmativas, perguntar em qual trecho e o 

porquê. Se as respostas forem negativas, ler a letra da música e interpretá-la, auxiliando 

assim, o estudante a se identificar com a letra. Em ambos as respostas, é importante que o 

professor contextualize e explore os trechos da música, a fim de, estimular os adolescentes a 

indagarem a si mesmo o “porque” de “não caberem mais nas roupas...”, qual sentido desta 

frase. Seria por uma questão de tamanho, numeração ou estilo? A seguir, outros trechos a 

serem explorados pelo professor: 

-“Será que eu falei o que ninguém ouvia?” 

-“Será que eu escutei o que ninguém dizia?” 
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Esses trechos devem ser discutidos dentro de uma perspectiva comportamental e 

emocional. Isso porque o adolescente muitas vezes, se sente “esquecido”, “invisível”, dentro 

da sua casa, com sua família. E, por isso, se sente “mal compreendido”, com a sensação de 

que ninguém dá importância para o que ele diz. 

-“Eu não tenho mais a cara que eu tinha” 

-“No espelho essa cara já não é minha” 

-“Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho” 

-“A minha barba estava deste tamanho” 

Já esses trechos devem ser discutidos dentro de uma perspectiva física e estética. O 

adolescente deverá refletir sobre as mudanças morfológicas pelo qual seu corpo está 

passando. Entender que há agora um “abandono” do corpo infantil. E, consequentemente 

essas transformações físicas desencadearão uma mudança na sua postura, na sua maneira de 

vestir, de se comportar. 

E por fim o trecho: 

-“Não vou me adaptar” 

Este trecho abre uma discussão sobre os trechos anteriores. Aqui o professor deverá 

englobar questões físicas e comportamentais, ajudando o adolescente a entender que as 

dúvidas, os anseios, as expectativas, a preocupação com a aparência e os desejos são comuns 

desta fase. E que, adquirindo maturidade irão sim “se adaptar”! 

 

AULA 2  

 

Tema: Questões comportamentais  

Objetivos Específicos: 

1. Promover um debate por meio de questões que tratam as mudanças físicas e 

comportamentais comuns desta faixa etária; 

2. Conhecer a deficiência dos estudantes em relação aos conceitos hormonais. 

 

Atividade 1: 

Contextualização sobre as mudanças fisiológicas e psicológicas provocadas pelos 

hormônios por meios de perguntas de forma a conduzir para um debate 

 

À medida que o professor introduzir as questões que tratam essas transformações, 

instituir um debater junto com os alunos de acordo com as respostas dadas. 
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▪ Tempo: 50 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativo/Dialógico 

▪ Propósito: Levantamento de concepções 

▪ Contexto: Linguístico 

▪ Materiais de Apoio: Quadro, giz e/ou pincel, apagador. 

Descrição: 

Os alunos estarão dispostos enfileirados. É interessante que os alunos fiquem à 

vontade para que possam interagir mais com o professor. Isto porque o professor fará o 

levantamento de concepções fazendo algumas perguntas. Estas perguntas por envolverem 

certa intimidade dos alunos deverão ser feitas de maneira leve, com uma linguagem que 

transmita naturalidade exatamente por se tratar de assuntos que são inerentes a esta faixa 

etária.  

Seguem as perguntas:   

o Em que momento, ou com qual idade vocês perceberam mudanças físicas no 

seu corpo? 

o Quais mudanças foram essas?  

o Vocês perceberam essas mudanças nos seus colegas, primos, vizinhos...? 

o Além das mudanças físicas perceberam mudanças emocionais?  

 

Neste momento, o professor deverá discorrer que as mudanças emocionais vão desde 

os anseios comuns nos adolescentes, como também, suas inquietudes (contextualizar com a 

problematização desta sequência didática e com a própria música “Não vou me adaptar”) até 

o interesse por outra pessoa. Portanto, o professor deverá agora abordar questões como: 

o Vocês acham que há uma idade certa para namorar? 

o Para dar o primeiro beijo? 

o Ou mesmo para ter filhos? 

 

O importante aqui é que os alunos compreendam que se relacionar ou mesmo sentir-se 

atraído por outro indivíduo é normal. A vontade do outro deve ser respeitada, assim como seu 

corpo e seus sentimentos. Feita essa abordagem, o professor fará a seguinte pergunta: 

o Vocês procuraram alguém (responsáveis, irmãos mais velhos, profissionais, 

professores) ou mesmo informações, por exemplo, no YouTube para 

entenderem essas mudanças?  
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Agora o professor deverá indagar aos alunos o “porquê” de terem ou não procurado 

“ajuda” ou “informações”. Se o que os impulsionou foi a curiosidade ou a insegurança, e no 

caso de não terem procurado, se foi por compreenderem que se tratava de uma transformação 

natural do organismo.  

Em seguida, perguntará aos adolescentes se ao procurarem um profissional como um 

médico, por exemplo, eles deveriam atentar para a especialidade do referido profissional. O 

professor discorrerá sobre a especialidade do médico ginecologista e do acompanhamento que 

é sugerido a mulher, qual seja para que se consulte com este tipo de profissional desde a 

adolescência.  Esta sugestão faz parte do programa de saúde nacional que confere a mulher o 

direito a uma consulta por ano ao ginecologista ao atingir a maior idade. Algumas exceções 

são observadas quando antes de completar 18 anos, a adolescente é diagnosticada com alguma 

patologia, por exemplo, ovário policístico.  

Em contrapartida, não há uma sugestão para que os meninos tenham um 

acompanhamento com um médico especialista “masculino” ao completarem a maior idade. O 

homem tem, na sua programação, que procurar um médico urologista a partir dos 40 anos de 

idade, para iniciar a prevenção do câncer de próstata. O professor deverá levantar uma 

questão social, no intuito de demonstrar que o cuidado com a saúde não deve se limitar pura e 

simplesmente à fisiologia feminina ou masculina, considerando que a prevenção sobre 

doenças, como diabetes, obesidade, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e até 

mesmo a consciência do próprio corpo não possuem distinção sexual.  

 

AULA 3 

 

Tema: Transformações físicas e emocionais e apropriação do conhecimento 

Objetivos Específicos: 

1. Apresentar as transformações físicas e emocionais que ocorrem na 

adolescência; 

2. Apresentar o conteúdo de hormônios esteroides e hormônios sexuais 

(classificação, função, ação, relação entre eles e relação deles com os fatores 

que interferem na estética, na integridade física e emocional); 

3. Reforço do conteúdo explicado.  

  

Atividade 1: 

Apresentação do vídeo – Matéria Puberdade - (4min e 4 seg.) 
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O vídeo trata das mudanças físicas dos adolescentes e como elas influenciam em suas 

atitudes. O interessante é que os entrevistados são médicos, psicólogos e os próprios 

adolescentes, que falam de forma espontânea sobre todas essas transformações. 

 

▪ Tempo: 15 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Não Interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo 

▪ Contexto: Situacional 

▪ Materiais de Apoio: Computador, pen-drive, TV. 

▪ Link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=4atXpLWGNNI  

 

Descrição: 

Após exibição do vídeo, o professor deverá levantar os assuntos abordados neste, que 

são as mudanças físicas, emocionais, psicológicas e sexuais.  

 

Atividade 2: 

Exibir no data show e distribuir o seguinte texto impresso para os alunos:  

“Mudanças corporais na adolescência” que encontra-se no link: 

https://www.tuasaude.com/mudancas-corporais-na-adolescencia/ 

 

▪ Tempo: 20 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Não Interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo. 

▪ Contexto: Situacional  

▪ Materiais de Apoio: Data show. Livro Didático. Folha A4 com o texto a ser 

discutido. 

 

Descrição: 

O professor deverá discorrer sobre os principais hormônios esteroides e sexuais e qual 

a função de cada um deles. Importante focar no hormônio, sua função e a (s) característica (s) 

pela (s) qual (is) ele é responsável.  

Outro tópico importante neste momento é ressaltar que os hormônios agem não 

somente nas características físicas, mas também, nas variações de humor como é o caso da 

testosterona nos meninos e do estrogênio nas meninas. Por isso influenciam diretamente no 
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comportamento do adolescente. E por isso tantas inquietudes e às vezes, uma tristeza sem 

explicação. Aqui, o professor voltará na música dada na primeira aula, no seguinte trecho: 

-“Eu não encho mais a casa de alegria” 

Desta forma, o professor deverá contextualizar a atuação dos hormônios no organismo 

com a conduta do adolescente na sua casa, na escola, no seu meio social. 

O professor deverá utilizar como auxílio o livro didático, o vídeo da atividade 1 e o 

texto abaixo, referente a atividade 2. 

Segue o texto do site supracitado: 

https://www.tuasaude.com/mudancas-corporais-na-adolescencia/ 

 

Mudanças corporais na adolescência  

Drª. Beatriz Beltrame (Pediatra) 

 

A puberdade corresponde ao período de modificações fisiológicas e biológicas do 

corpo que marca a transição da infância para a adolescência. As modificações começam a ser 

evidentes a partir dos 12 anos, mas pode variar de acordo com o histórico familiar e hábitos 

de alimentação da criança, por exemplo. 

Além das mudanças físicas, que são evidentes nesse período, a pessoa pode ter 

grandes variações de humor devido ao aumento da produção de hormônios, a testosterona, no 

caso dos meninos, e o estrogênio no caso das meninas.  

Caso as alterações não sejam percebidas ou não ocorram até os 13 anos é indicado 

consultar um médico para que se possa investigar a causa e o tratamento ser iniciado, que 

normalmente é feito com reposição hormonal. 
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Mudanças corporais nas meninas 

As principais mudanças corporais observadas nas meninas são: 

• Crescimento dos seios; 

• Aparecimento de pelos pubianos; 

• Aparecimento de pelos nas axilas; 

• Os quadris tornam-se mais largos; 

• A cintura começa a ficar mais fina; 

• O crescimento se torna mais acelerado; 

• Desenvolvimento dos órgãos sexuais; 

• O útero aumenta de tamanho. 

O principal sinal de que a menina se encontra na puberdade é a primeira menstruação, 

também conhecida como menarca, que normalmente ocorre entre os 12 e 13 anos, mas pode 

variar de acordo com o estilo de vida e histórico das mulheres da família.  

O que pode acelerar a puberdade 

Algumas meninas podem apresentar mudanças corporais muito antes do que o normal, 

ou seja, entre 7 e 9 anos, por exemplo. Alguns fatores podem favorecer o crescimento dos 

seios e maturação dos órgãos sexuais femininos, como, por exemplo, aumento do Índice de 

Massa Corporal (IMC), pois quanto mais gordura acumulada no corpo, maior é o estímulo 

para a produção estrógeno, que é o hormônio responsável pelas características femininas. 

Além disso, a exposição frequente às substâncias químicas presentes em esmaltes e 

perfumes, por exemplo, pois alguns de seus constituintes podem desregular o sistema 

endócrino, favorecendo a puberdade precoce. 

Apesar de muitas meninas acharem que é uma coisa boa os seios aparecerem cedo, a 

puberdade precoce pode colocar as meninas em risco, uma vez que pode ser associada com 

maior risco de desenvolver câncer de mama, obesidade e diabetes do tipo 2, além de 

problemas relacionados à saúde mental, como ansiedade, por exemplo. 

Mudanças corporais nos meninos 

As mudanças corporais nos meninos incluem: 

• Aparecimento de pelos pubianos; 

• Aparecimento de pelos nas axilas, pernas e rosto; 

• A voz começa a engrossar; 

• Nota-se o crescimento e aumento do diâmetro do pênis; 

• Crescimento da laringe, popularmente chamado de pomo de Adão; 
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No caso dos meninos, o sinal mais característico da puberdade é a primeira ejaculação, 

que normalmente ocorre ao entre os 12 e 13 anos. 

O que pode atrasar a puberdade? 

As alterações comuns da adolescência podem não acontecer quando a criança 

apresenta alguma condição que interfira direta ou indiretamente no crescimento das gônadas 

ou da produção dos hormônios sexuais. Dentre as condições que atrasam a puberdade estão a 

subnutrição, hipogonadismo, diabetes mellitus, doenças genéticas, como a síndrome de 

Turner, por exemplo, e doenças autoimunes, como a doença de Addison. 

 

Atividade 3: 

Revisão do conteúdo 

 

▪ Tempo: 15 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo 

▪ Contexto: Mental 

▪ Materiais de Apoio: Plaquinhas feitas de papelão e cobertas por folha A4. 

Pincel. Folha A4 ou cartolina (ambos em formato de “cartão”) com a descrição 

de um convite para uma sessão de cinema. 

 

Descrição:  

O professor entregará para cada grupo 2 plaquinhas. Cada uma delas terá na parte da 

frente o nome de um dos hormônios já estudados nas aulas anteriores (hormônios esteroides e 

sexuais), e na parte de trás as seguintes perguntas: 

 

o Qual a principal função deste hormônio? 

o Por quais mudanças físicas ele é responsável? 

o Quais mudanças emocionais/comportamentais ele pode trazer? 

 

O professor solicitará que cada grupo discuta brevemente sobre as respostas e eleja um 

colega para responder. Após a resposta de determinado grupo, o professor perguntará ao outro 

grupo se a resposta dada está correta. Se sim deverá complementar a resposta caso necessário, 

mas se não, o grupo que apontou o erro deverá então corrigi-lo, e, desta forma, o professor 

novamente complementará esta nova resposta caso necessário. 

https://www.tuasaude.com/addison-sensacao-de-fadiga-geral/


28 
 

Após esta atividade, o professor explicará aos alunos que será exibido na escola no dia 

e horário a definir junto à direção, o filme “Boyhood: Da infância a Juventude”. Explicará que 

os pais também serão convidados. Deverá falar resumidamente sobre do que se trata o filme.  

Este filme conta a história do cotidiano de uma família comum. A família é composta 

pelos pais e por 2 filhos, um menino e uma menina. O protagonista é o filho Mason que teve 

durante 12 anos (dos 6 aos 18 anos), ou seja, da infância à juventude, sua vida sendo 

acompanhada. Ao logo desse tempo, a narrativa aborda seu relacionamento com os pais, suas 

descobertas, experiências e seus conflitos. Além disso, a história permite que outros assuntos 

sejam observados, como, por exemplo, o casamento, o divórcio, a independência feminina, o 

medo do futuro e as coisas da vida.  Boyhood é um filme para os pais, para os filhos e para 

todos nós.  

Como se trata de um filme, e como ao final desta SD os estudantes produzirão um 

filme, o professor solicitará aos estudantes que se atentem não somente para a história, mas 

também, aos componentes necessários para que qualquer produção artística se torne mais 

atrativa, emocionante, interessante e real. Componentes como o figurino dos artistas, o 

cenário, os efeitos especiais, a trilha sonora. O professor deverá enfatizar que estes 

componentes conseguem representar uma época, um contexto político, social, histórico e 

cultural. Feito isso, será entregue aos alunos um convite para eles e seus responsáveis. 

 

VAMOS AO CINEMA??? 

 
Figura 3: Rolo de file 

Fonte: https://br.stockfresh.com/image/2109626/cinema 

 

Aos pais e alunos do 8° ano da Escola XXXX, convidamos para uma matiné!!! 

No dia XX/XX às XX horas acontecerá em nossa escola a exibição do filme 

“Boyhood: Da infância a juventude”, com direito a pipoca e uma boa prosa!!! 

Esperamos por vocês!!! 
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AULA 4 

 

Tema: Contextualizando os conceitos hormonais com as questões comportamentais 

vistas no filme “Boyhood” e, construindo o roteiro de um filme. 

Objetivos Específicos:  

1. Promover discussão sobre o filme assistido anteriormente; 

2. Contextualizar o filme com os conceitos hormonais e as questões 

comportamentais dos adolescentes; 

3. Exibir dois vídeos que tratam de assuntos referentes à construção de roteiro 

para filmes; 

4. Construir o primeiro roteiro do filme que produzirão. 

Atividade 1: 

Discussão sobre o filme e relação dos conceitos hormonais com as cenas do filme exibido 

 

▪ Tempo: 20 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativo/Dialógico 

▪ Propósito: Promoção de debate 

▪ Contexto: Linguístico 

▪ Materiais de Apoio: Quadro, giz e/ou pincel, apagador. Folha A4 para 

distribuir para os grupos. 

 

Descrição: 

Os alunos estarão dispostos em grupo, o professor passará no quadro (ou fará 

oralmente) as seguintes perguntas sobre o filme:  

 

o Qual (is) cena (s) do filme o grupo se identificou ou julgou importante e por 

que; 

o De que maneira a (s) cena (s) que você se identificou ou julgou importante se 

relaciona com a ação dos hormônios no organismo, seja sobre o ponto de vista 

físico/estético, emocional e sexual; 

o Depois que assistiram ao filme juntos, houve abertura (entre os alunos e pais ou 

responsáveis) para iniciarem uma conversa sobre assuntos que envolvem os 

conflitos da adolescência; 

o Qual a opinião dos pais sobre o filme. 
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Os alunos deverão debater entre eles sobre estes questionamentos, anotando-os em 

uma folha que deverá ser entregue ao professor no final desta atividade. Feito isso, cada grupo 

deverá expor seu ponto de vista para que, desta forma, toda a sala possa debater sobre os itens 

acima mencionados. 

 

Atividade 2: 

Contextualizar o cinema e os conceitos cinematográficos necessários para a produção do 

filme que os alunos farão 

 

▪ Tempo: 15 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Não Interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo 

▪ Contexto: Linguístico 

▪ Materiais de Apoio: Folha A4 impressa com os conceitos cinematográficos 

(apostila), 01 por grupo, ou, quadro, giz e/ou pincel e apagador para anotações 

sobre os conceitos cinematográficos. 

 

Descrição: 

Os alunos estarão dispostos em grupo, este grupo seguirá até o final desta SD onde 

produzirão um filme. 

O professor deverá introduzir o assunto “cinema”. Neste momento, seu objetivo é 

saber a relação dos estudantes com este tipo de entretenimento. Fará perguntas do tipo: 

 

o Quem gosta de assistir filmes? 

o Que tipo de filme gosta? Comédia, drama, terror...? 

o Onde assiste aos filmes, em casa, no cinema...? 

o Quem já foi ao cinema? 

 

A partir daí, o professor deverá fazer uma contextualização histórica sobre o cinema e 

logo em seguida, discorrer sobre alguns conceitos cinematográficos essenciais para se 

produzir um filme. O primeiro deles será o ROTEIRO, seguido dos sub-tópicos, Storyline e 

Argumento. Estes conceitos encontram-se no anexo 1 – Apostila intitulada: “Conhecendo a 

história do cinema – Como produzir um vídeo estudantil”. 
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Atividade 3: 

Produção do primeiro roteiro para o documentário 

 

▪ Tempo: 15 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Não interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo  

▪ Contexto: Situacional 

▪ Materiais de Apoio: Computador, pen-drive, TV 

 

Descrição: 

Será exibido aos alunos um vídeo que os ajudará a entender melhor sobre como 

produzir um vídeo estudantil. O vídeo (4min. e 20seg.), explica a importância da imagem e 

dos gestos para expressar as emoções. O propósito é que este vídeo contribua na produção que 

os alunos farão ao final da SD.  

Após a exibição do vídeo, o professor solicitará que o grupo inicie a escrita do roteiro 

para o filme que produzirão. O roteiro deverá conter a temática abordada, os conceitos 

cinematográficos vistos e os elementos que compõem a história de um filme. Este roteiro 

mesmo que inacabado e não sendo o definitivo, deverá ser entregue ao professor no final 

desta atividade. Assim, o professor terá condições de avaliar se o estudante está avançando no 

processo de aprendizagem do tema estudado, e também, se está conseguindo absorver e 

interpretar ainda que superficialmente, os elementos necessários para produzir um filme. 

a) Vídeo 1: “Aprenda a fazer vídeo do início ao fim com o professor Josias 

Pereira – Representação social no roteiro” no link:  

https://www.youtube.com/watch?v=3E42_PXNdf4 

 

AULA 5 

 

Tema: Falando sobre sexualidade na adolescência  

Objetivos Específicos: 

1. Exibir um vídeo sobre sexualidade na adolescência; 

2. Esclarecer as dúvidas dos alunos sobre o assunto em foco; 

3. Entregar para os alunos um questionário destinado ao responsável. 

 

Atividade 1: 

Sexualidade na adolescência 
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▪ Tempo: 50 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo. 

▪ Contexto: Linguístico 

▪ Materiais de Apoio: Computador, pen-drive, TV. Quadro, giz e apagador para 

anotar as perguntas do questionário, ou folha A4 com as perguntas. 

 

Descrição: 

Será exibido para os alunos um vídeo do Jornal da Record (6min. e 39seg. que 

encontra-se no link: https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/veja-como-e-o-comeco-

da-vida-sexual-dos-adolescentes-06102018, onde a repórter conversa separadamente com 

meninos e meninas para saber sobre a primeira experiência sexual vivida por eles e a opinião 

deles sobre este assunto. 

O vídeo deverá ser exibido para que, em um primeiro momento os estudantes 

compreendam que não importa a localização, a condição social, cultural ou a escola, 

adolescentes possuem as mesmas dúvidas e os mesmos anseios. Em um segundo momento, o 

vídeo é sugerido para que os adolescentes sintam-se mais à vontade com este assunto 

(sexualidade) e assim, possam fazer as preguntas e dialogarem com menos vergonha ou 

mesmo restrição. 

Após a exibição do vídeo, o professor deverá conduzir a turma para um local fora da 

sala de aula. Poderá ser o pátio, a quadra ou qualquer outro espaço que a escola disponha. O 

objetivo aqui é que os estudantes fiquem mais confortáveis e para isso, o professor deverá 

fazer com que este momento seja parecido com uma “roda de conversa”. Os alunos sentarão 

no chão em formato de um círculo. O professor iniciará a conversa falando um pouco sobre o 

vídeo exibido em sala de aula e fará perguntas para os alunos que foquem no primeiro beijo, 

namoro, intimidade e sexualidade. 

Tudo isso deverá ser conduzido de forma delicada para que não haja constrangimento 

e também, para que os adolescentes sintam-se à vontade para esclarecer suas dúvidas, anseios 

e inseguranças. Importante ressaltar que o professor não se esqueça de relacionar este “bate 

papo” com os conceitos e ação dos hormônios, enfatizando que, as consequências das funções 

hormonais são responsáveis pelas transformações no corpo, desencadeando o desejo e por esta 

razão, despertando uma mudança na postura tanto dos meninos como das meninas. Por isso, a 

sexualidade na adolescência deve ser encarada com responsabilidade e maturidade.  

https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/veja-como-e-o-comeco-da-vida-sexual-dos-adolescentes-06102018
https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/veja-como-e-o-comeco-da-vida-sexual-dos-adolescentes-06102018
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Os alunos levarão para casa uma tarefa que o professor passará. Esta tarefa consiste 

em um pequeno questionário para que os adolescentes façam com o responsável ou outro 

membro da família que se sintam mais à vontade e tragam para a próxima aula para uma 

discussão com toda sala. Este questionário deverá ser impresso e entregue para cada aluno e 

não deverá conter o nome do aluno e de quem respondeu ao questionário. 

Ao entregar o questionário para os alunos, o professor fará a leitura do mesmo, 

esclarecendo alguma dúvida que os alunos possam ter. 

 

QUESTIONÁRIO 

TURMA: 8° ANO 

 

1. Com quantos anos você teve seu primeiro namorado? 

 

2. Você pensava em ter um filho quando engravidou? 

 

3. Qual (s) método (s) contraceptivo (s) existia quando você era adolescente? 

 

4. Com quantos anos você engravidou do seu primeiro filho? 

 

5. Você acha que a gravidez interferiu nos seus estudos e na possibilidade de 

conseguir um emprego? Por quê? 

 

AULA 6 

 

Tema: Discussão do questionário e conhecendo outros conceitos cinematográficos 

Objetivos Específicos: 

1. Promover uma discussão sobre o questionário respondido pelos responsáveis; 

2. Apresentar outros conceitos cinematográficos; 

3. Revisar roteiro solicitado na aula 4. 

 

Atividade 1:  

Discussão do questionário 

 

O professor fará leitura de alguns questionários 

 

▪ Tempo: 35 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativa/Dialógica 

▪ Propósito: Promoção de debate   

▪ Contexto: Linguístico 
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▪ Materiais de Apoio: Não tem. 

 

Descrição: 

O professor solicitará aos alunos que formem um círculo. Feito isso, recolherá o 

questionário que os alunos levaram para entrevistar os responsáveis. Sugere-se que o 

professor faça uma “amostragem” de alguns questionários para leitura das perguntas e 

respostas. Pode ser, por exemplo, um questionário de cada grupo.  

Em seguida, promoverá uma discussão que deverá realçar as diferenças do 

comportamento dos adolescentes de antes (época dos responsáveis) e de agora. Focar no 

acesso à informação, nas perspectivas que os responsáveis tinham quando eram jovens e nas 

que eles têm nos dias de hoje. Focar também na gravidez precoce e todas as consequências 

oriundas dela. Riscos durante a gestação, comprometimento da saúde da mãe e do bebê, 

suspensão dos estudos, dificuldades para voltar a estudar e mesmo trabalhar, além da brusca 

transformação do corpo e da responsabilidade de criar um filho.  

E para finalizar esta atividade, discutir sobre a importância de praticar sexo com 

segurança abordando não somente a questão da gravidez, mas também, as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Atividade 2:  

Conhecendo outros elementos cinematográficos e revisão  

do conteúdo por meio do roteiro 

 

▪ Tempo: 15 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Não Interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo  

▪ Contexto: Mental 

▪ Materiais de Apoio: Folha A4 impressa com os conceitos cinematográficos 

(apostila), 01 por grupo, ou, quadro, giz e/ou pincel e apagador para anotações 

sobre os conceitos cinematográficos. Computador, pen-drive, TV. 

 

Descrição: 

A professora entregará para cada grupo os roteiros recebidos na aula anterior (aula 4) 

com as devidas observações. Estas observações deverão focar inicialmente, na forma como o 

conteúdo sobre “Hormônios” está sendo entendido. Se os alunos estão de fato se apropriando 
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corretamente do assunto e consequentemente interpretando-o de maneira fidedigna. E 

posteriormente estas observações cuidarão das questões cinematográficas. 

Em seguida, o professor fará a leitura sobre os elementos fundamentais que ajudam a 

construir uma história e seus personagens. Figurino, cenário, trilha sonora e efeitos especiais. 

Estes conceitos encontram-se no anexo 1 – Apostila intitulada: 

“Conhecendo a história do cinema – Como produzir um vídeo estudantil”. 

Feito isso, será exibido o vídeo – “15 erros bizarros em filmes famosos” – (11min. e 

29seg. que encontra-se no link: https://www.youtube.com/watch?v=Zzv7Cwo7PUA), com a 

intenção de mostrar aos alunos a importância dos detalhes, mesmo se tratando de uma 

produção estudantil. 

Após o vídeo, o professor falará dos cuidados que os alunos devem ter ao filmar o 

curta metragem. E da importância de pensar na cena e nos elementos acima mencionados para 

que o filme transmita a mensagem que realmente ele se destinou. O professor deverá elucidar 

brevemente sobre os gêneros cinematográficos que existem para se produzir um filme. 

Estes conceitos sobre gênero cinematográfico encontram-se no anexo 1 – Apostila 

intitulada: 

“Conhecendo a história do cinema – Como produzir um vídeo estudantil”. 

O professor solicitará que tragam para a próxima aula o roteiro final para a gravação 

do filme. 

 

AULA 7 

 

Tema: Roteiro final e revisão do conteúdo 

Objetivos Específicos: 

1. Revisar roteiro solicitado na aula 6; 

2. Revisar o conteúdo por meio de um jogo de perguntas e respostas. 

 

Atividade 1: 

Revisando o roteiro 

 

▪ Tempo: 25 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo 

▪ Contexto: Situacional 
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▪ Materiais de Apoio: Não tem. 

 

Descrição: 

O professor fará a leitura dos roteiros de cada grupo conforme havia solicitado na aula 

anterior. Após leitura, tirará as dúvidas que os alunos ainda possam ter e em seguida, fará os 

ajustes que julgar necessário para que a filmagem do vídeo seja executada da melhor forma 

possível. 

 

Atividade 2: 

Revisão do conteúdo por meio de um jogo de perguntas e respostas 

 

▪ Tempo: 25 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativo/De Autoridade  

▪ Propósito: Explicativo 

▪ Contexto: Mental 

▪ Materiais de Apoio: Sino ou qualquer outro objeto equivalente. Quadro, giz 

e/ou pincel e apagador. 

 

Descrição: 

Com o intuito de avaliar o quanto os alunos se apropriaram do conhecimento sobre a 

temática abordada e consequentemente de que forma isso será refletido no filme a ser 

produzido, o professor deverá neste momento fazer um jogo que consiste no seguinte: 

Os estudantes estarão sentados em forma de “meia lua” no fundo da sala, à frente, 

sobre a mesa do professor haverá um sino. O professor deverá elaborar perguntas de revisão 

do conteúdo abordando tanto as funções hormonais, como as influencias dos hormônios no 

comportamento social dos adolescentes.  

O professor lerá a pergunta e aquele aluno que souber a resposta irá até o sino, tocará 

este sino e falará a resposta. Se a resposta estiver certa, o grupo do aluno que respondeu 

corretamente ganhará um ponto. Caso a resposta esteja incorreta, outro aluno poderá 

responder, podendo ser do mesmo grupo do aluno anterior ou não. Esta regra ficará a critério 

do professor. Para cada resposta certa o professor poderá completar caso haja necessidade e 

quando nenhum dos alunos acertarem a resposta, o professor deverá explicá-la. Sugere-se que 

uma vez que determinado aluno tenha respondido, corretamente ou não, ele não poderá 

responder novamente.  

 



37 
 

AULA 8 

 

Tema: Contracepção 

Objetivos Específicos: 

1. Apresentar e explicar os métodos contraceptivos; 

2. Conscientizar os estudantes da importância de ter relação sexual com 

responsabilidade. 

 

Atividade 1: 

Apresentação de um profissional que discorrerá sobre os métodos contraceptivos 

 

Caso não seja possível o profissional, o professor deverá exibir imagens e/ou 

“amostras” de alguns métodos. 

 

▪ Tempo: 50 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Não Interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo 

▪ Contexto: Linguístico 

▪ Materiais de Apoio: Data show. Caso seja possível, o professor deverá levar 

“amostras” de alguns métodos contraceptivos, por exemplo, cartela de 

anticoncepcional. Se for um profissional da área de saúde caberá a ele levar os 

materiais necessários.  

 

Descrição: 

Convidar um profissional de saúde (enfermeiro, farmacêutico, médico...) para dar uma 

pequena palestra, de aproximadamente 40 minutos (10 minutos para dúvidas ou 

esclarecimentos, caso necessário) sobre os métodos contraceptivos. 

Se não houver possibilidade de um profissional na escola para discorrer sobre os 

métodos contraceptivos, o professor exibirá no data show imagens dos métodos 

contraceptivos. Antes de discorrer sobre cada um deles, é preciso que o professor fale da 

importância do “surgimento” desses métodos, dando principalmente à mulher a opção de 

escolher qual o momento que ela junto ao seu parceiro, ou por si só, decida ter um filho. E de 

como tudo isso possibilitou o planejamento familiar. 
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Levar para sala de aula alguns métodos, como, por exemplo, preservativo, 

anticoncepcional em pílula e injetável, pílula do dia seguinte e mais algum outro que consiga. 

Essas amostras podem ser solicitadas ao enfermeiro responsável pelo posto de saúde. 

Além das imagens exibidas, seria interessante que o professor conseguisse algumas 

amostras como sugerido acima. O professor deverá explicar sobre os métodos, enfatizando 

alguns pontos como, o nome dos hormônios que compõem aquele medicamento para que os 

estudantes possam associar a ação destes no organismo.  

Outro ponto seria os muitos métodos existentes hoje atendendo não somente a 

diferentes poderes aquisitivos, como também, a diferentes adequações fisiológicas, já que, 

algumas mulheres podem ou não se adaptarem a um determinado método. Além disso, deverá 

abordar o mecanismo de ação de cada um. Explicando seu funcionamento, seus benefícios e 

seus efeitos colaterais. Assim, os adolescentes terão as informações necessárias para saber 

usar corretamente o método escolhido. 

Algumas imagens sugeridas: 

 

Figura 4: Métodos contraceptivos 

 

Fonte: https://cabralespinelli.com.br/wp-content/uploads/elementor/thumbs/post-quem-falha-mais-

o66ahdl7n2hp2y70271nkgofyp3h5azl1safw21g94.jpg 

 

 

Figura 5: Pílula do dia seguinte 

 

Fonte: https://guiadafarmacia.com.br/wp-content/uploads/2019/09/shutterstock_1252922227-1024x536.jpg 
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AULA 9  

 

Tema: Finalização 

Objetivos Específicos: 

1. Exibir os documentários; 

2. Promover uma discussão sobre como o tema foi abordado em cada filme; 

3. Promover uma roda de conversa sobre a experiência de se produzir um filme. 

 

Atividade 1: 

Exibição dos filmes 

 

▪ Tempo: 20 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Não Interativo/De Autoridade 

▪ Propósito: Explicativo 

▪ Contexto: Mental 

▪ Materiais de Apoio: Computador, pen-drive, TV. Materiais sugeridos para uma 

sessão de cinema, como por exemplo, bandeja com doces e balas, pipoca, etc. 

 

Descrição: 

Os alunos deverão estar dispostos em círculo para que assistam a exibição de todos os 

documentários feitos por cada grupo. Sugere-se que antes da exibição de cada documentário, 

o grupo ou o representante de cada grupo explique brevemente (faça uma “sinopse” verbal) 

sobre do que se trata seu documentário. 

O professor poderá levar pipoca e distribuir aos alunos ou mesmo trajar uma roupa 

como as dos antigos vendedores de doces nas matinês (baleiros), inclusive com a bandeja de 

doces pendurada. Ou apenas usar a bandeja.  

A exibição dos filmes também poderá ocorrer em outro ambiente que não seja a sala 

de aula, por exemplo, biblioteca ou sala de informática. Caso seja possível e viável. A figura 

abaixo é meramente ilustrativa, apenas para que o professor recorde ou conheça um “baleiro”! 
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Figura 6: Baleiro 

 
Fonte: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.pmvc.ba.gov.br%2Fwp-

content%2Fuploads%2FDSC_3768.jpg&imgrefurl=https%3A% 

 

Atividade 2: 

Discussão sobre os documentários e sobre a produção destes 

 

▪ Tempo: 30 minutos 

▪ Modalidade de Interação: Interativo/Dialógico  

▪ Propósito: Promoção de debate 

▪ Contexto: Linguístico 

▪ Materiais de Apoio: Não tem 

 

Descrição: 

Após a exibição dos documentários, os alunos permanecerão em círculo e o professor 

promoverá um debate sobre os assuntos abordados por cada grupo no seu filme. Deverá 

perguntar aos alunos sobre o que compreenderam de cada documentário. Essa pergunta 

deverá ser conduzida da seguinte forma: 

Por exemplo, após a exibição do documentário do grupo A, os alunos que responderão 

a perguntam serão os dos demais grupos. O grupo A não responderá sobre “o que 

compreenderam sobre seu próprio documentário”, afinal, isso não faria sentido. E assim 

sucessivamente. Feito isso, a professora perguntará ao grupo se a compreensão dos colegas de 

classe foi de fato a “mensagem” que eles se propuseram a passar. Afinal, esse, sem dúvidas, é 

um dos objetivos de uma produção cinematográfica, passar “uma mensagem” para o 

telespectador, de forma a envolvê-los, e assim, possivelmente, promover uma transformação 

cultural dentro de suas concepções e postura. 
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Após esse momento, o professor deverá perguntar aos alunos sobre a experiência de 

produzir um filme: 

 

o Encontram dificuldades? 

o Em caso afirmativo, quais foram? 

o Acharam interessante conhecer e utilizar os conceitos cinematográficos? 

o Acreditam que atividades que envolvam produções audiovisuais possibilitem o 

aprendizado de algum conteúdo escolar? 

o Acreditam que essas produções também possam interferir na postura crítica dos 

estudantes? 

 

O resultado final dos documentários poderá ser divulgado nas redes sociais dos 

próprios alunos e da escola caso tenha. Isso se os estudantes, os pais e a escola estiverem de 

acordo. 

Dessa forma, a SD se encerra. 
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Apostila: 

“Conhecendo a história do cinema – Como produzir um vídeo estudantil” 

 

A HISTÓRIA DO CINEMA... 

 

Foram os irmãos Lumière (Auguste 

e Louis), que exibiram pela primeira vez as 

imagens em movimento. Eles inventaram a 

primeira câmera filmadora do mundo 

(cinematógrafo), e assim, o cinema se fez 

presente em Paris-França no ano de 1895. 

O cinematógrafo foi uma invenção que se 

originou a partir do cinetoscópio. Ambos 

os aparelhos, são uma invenção capaz de 

exibir as imagens em movimento.  

A principal diferença entre 

cinetoscópio e cinematógrafo, é que o 

primeiro não projetava as imagens em 

telões. O espectador do cinetoscópio tinha 

de observar (durante um tempo-limite de 

15 minutos) as imagens no interior de uma 

câmara escura por meio de um orifício em 

que colocava um dos olhos. Já o 

cinematógrafo, conseguia gravar e projetar 

a luz das “imagens-movimento” em tela. 

Portanto, por meio do 

cinematógrafo, os irmãos exibiram 10 

filmes de 40 a 50 segundos cada um, 

destacam-se os seguintes filmes exibidos: 

“"A saída dos operários da Fábrica 

Lumière" e "A chegada do trem à Estação 

Ciotat". Cujos títulos já retratam bem seus 

conteúdos.  

Imagem 1: Irmãos Lumière 

 
Fonte: Wikimedia Commons 

 
Imagem 2: Cinematógrafo 

 
Fonte:WikimediaCommons
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Inicialmente o cinema era mudo e 

uma das grandes figuras deste período foi 

Charles Chaplin. 

 

Imagem 3: Charles Chaplin 

 
Fonte:WikimediaCommons 

 

Somente em 1927 o cinema passou 

a ser falado com o filme “O cantor de 

jazz”. Dai por diante, mais precisamente na 

década de 30, a indústria cinematográfica 

se consolidou e se consagrou nos estúdios 

de Hollywood.  

Além do som, o cinema ganhou cor 

e desde então, vem se reinventando e 

revolucionando com tamanha precisão da  

realidade. É possível assistir a filmes feitos 

exclusivamente no computador, como é o 

caso de “Toy Story”.  

Sem mencionar a tecnologia 4D, 

que busca interagir tanto com o espectador, 

a ponto de fazê-lo sentir dentro do filme, 

sejam pelos efeitos produzidos pelas 

cadeiras que são sincronizadas com o filme 

vão desde a água, jatos de ar, cheiros, e 

também, movimentos.  

 

Imagem 4: Tecnologia 4D 

 
Fonte: Produtora Sagicapri 

 

Imagem 5: Cinema 4D 

 
Fonte: Produtora Sagicapri 
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PRODUÇÃO DE VÍDEO ESTUDANTIL 

 

O assunto abordado trata de alguns conceitos essenciais para que a comunidade 

escolar possa produzir um vídeo. Seja um clip, um documentário, um filme ou qualquer outra 

produção audiovisual. Por meio desta produção, acredita-se que os estudantes possam retratar 

sua cultura e seu ponto de vista, contribuindo para promoção de debates e discussões. Tudo 

isso deve ir ao encontro de um aprendizado democrático e transformador.  

Então, vamos lá!!! 

 

 

CONCEITOS CINEMATOGRÁFICOS 

 

❖ ROTEIRO 

Glauber Rocha, um famoso cineasta brasileiro disse “uma câmera na mão e uma ideia 

na cabeça”, são o suficiente para se produzir um filme. Portanto, a primeira coisa que você 

precisa ter para fazer um filme, é uma ideia. Esta ideia precisa ir para o papel, e neste 

momento, tem-se o roteiro. O roteiro nada mais é que um guia do que será exibido no vídeo. É 

a palavra que se torna imagem! 

No roteiro, os verbos devem vir sempre no presente, como por exemplo: Ricardo entra 

na sala. Se for a sala de aula ou sala de televisão, não precisa escrever isso, porque ao gravar a 

cena, será exibido que sala (por meio do cenário) “Ricardo” está entrando. 

Lembrar que o roteiro é um guia por meio de palavras e que as imagens ajudarão a 

contar a história. 

 

❖ STORYLINE 

É um tipo de resumo do roteiro. Toda história tem início, meio e fim. No Storyline a 

ideia deverá aparecer resumida, sem muitos detalhes. Esses estarão presentes no cenário, no 

figurino, na trilha sonora. São necessários de 3 a 4 para fazer uma Storyline. 

 

❖ ARGUMENTO 

É aqui que as ideias adquirem forma. A construção e o desenvolvimento dos 

personagens ocorrem no argumento. Os detalhes devem ser evitados, se limitando ao roteiro. 

Além disso, o estilo do filme é decidido na argumentação. Os diálogos aparecem no 

argumento, porém dando apenas indicação do que será dito, como, por exemplo: Gustavo 
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disse: “Vamos tomar sorvete?” E seus colegas respondem com satisfação: “Vamos sim!” Use 

apenas, “Gustavo chamou seus colegas para tomarem sorvete e eles concordaram”. 

 

❖ FIGURINO 

São as roupas e acessórios dos personagens. Ajuda a definir o local e a época onde se 

passa o filme. Além disso, contribui para a definição das características do personagem (se é 

um burguês, um homem do campo, um arquiteto, etc) e também, para o sentido do filme 

(dramático, narrativo, emocional, etc). 

 

❖ CENÁRIO 

Assim como o figurino, o cenário ajuda a contar a história do filme. Criar o ambiente 

correto, com a luz certa, a quantidade de figurantes contribuem para que a produção tenha 

mais sentido.  

O cenário é o espaço real ou virtual onde a história se passa. 

Imagine um filme que fala sobre o espaço sendo feito em uma fazenda! 

 

❖ TRILHA SONORA 

É toda parte sonora que compõe um filme. Vai desde as músicas até barulhos de vento, 

chuva, água, etc. Também trazem para o filme mais sentido e neste caso, mais emoção. 

Conseguem transmitir o “clima” apropriado para cada cena. 

Algumas trilhas musicais são feitas especialmente para determinado filme, outras se 

encaixam a ele. 

 

❖ EFEITOS ESPECIAIS 

São cada vez mais audaciosos, porque contam com a alta tecnologia. A computação 

gráfica é o principal responsável pelos efeitos especiais, e consiste em transformar em “real” 

tudo aquilo que aparece na “telona”, mas não existe. Os efeitos especiais fazem parte da 

“magia do cinema”. 

 

❖ GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS 

São categorias em que os grupos de filmes se encaixam de acordo com a forma como 

foram produzidos e de acordo com o conteúdo que exibem. Os gêneros podem ser: 
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a) Ficção: Os filmes desse gênero exibem uma narrativa imaginária ou irreal. 

Podem até ser parcialmente baseados em fatos reais, mas obrigatoriamente 

contêm um conteúdo imaginário. Este grupo reúne os gêneros mais populares 

do cinema, como, por exemplo: romance, comédia, terror, suspense, drama, 

infantil, animação, ação, policial, etc. 

b) Documentário: Ao contrário da ficção, o documentário se caracteriza por 

explorar a realidade. Contudo, este gênero pode representar de forma parcial a 

realidade. Geralmente está atrelado a questões sociais, antropológicas e 

etnográficas. Os documentários têm nas entrevistas uma característica 

marcante. 

c) Videoclipe: São pequenos filmes que retratam por meio das imagens o que uma 

música diz, seja por meio de sua letra, de sua melodia ou por meio das 

emoções que podem despertar. 

d) Experimental: Os filmes aqui representados buscam a inovação e a invenção 

estética na narrativa. Se fazem valer de recursos e métodos de captura de 

imagens diferenciados. Possuem uma linguagem mais poética e visual 

conduzindo o espectador a experimentar uma relação mais ativa e reflexiva 

com o filme. 

É importante dizer que muitos são os elementos para se produzir um filme. É essencial 

que o estudante queira contar uma história que acredita ou julga necessário ser vista, por se 

tratar, por exemplo, de um assunto polêmico que influencia diretamente na sociedade. 

Uma história precisa ter ação, que é aquilo que o personagem faz em busca de seu 

objetivo. Precisa ter conflito, que é o obstáculo. É tudo aquilo que vai contra e que interfere 

negativamente no objetivo do personagem. Esses obstáculos podem ser físicos ou mesmo 

emocionais. E o desenrolar dessa história consiste em atingir o objetivo, vencendo todos os 

obstáculos. 

Um filme deve ser contado contextualizando a ideia principal a seus personagens, ao 

cenário, a música e todos os outros elementos que compõem a narrativa. Além disso, a 

produção cinematográfica deve estar atenta a cada diálogo e a cada detalhe de forma a 

contribuir com o entendimento dos telespectadores despertando neles emoções e quem sabe 

uma mudança de comportamento. 

 

Boa produção!!! 
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