
O menino que desenhava 
o invisível 

+ outras 
invisibilidade(s) 

Material produzido pela Profa. Dra. Tatiana Passos Zylberberg 
(Doutora FEF/UNICAMP - Docente IEFES/UFC - Membro da Academia Itajubense 

de Letras – autora do livro O menino que desenhava o invisível – Projeto Eu Sou 

Cidadão – Amigos da Leitura)  

CAPACITAÇÃO - APDMCE  
 

CRIAÇÃO DE ROTEIRO: ADAPTAÇÃO DE 

TEXTOS PARA TEATRO E FILMES 



As marcações em vermelho 
são orientações para os 

educadores que vão 
ministrar as capacitações em 

suas localidades 
Apagar do arquivo, conforme 

adaptação da proposta. 



PASSOS 
 

1. invisibilidade (experiência e reflexão) 

2. aprender a ver (experiência e reflexão) 

3. performance art/roteiro/adaptação para teatro 

4. produção de filmes 

  

  



ATIVIDADE 
3 vértices 
  

Opção: atividade dos triângulos 

equiláteros, a partir do círculo 



EM GRUPOS corpo 
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ATIVIDADE 

Opção: atividade de respiração, projeção 

da voz e atenção as emoções no corpo 



aprender a ver 
  



Ruídos 

 
 

Sinais 

Ivan Izquierdo (2003) 

atordoam + entorpecem + conduzem  

+ influenciam o nosso olhar   

IZQUIERDO, Ivan. Silêncio por favor!  

São Leopoldo: Ed. da Unisinos, 2003. 



O que vejo no invisível? 
  



EM GRUPOS 

pinçar... 
Cada grupo recebe um kit: 

• pinças 

• rolos de fita transparente 

• tesouras 

Atividade: dividir em grupos para 

produzir as “cenas” das emoções com 

objetos pequeninos capturados do 

ambiente, usando pinça, lupa e colando 

na fita transparente. 



Montar exposição com as 
produções do invisível. 
 
 
  

Opção para compartilhamento: peça 

(secretamente) para alguns participantes 

apresentarem em forma de cena ou 

contação de histórias para surpreender  

o grupo com diferentes maneiras de 

“narrar” o que foi produzido. 



Desenhando Roteiros 

Storyboard ou Esboço sequencial  
São organizadores gráficos tais como uma série de ilustrações ou imagens 

arranjadas em sequência com o propósito de pré-visualizar um filme, 
animação ou gráfico animado, incluindo elementos interativos em websites. 



FONTE - http://www.conecteecrie.ufc.br/ 

(Pedir para que as 

pessoas expliquem o que 

estão vendo na sequência 

das 3 imagens) 

http://www.conecteecrie.ufc.br/
http://www.conecteecrie.ufc.br/


(Agora apresente o personagem – 

Kaloã que é um índio surdo que 

participa de grupos de danças 

populares). Alguém tinha pensado 

que era homem? Percebeu que 

era índio? 



www.conecteecrie.ufc.br 

(Agora apresente o personagem – Kaloã 

associado a todos os outros 

personagens (ver a história neste link: 

http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/li

nha-do-tempo-dos-personagens.html 

http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/2014/09/linha-do-tempo-dos-personagens.html


FONTE - http://www.conecteecrie.ufc.br/ 
(Agora apresente a sequência da tirinha, lendo o 

texto em voz alta. Perguntas sugeridas: 

Percebem que é outra leitura da história? Em 

relação a inicial, que ninguém sabia quem era o 

personagem e não fazia a associação com sentir 

a música, devido a forma de capturá-la pela 

surdez? – converse sobre esta experiência com 

todos, para começar a encaminhar para 

produzirem roteiros para teatro a partir de 

Storyboard ou Esboço sequencial  

http://www.conecteecrie.ufc.br/
http://www.conecteecrie.ufc.br/


Storyboard ou Esboço sequencial  

COMO FAZER UM STORYBOARD 

https://www.youtube.com/watch?v=jM3BZq0jBdM 

Abraão Stephanes 

https://www.youtube.com/watch?v=jM3BZq0jBdM


Entregar folhas  

e POST IT para grupos  

produzirem  

(divida em grupos e cada equipe vai montar 

adaptações das histórias de invisibilidade – 

usando Storyboard ou Esboço sequencial  

 

 

Sugestão: partir das emoções do “retrato” do 

invisível produzido anteriormente ou usar 

trechos do livro, histórias locais.  



Exemplos de adaptação de temáticas para o 
teatro. 



Vídeo – “Espetáculo Corpo” 

Possibilidade de 

assistir ou mostrar os 

vídeos do Espetáculo 

Corpo  

 

http://www.conecteec

rie.ufc.br/p/espetacul

o-corpo.html 

Caso queiram ler o texto 

sobre esta produção 

coletiva:  

https://seer.ufs.br/index.php/

revtee/article/view/3260/287

9 

http://www.conecteecrie.ufc.br/p/espetaculo-corpo.html
http://www.conecteecrie.ufc.br/p/espetaculo-corpo.html
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http://www.conecteecrie.ufc.br/p/espetaculo-corpo.html
https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/3260/2879
https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/3260/2879
https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/3260/2879
https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/3260/2879




LIVRO 

YOUTUBE 

AÇÃO NA MEAC 

2013 2015 2017 

OFICINAS DE 
CONCIÊNCIA 
CORPORAL 

2018 

FACEBOOK 

/MulheresNovelos 

YOUTUBE 

Mulheres e Novelos 

INSTAGRAM 

@mulheresenovelos 



Um fio por vez  

Espetáculo - UM FIO POR VEZ 

https://www.youtube.com/watch?v=F0QC-jeIjHM 

https://www.youtube.com/watch?v=F0QC-jeIjHM
https://www.youtube.com/watch?v=F0QC-jeIjHM
https://www.youtube.com/watch?v=F0QC-jeIjHM


Performance Art 

ARTIGO PARA LER: 

http://revista.cbce.org.br/index.php/cadern

os/article/viewFile/2218/1204 

I Mostra de Performance Art: O corpo "En-cena“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg51b7sg_Lk - 

Jessica Vitorino Terra Nova 

 

II Mostra de Performance-Art: Encenando o Corpo 

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

Possibilidade de performance 

art como uma opção para 

experiências de “teatro” a 

partir do livro 

http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/viewFile/2218/1204
http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/viewFile/2218/1204
http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/viewFile/2218/1204
http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/viewFile/2218/1204
https://www.youtube.com/watch?v=Hg51b7sg_Lk
https://www.youtube.com/watch?v=Hg51b7sg_Lk
https://www.youtube.com/watch?v=FIPxSktlJhY


Produzir os 

teatros e 

apresentar... 

 
Sugestão estabelecer 

tempo máximo das 

apresentações para poder 

refletir sobre a experiência 



@omeninoquedesenhavaoinvisivel 



CRIAÇÃO DE ROTEIRO:  

ADAPTAÇÃO DE TEXTOS PARA 

FILMES 



Captura de 
Imagens  

FONTE: Marilia Mello Pisani. A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA DE PLANOS E 
MOVIMENTOS 



Imagem e som 

•Som: locução, trilha sonora e efeito sonoro 

 

•Imagem: pelo conteúdo (sentido lógico e racional) e pela 

forma (potencializa ou minimiza a dramaticidade do conteúdo) 



• A distância e o posicionamento da imagem influem muito na 
dramaticidade 

 

 

• A distância do plano em que a câmera capta o personagem é igual à 
distância do personagem para o espectador. 



Plano de câmera 

• David Griffith: cineasta norte-americano 

que nomeou e padronizou os enquadramentos 



Grande plano geral (GPG) 

• Passar ao espectador referência 
geográfica 

• Contribuir para a construção 
narrativa  

• Pode ser usado para ressaltar a 
dimensão de algo grande 



Plano geral (PG) 

• Passar uma referência mais 
específica do local e permite 
identificar pessoas. 



A RELAÇÃO HUMANÓIDE DOS 

PLANOS 



Plano americano (PA) 

• Enquadra o personagem 
(humano) do joelho até a 
cabeça 



Plano conjunto 

• Não está preso a 
uma referência 
corporal (joelho, 
cabeça, cintura, 
tórax), mas sim a 
uma ideia 



Plano médio 

• Capta o personagem 
da cintura para a 
cabeça. 



Meio primeiro plano  

• Da altura do tórax 
para a cabeça 

• É a distância para um 
diálogo sério 



Close 

• Vai do queixo até a 
testa 

• Utilizado na 
teledramaturgia e 
em filmes 
românticos. 



Detalhe 

• Fundamental para a 
condução da narrativa 
visual 

• Responsável por tornar 
evidente este ou aquele 
objeto em cena 



Os movimentos 

• Interagir com a cena e explorar uma linguagem que era impossível na 
fotografia estática. 



O travelling  

• Surgiu com o deslocamento lateral da câ- mera (da direita para a 
esquerda e vice-versa), colocando-a junto à janela de passageiro em um 
veículo em movimento. 



Panorâmica 

• Panorâmica vertical é muito utilizada para destacar a altura de algo 

• Deslocamento lateral da câmera em torno do próprio eixo permite a 
ampliação do campo visual 



Zoom 

• ZOOM-IN 

• ZOOM-OUT 



ADAPTAR E/OU ESCREVER 

ROTEIROS  
 



Roteirista  
 Desenhar/escrever as cenas 

 Obter e organizar a informação 

 Pode conter materiais de arquivo (imagens de outros filmes, fotografias, 

documentos etc.) 

 

 

1. Pesquisa e planejamento 

2. Visualização 

3. Organizar a estrutura 

4. Redigir o texto 

 

 

 



Pesquisa e planejamento 

• Selecionar e organizar as 
imagens para apresentar um 
argumento visual aos 
espectadores. 

• Quem 

• O que 

• Quando 

• Onde 

• Porquê 

• Como de cada evento 

DICA DE 

LIVRO 



documentário 

O que será mostrado?  

Quais serão as evidências visuais que darão apoio ao argumento 
apresentado no documentário ? 

Fontes: 

BARRY HAMPE. ESCREVENDO UM DOCUMENTÁRIO.  

NUPPAG – Núcleo de Pesquisa e Produção Audiovisual em 

Geografia – IGCE-UNESP/Rio Claro 



Estela. 

Série 

www.conecteecrie.ufc.br 



Personagem da SÉRIE - conecte e crie 

Autora: Esterlândia  

Personagem: Estela, 18 anos. Uma garota que corre atrás dos seus sonhos, 

extrovertida, que sempre tem suas metas alcançadas mesmo quando ocorre algum 

problema maior.  

Enredo: 

Estela, 18 anos, conta a história de quando tinha 16. Com pressão por um corpo 

perfeito e toda aflição familiar para que entrasse em universidade pública, desenvolveu 

anorexia nervosa, largou a ginástica que tinha como esporte regular. Passou há dividir o 

tempo entre dormir e estudar. Aos 17 anos chegou a absurdos níveis de magreza, 

somaram-se vários problemas de saúde que quase lhe levaram a morte. Num estalo 

que nem sabe explicar muito, aceitou que precisava de ajuda e deu início a tratamentos 

psicológicos e clínicos. Oito meses após início do tratamento, conseguiu voltar para a 

prática da ginástica e quatro meses após prestar o vestibular, Estela encontra-se em 

êxtase de felicidade, após receber uma notícia incrível. 

  



ROTEIRO DE GRAVAÇÃO 
 

 

Cenário: inicia a fala andando em um corredor e corta pra frente 

do espelho em uma sala branca com um espelho grande. 

Vestimenta: roupa normal no início. Pra frente do espelho só um 

top e short.  

Gravação: Externa (sala de dança ou de lutas).  

  



Áudio para ser gravado contando a história. 

(Andando no corredor) 

 Oi, meu nome é Estela, tenho 18 anos e hoje me encontro extremamente feliz, sim EU TO MUITO FELIZ, 

tão diferente de como estava há dois anos atrás. 

(Vai como uma lembrança pro quarto)  

Quando iniciei o ensino médio meus pais me diziam a toda hora: “você tem que entrar na universidade 

pública”. Minhas amigas diziam: “nossa Estela, que corpo feio, você precisa emagrecer”. Cobrava de todos 

os lados, eu passei a querer um corpo esculpido, aqueles corpos perfeitos iguais das revistas. Eu saí da 

ginástica que eu amava, afinal não queria mais ter músculos aparentes. Desenvolvi anorexia nervosa (isso só 

descobri depois, claro), passei a dividir meu tempo entre dormir e estudar, chegava a dormir 20 horas em 

alguns dias e nesses mal conseguia caminhar.  

Quando completei 17 anos a balança mostrava que estava pesando 43 quilos, mas aquilo não me parecia 

real, para mim eu nunca parecia ter menos de 60 quilos, continuava me achando gorda. Tive uma crise 

severa de anemia, depois de algumas infecções e duas internações e vendo os médicos falando para os meus 

pais que meus órgãos poderiam não resistir mais, eu vi a morte me encarando e instantes depois entendi que 

realmente precisava de ajuda. Eu dizia para mim: EU PRECISO DE AJUDA (corta a cena do espelho e 

volta para o corredor).  

 Há oito meses procurei o que seria meu primeiro psicólogo e ele vem me ajudando a cada dia. Várias 

pessoas tentaram me ajudar nessa caminhada que não é nada fácil, porém estou prosseguindo. Há um tempo 

voltei pra ginástica, quatro meses atrás prestei vestibular, e gente... hoje eu recebi uma notícia incrível, 

nossa e eu nunca me senti tão realizada o quanto eu estou hoje. 



Estela. 

série 

Link do vídeo produzido pelos estudantes do Conecte e Crie (IEFES/UFC)  

https://youtu.be/iwhLRGhMAXs 

https://youtu.be/iwhLRGhMAXs


Dicas de filmes com planos diferentes 

• O escafandro e a borboleta 

• Forrest gump  

• Show de Truman 

• O Fabuloso Destino de Amélie Poulain 

• Bruxa de Blair (só para ver plano de edição) 

 

 

 

 

• Ensinar-aprender cinema: através da percepção e cognição 
incorporadas (tese de doutorado) 

 

Dica de leitura  

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/169575 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/169575


@omeninoquedesenhavaoinvisivel 

 

 

#eramosinvisiveis 



(Opções de assistir e mostrar vídeo sobre caminhos diversos para aprender)  

DOCUMENTÁRIO 

Aquilo que a gente nem sabia que podia ser  

versão 40 min - https://www.youtube.com/watch?v=JFbfbTJIryk 

Versão 12 min - https://www.youtube.com/watch?v=64orOh4EDto  

https://www.youtube.com/watch?v=JFbfbTJIryk
https://www.youtube.com/watch?v=JFbfbTJIryk
https://www.youtube.com/watch?v=64orOh4EDto
https://www.youtube.com/watch?v=64orOh4EDto

