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TIC Audiovisual: O caso da metodologia audiovisual. 

 

- É importante o uso de vários métodos de sucesso comprovado. 

- Audiovisual: o suporte e o método é tão importante como o 

conteúdo 

- Web 1.0: Visual; WEB 2.0: interativa e visual 

- Audiovisual é um modelo afetivo 

 

- Neuromarketing:  conexões neuronais 

 

Satisfação dos clientes/estudantes 

 

  Modelo Média Vs Escola tradicional (algumas referências de 

eficácia)  

 

- Utilização nuclear da imagem em informações (tipo 3) 
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As metodologias tradicionais falham  
 

 
É o professor ineficaz? 
 
 
Quantos alunos pagariam 
dinheiro para ir às aulas? 
 
O conhecimento deve ser cansativo? 
 
A tecnologia elimina o efeito pesado e a 
aprendizagem torna-se atrativa? 

 

 E é bom fazê-lo? 
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AUDIOVISUAL domínio das TIC. 

  

O poder da TV: mais de 3 horas 

olhando TV por dia por pessoa. 

 e... muitos mais audiovisuais... 

 
  

 
 
Nos últimos anos 

-  95,3% das crianças de 4 a 12 anos assistem TV 3 1/2 horas / dia, 

o bloco favorito é a noite, entre as 22h00 e as 22h30. 

 (Corporación Multimedia y Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación ) 

  

• os jovens de 13 a 24 anos cresceram com a TV os ecrãs da 

Internet.  
 

  Fim da hegemonía AV tradicional (TV, cine…) 

     Domínio da figura do utilizador com um perfil singular de consumidor 
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Javi toca con Luis Miguel del Amargue 

Danc.flv

 

Gangnam Style 

Quais são os documentos mais vistos em nossa sociedade? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
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O modelo audiovisual 

como referência da eficiência  

na difusão do conhecimento … 

O procedimento, a forma 

o Método: 

 são tão importantes 

como o conteúdo! 

As técnicas visuais: Metodologia de sucesso... 



 

TIC Audiovisual: O caso da metodologia audiovisual. 

 

- É importante o uso de vários métodos de sucesso comprovado. 

 

- Audiovisual: o suporte e o método é tão importante como o 

conteúdo 
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Ferramenta mais utilizada 





 

TIC Audiovisual: O caso da metodologia audiovisual. 

 

- É importante o uso de vários métodos de sucesso comprovado. 

 

- Audiovisual: o suporte e o método é tão importante como o 

conteúdo 

 

- Web 1.0: Visual; WEB 2.0: interativa e visual 
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Potencial da WEB 1.0 em educação e pesquisa 
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TIC Audiovisual: O caso da metodologia audiovisual. 

 

- É importante o uso de vários métodos de sucesso comprovado. 

 

- Audiovisual: o suporte e o método é tão importante como o 

conteúdo 

 

- Web 1.0: Visual; WEB 2.0: interativa e visual 
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WEB 2.0 interação 

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=1341225436&pid=36990&id=100000048676085
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«=» O gabinete do “cábulas” 
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 Intercâmbio de conhecimento: Espaços 
interativos, fóruns, blogues, 

 Estratégias de marketing: lúdico 

entretenimento dinamismo objetivos 

tangíveis… 

 Aluno/cliente a conquistar 
 

                                Linguagem  i c ó n i c a 

 

 

  

JOVENS são ICÓNICOS 

  

•Reduzem ver TV e aumentam a imagem do telemóvel  
 

  Fim da hegemonia AV tradicional (TV, cine…) 

     Dominio da  figura do utilizador com um perfil singular de consumidor 



1978 

1999 

2003 
2007 

Video.mp4

2010 

Ambientes virtuais icônicos 



Ambientes virtuais icônicos 
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Organizar metodologias / recursos 

TIC como apoio 

 

Computador / Audiovisual 

 

Ferramentas / linguagem e 

conteúdo 

 

Confusão: Convergência 
Fracaso escolar    /  2 mundos escolar/calle 



   

Modelos distintos 
 

Visual                Linguistico 

 

Función cognoscitiva/icónica, personas intermedias,  

caso de las mujeres buenas en la estética 



O cérebro reconstrói a realidade 



O cérebro reconstrói a realidade 



Texto 

icónico 



 



visão = Talamo a Corteza visual primaria 

(Corteza estriada o V1)  

y Áreas visuais corticais estriadas, 

(V2, V3, V4, y V5).  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Ventral-dorsal_streams.svg


 

A visão passa pelas peças  primitivas emocionais do cérebro 



Linguagem = racional 
é nas áreas Broca e Wernicke: à esquerda 

visão = emocional 



 Emoções: amígdala-límbico / inconsciente / inata 
automática / rápido  

 
------------------ 

 
Raciocínio: neocórtex / consciente / + tempo / 

aprendizagem 
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ola 

-ola 

Donde tas? 

-Akí, y tu 

Yo también akí  

-XD XD 

Aguanto a este pesado  (yo) :'(   

                                                ENVIA SILBIDOS 

- XD XD 

Tu K haces? 

-Nada y tu? 

Yo tampoco hago nada……………….. 

 

 

 

140 palabras max. Tuenti 

-NÚMERO de palabras límite en twenti y facebook 



 

TIC Audiovisual: O caso da metodologia audiovisual. 

 

- É importante o uso de vários métodos de sucesso comprovado. 

 

- Audiovisual: o suporte e o método é tão importante como o 

conteúdo 

 

- Web 1.0: Visual; WEB 2.0: interativa e visual 

 

- Audiovisual é um modelo afetivo 

 



 

 Pradeep A.K. Neurofocus 

Os questionários ainda que realizados 
objetivamente… condicionam e dão 
resultados errados… 

 António Damásio 

A poluição emocional  

em qualquer decisão  

racional 



 

Brain-on  

Fabio Babiloni 

Dptº. Neurofisiología 

Univ. Sapienza Roma 1 



 

TIC Audiovisual: O caso da metodologia audiovisual. 

 

- É importante o uso de vários métodos de sucesso comprovado. 

- Audiovisual: o suporte e o método é tão importante como o 

conteúdo 

- Web 1.0: Visual; WEB 2.0: interativa e visual 

- Audiovisual é um modelo afetivo 

 

- Neuromarketing: É eficaz nas conexões neurais longas. 

Unindo partes distantes do cérebro, emocional/racional, 

presente/passado, medo/amor, etc. 



 



 Planeamento para domínio dos mercados. 

 Maximização dos benefícios. 

 Manipulação da procura. 

 Estudo de perfil rentável. 

 Colonização cultural. 

 Domínio e globalização dos mercados. 

           “O produto é bom se as pessoas o compram”. 

 Etc. 41 

Eficácia do Audiovisual / Estratégias do marketing  

para competir, conquistar clientes 



Qual é o filme mais visto do mundo? 

Avatar... Titanic... 

 

      Qual é a imagem mais vista do mundo? 

 Qual é o livro mais lido do mundo? 
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 Como é que tem tal poder o audiovisual? 

 O que é atraente para o usuário? 

 Qual o efeito e o perfil nos nossos alunos? 

 Poderíamos aproveitar e fazer também estes 
recursos eficazes? 



Modelo tradicional: Cultura e progresso em fontes 

linguísticas 
Robison, K. (2005). How creativity, education and the arts shape a modern economy 

Education Commission of the States, April. 
 

Youtube: Sir Creatividade 

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U 

Resposta uniforme do sistema educativo 

http://novum.ncf.edu/uploads/JI/l4/JIl4PCOE7qdPDm6QJ4V4kg/How-Creativity-Education-and-Arts-Shape-a-Modern-Economy-by-Robinson.pdf
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 O que queres ser quando 
fores crescida? 

 
 

 Objetivos 
 
 

 

 

 

 

 

objectivos dos nossos clientes / alunos  
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• A Felicidade* 

 

 

 

- Respostas dos media 

- Respostas do sistema educativo 

Que soluções dá o sistema educativo aos 

problemas dos jovens? 



TIC Audiovisual: O caso da metodologia audiovisual. 

 

- É importante o uso de vários métodos de sucesso comprovado. 

- Audiovisual: o suporte e o método é tão importante como o 

conteúdo 

- Web 1.0: Visual; WEB 2.0: interativa e visual 

- Audiovisual é um modelo afetivo 

 

- Neuromarketing: longas conexões neuronais 

 

Satisfação dos clientes/estudantes 
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Quais as 

estratégias 

eficazes para o 

escolar?? 

Entretenimiento 

Sorpresa,  

Dinamismo,  

Brevedad, 

Exageración 

Dramatismo 
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Estratégias para eficiência: 

informação, entretenimento, e 

acompanhar constantemente. 

Objetivo: ajudar a construção do 

conhecimento, aborrecido, não 

para entreter ou acompanhar. 

Proximidade... as mensagens 

que chegam dos media são 

próximas, em espaços 

quotidianos, na casa da família. 

Ao contrário, o professor 

parece estar numa elite cultural, 

na distância. 

Reiteram soluções imediatas e 

fáceis para os problemas vitais.  

A felicidade é dada prontamente 

com produtos do supermercado. 

As soluções para as questões vitais 

são a médio e longo prazo. E, 

geralmente, após várias décadas, 

quando o aluno percebe a importância 

da sua formação. 
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Os seus conteúdos são repetidos 

a partir de fontes diferentes, não 

contraditórias 

estudo científico, o esforço, 

aprendizagem, o erro, a 

tenacidade. 

Formas icónicas e redução da 

leitura a expressões 

complementares 

Ensino gira em torno da leitura 

do texto escrito. 

Resolve problemas através de 

imagens, é um concreto auto-

explicativo (imagens devem 

conter todos os elementos para 

dizer todo o conteúdo). 

Abstração reflexiva requer uma 

profunda reflexão racional. É 

um contraste entre os 

elementos icónicos realistas e 

abstração do cognitivo. 
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Exageram e dramatizam os 

seus conteúdos. Abordam o 

campo das sensações, 

fascinação e fantasia. 

Atendem ao raciocínio lógico, 

profunda e extensa análise dos 

dados, o realismo científico da 

formação tradicional... 

As suas formas são muito 

dinâmicas, agressivas, cheias 

de espetáculo. 

Interessado na realidade, a 

solução e contextualização 

profunda dos fenómenos. 

Descrições efémeras, simples, 

que geram um conhecimento 

superficial e mosaico, 

rapidamente reorganizam a 

realidade em bons e maus. 

Quadro para conhecimento 

coordenado e profundo, com 

estudos rigorosos exigem longas 

descrições, reflexões complexas, a 

compreensão multidimensional 

dos problemas. 



54 

Apresentação ubíqua, 

aleatória, dispersa, caótica, 

observamos um terramoto 

e logo um desporto ... 

O ensino é uma forma 

estruturada, sistemática e linear 

(marcada por um sistema de 

registos, horários, etc.). 

Não exige atividade, a sua  

audiência... é passiva. 

Desnecessário refletir 

sobre as mensagens que 

são fáceis e já "digeridas". 

O professor requer uma 

atividade por parte do público. 

O esforço que requer uma 

profunda reflexão em altas 

concentrações. 
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Voltado para o coração Dirigido à razão 

Desarma 

 

Arma 

 



 Utilizemos estratégias Audiovisuais 

 Eduquemos a gestão emocional ? 



TIC Audiovisual: O caso da metodologia audiovisual. 

 

- É importante o uso de vários métodos de sucesso comprovado. 

- Audiovisual: o suporte e o método é tão importante como o 

conteúdo 

- Web 1.0: Visual; WEB 2.0: interativa e visual 

- Audiovisual é um modelo afetivo 

 

- Neuromarketing:  conexões neuronais 

 

Satisfação dos clientes/estudantes 

 

  Modelo Média Vs Escola tradicional (algumas referências de 

eficácia)  

 

- Utilização nuclear da imagem em informações (tipo 3) 



 70% das 

nossas 

aprendizagens 

realizam-se 

através do 

sistema visual 



Recurso AUDIOVIUSAL 
 
 Tipo 1 – Texto. 
 
 Tipo 2 – Texto acompanhado de 
imagem. 
 
 
 
 Tipo 3 – Imagem completada com 
texto. 
 

Tipo 4 – Imagem 

Bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla 

Bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla 



http://www.youtube.com/watch?v=RnV-krW-nHw
http://www.youtube.com/watch?v=RnV-krW-nHw
http://www.youtube.com/watch?v=RnV-krW-nHw
http://www.youtube.com/watch?v=RnV-krW-nHw
http://www.youtube.com/watch?v=RnV-krW-nHw
https://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE
http://www.youtube.com/watch?v=RnV-krW-nHw
https://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE
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Potencial educativo 

da infografia  

em movimento 



TIC Audiovisual: O caso da metodologia audiovisual. 

- É importante o uso de vários métodos de sucesso comprovado. 

- Audiovisual: o suporte/ método: tão importante como o conteúdo 

- Web 1.0: Visual; WEB 2.0: interativa e visual 

- Audiovisual é um modelo afetivo 

- Neuromarketing:  conexões neuronais 

- Satisfação dos clientes/estudantes 

-  Modelo Média Vs escola tradicional (referências de eficácia)  
Definição clara dos objectivos  

Soluções imediatas 

   Ações diretas ao indivíduo no singular 

   Proximidade  

    Reiteração multimédia 

     Visão auto-explicativo 

       Emoção / dramatização 

         Diversão 

            Dinamismo 

              Aleatoriedade 

- Utilização nuclear da imagem em informações (tipo 3) 




