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RESUMO – A educação que buscamos para o mundo, que está globalizado, requer a inserção de 
novos materiais didáticos para o ensino - não só da Arte - mas também de todas as outras disciplinas. 
Hoje com os meios de comunicação interativos, como a internet, temos como dever de educadores, 
introduzir a escola nesses novos contextos midiáticos. Mostrando que a produção de vídeo está 
relacionada com muitas das tecnologias que temos hoje, e que pode ser compartilhada em redes 
sociais, “a educação é, portanto, aqui entendida como um contínuo exercício cotidiano, um trajeto 
construído pela experiência da vida, e não apenas pela aquisição formal de conhecimentos. 
Paisagem Pós-Moderna. Assim, a educação acontece a todo o momento, e é parte e reflexo do corpo 
social.” (RAMOS). O principal objetivo da oficina é mostrar, de forma interativa, como se pode 
produzir um vídeo com os alunos, e como se pode utilizar dessas novas mídias para o ensino. A 
metodologia será baseada na técnica de stop-motion, e pretende-se mostrar - além dos princípios 
técnicos básicos do cinema - os equipamentos, a pré-produção e a pós-produção do vídeo. A oficina 
irá acontecer de forma dinâmica, com material teórico e uma pequena produção audiovisual prática, 
através da técnica do stop-motion, para que professores e alunos aprendam a dominar alguns 
conhecimentos básicos do audiovisual e possam utilizar-se desse recurso para o ensino. 
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