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Guia de Ensino do WFC  
 
 
Geral 
Os workshops do WFC são elaborados para transmitir tomada de decisão e manifestação de criatividade nos 

estudantes.  
Este tem o intuito de ensiná-los a entender os conceitos por trás do fazer cinema. 
Também aprendem as técnicas, e poderes analíticos para fazer bons filmes. Isso é feito ao entregar o poder de 

tomada de decisão aos alunos. Eles devem criar cada parte da história. Devem estabelecer e capturar cada 

plano.  
Eles devem sentir que o filme final é uma coleção de seus pensamentos, suas experiências, suas ansiedades e 

suas opiniões.  
 
 
Comandar discussões 
Quando comandar uma discussão na classe, sempre enfoque em obter respostas dos alunos e não em 

expressar sua própria opinião. Sua opinião deve ser expressa muito raramente assim quando disser o que 

pensa, eles ouçam você e atuem nisso. É útil começar conversas sobre o trabalho dos alunos ou um filme que 

tenha exibido para eles com a pergunta “O que você gostou?”  
Se os alunos não estão oferecendo respostas, enfoque em um aluno e pergunte a ele diretamente. Se precisar 

incrementar a pergunta para que eles entendam melhor, isso é fácil. Apenas pegue os vários tópicos que eles 

podem comentar e faça uma lista. Por exemplo: 
O que vocês gostaram deste plano? 
Vocês acharam que a iluminação estava boa? O filme fez sentido pra vocês? 
Seria bom direcioná-los para algum aspecto do trabalho que deu certo. Dessa maneira eles podem aplaudir o 

autor, que é o que você quer que eles façam nesse estágio.  
Uma vez tenha completado essa parte da discussão e feito uma anotação mental das respostas, faça a 

pergunta: 
O que poderia ser feito melhor? 
Isso dá aos alunos a oportunidade de fazer críticas construtivas. 
Tente evitar sugestões. Assim que der uma sugestão eles irão concordar com você. Faça perguntas assim eles 

darão uma resposta pensada ao invés de concordar com você.  
 
Responder a críticas desnecessárias 
Dada a chance, alguns jovens irão ridicularizar e envergonhar seus colegas. Minha experiência tem me 

ensinado a responder comentários positivos que os alunos fazem com aplausos - mesmo que você não 

considere o comentário muito importante - para recompensar esse tipo de contribuição.  
Ao mesmo tempo, não fique com medo de discordar de quaisquer comentários negativos com respostas 

construtivas. Nesse momento, sua opinião deve contar muito no grupo assim se você disser a eles que uma 

ideia não é ridícula, mas na verdade é válida, inteligente, reveladora, criativa, interessante ou perspicaz, isso 

irá de alguma forma isolar aqueles que estão prejudicando o processo criativo.  
 
Responder comentários insolentes 
É muito comum, particularmente no início de um workshop, os jovens testarem você ao dar respostas 

desrespeitosas. Isso é particularmente comum no início dos exercícios de teatro/drama.  
Uma boa maneira de responder a isso é levar a ideia seriamente, mesmo se isso significar um ataque. 

Desenvolva uma ideia. Por exemplo, se um aluno responde a pergunta para descrever o que alguém está 

fazendo e ele diz, ‘Nada’, aceite. Se um aluno te diz que a lição está chata, se desculpe. Se um aluno te diz que 

eles não estão participando, diga a eles o quanto você precisa deles ali para que a aula aconteça - você precisa 

de suas capacidades particulares para que aquilo funcione, diga a eles que eles somente tem que fazer uma vez 

e então você os deixará em paz. 
É mais fácil acabar com o desrespeito em jovens ao apelar para seu lado adulto. Se você tratá-los como adultos 
eles irão fazer o que você os pede. Uma boa frase é, 
‘Não me faça tratá-los como crianças, isso é muito chato’. 
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Responder as ideias dos jovens 
Uma boa regra quando ensinar esse curso é nunca dizer a palavra ‘Não’ aos alunos. Tudo que um jovem diz em 

um workshop é válido. Cada ideia deve ser tratada com respeito e interesse, e deve ser recompensado com 

algum tipo de comentário encorajador ou uma resposta para algum aspecto que possa ser possívelmente 

relevante, mesmo se eles estiverem totalmente errados.  
‘Sim e -’ é também uma boa maneira de neutralizar o comentário não relevante ou incorreto de um aluno. A 

não ser que seja uma pergunta técnica, é sempre bom recompensar a contribuição ao concordar e desenvolver 

a ideia do aluno - use isso como um trampolim para explicar o que quiser.  
Questões técnicas são diferentes. Se um aluno está incorreto sobre um assunto técnico eles precisam ser 

corrigidos. Para fazê-lo sem desencorajar um aluno, é bom tentar e imediatamente identificar qual processo 

eles estão errando ao invés de parabenizá-los por lembrar do processo.  
Nunca faça um julgamento pessoal sobre uma ideia. O que é relevante é o que o aluno pensa das ideias dos 

outros. Se quiser comunicar uma opinião por que você acha que isso irá ajudar os alunos a seguir adiante no 

processo criativo, faça isso ao citar um aluno que disse algo semelhante ao que você quer dizer.  
 
Selecionar ideias: 
Quando todos os estudantes tiverem dado ideias e uma ideia precisa ser selecionada, é sempre bom aprovar 

cada ideia de cada vez antes da evolução da seleção acontecer. Mesmo se você achar algumas ideias melhores 

que outras, quando for verificar o conjunto de ideias, repita um aspecto da ideia que foi elogiada pelos alunos 

assim você está repetindo de volta pra eles o que eles já tinham dito a você.   
 
Identificar talentos em cada aluno 
É bom tentar e trabalhar, já no início do workshop, o ponto forte específico de cada aluno. Dessa forma você 

pode começar a cultivar seus talentos. Uma maneira de cultivar talento é dizer repetidamente aos alunos que 

eles tem talento. Se um aluno é particularmente bom com gravação, ou produção ou direção, diga a eles. 

Quando essas atividades precisam ser realizadas por um membro do grupo, indique que eles façam. Todos os 

alunos deveriam experimentar cada aspecto do processo de fazer filmes, no entanto, é bom também 

desenvolver talentos em cada um. Com o avançar do workshop  existirão mais oportunidades para os jovens se 

especializarem. Você deve estar atento para suas funções naturais.  
Outra boa forma de cultivar talento é parabenizar os alunos cada dia quando eles vão embora, dando a cada 

um uma mensagem personalizada. Se um aluno foi particularmente bom em storyboarding, diga a eles isso 

quando estiverem indo embora. Você não tem que falar com cada estudante todo dia, mas tente fazer isso com 

todos os alunos em momentos diferentes.  
 
Demonstrações 
Existem momentos quando você terá que fazer demonstrações ao grupo. Isso é inevitável, mas deve ser 

mantido ao mínimo. Sempre que possível, envolva os alunos no processo, mesmo se for apenas um deles. Essa 

é também uma boa técnica para controlar a classe já que no geral, eles iriam preferir ver um colega mostrando 

algo a eles, Transferência de arquivos é um bom exemplo. Assim que tiverem mostrado como fazer isso, se 

certifique que eles estão fazendo eles próprios a partir de sua tutela.  
Isso também se aplica à edição. Sempre que possível, ensine edição com os alunos de fato sentados no 

computador assim eles podem imitar você ao invés de apenas te ouvir.  
Observação: sempre que os alunos usarem o laptop eles precisam ser supervisados por um tutor. Este 

geralmente será o caso quando eles transferirem arquivos no começo de algumas sessões do workshop.  
 
Avaliar trabalho 
Quando você está em uma conversa de um para um com os alunos poderá expressar sua opinião. Da mesma 

maneira que estivesse orientando as discussões com o grupo, comente primeiro o que você gosta e então o que 

você acha que pode ser feito melhor.  
Quando avaliar a edição é útil falar enquanto a voz do público; apontando o que não é claro para você assim 

como para o público, onde você se perdeu, o que você esperava ver, qual conhecimento eles assumiram que 

você tem que você não tem. Isso geralmente aumenta quando os estudantes tem referências culturais que não 

saem de suas áreas. No caso de particularidades, você pode explicar que se você fosse Americano ou 

Australiano não entenderia o que está acontecendo ou o que está sendo comentado por que você não está 

familiarizado com este ritual ou situação. Os estudantes precisam fazer filmes que se relacionem com todos os 
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públicos ao redor do mundo e no caso de documentários, apresentando explicações claras do contexto é uma 

técnica essencial.  
No caso dos workshops de drama/teatro, se você estiver avaliando a atuação do estudante em um de seus 

filmes, pergunte a eles como estão se sentindo naquele momento e como é a aparência e comportamento de 

uma pessoa quando elas se sentem daquela maneira. Enfoque com eles o movimento de corpo e expressões 

faciais. Peça a eles para lembrar de um momento quando se sentiram daquela forma e manterem aquilo em 

suas mentes.  
No geral, os alunos irão fazer a melhor performance se tiverem quanto menos instruções possível.  
Tudo que disser a eles deve ser claro. Se eles não entenderem, geralmente é por que você não explicou com 

bastante clareza. 
 
Disciplina 
Este pode ser difícil, mas meu conselho nesse ponto seria não se preocupar em discipliná-los já que você não 

está ali para melhorar o comportamento deles. Ignore ou com inteligência e gentileza discorde daqueles que 

prejudicam e recompense aqueles que participam positivamente. Você ganhará o respeito deles ao envolvê-los 

e, no tempo que tiver com eles, você não será capaz de mudar suas atitudes então não tente. Se seu foco é 

criatividade e explicar conceitos empolgantes, assim como estabelecer tarefas interessantes e permitir a eles 

realizar essas tarefas e sentir-se bem com eles mesmos, os elementos prejudiciais e desrespeitadores irão 

diminuir e desaparecer. Você precisa ser mais interessante do que qualquer coisa que os esteja distraindo. 

Tente ignorar esse comportamento o máximo que puder e raciocine com eles quando isso afetar a aula. Se 

você respeitá-los, eles irão te respeitar. É difícil imaginar o quanto esses jovens provavelmente sofrem de 

comportamentos desrespeitosos contra eles constantemente. Mostre a eles que você é diferente e tente não 

deixar esse comportamento alterar seu humor ou dominar sua fala e foco da aula.  
 
Monitorá-los e Mantê-los ativos 
Sempre tente manter os jovens ativos.  
Se eles parecem entediados então os levante para fazer algo, mesmo se não estiver no plano de aula para 

aquele dia. 
Tente sempre estar atento ao que cada aluno está fazendo a todo momento. Se você der atenção a um aluno 

que parece entediado, peça a eles para responder uma pergunta ou dar um exemplo, ou vir e operar uma 

máquina ou escrever no quadro - o que for preciso para trazer os alunos de volta para a aula, mas tente não 

perder muito tempo em um aluno. A aula precisa evoluir em ritmo acelerado e os outros estudantes irão perder 

o interesse se você focar por muito tempo em um só indivíduo.  
Não tenha medo de gentilmente trazer humor aos alunos. Se eles estiverem bocejando por exemplo, faça uma 

piada disso. Nesse estágio inicial do workshop, no entanto, iria aconselhar monitorar os estudantes bem de 

perto e fazer perguntas importantes quando eles parecerem distraídos.  
 
Monitore continuamente e avalie o progresso dos estudantes logo no início. Se eles estão indo numa gravação, 

os acompanhe. Quando eles estão fazendo exercícios, circule pela sala, ouça a eles silenciosamente e 

certifique-se que  estão no caminho certo e entenderam corretamente o que eles deveriam estar fazendo. É 

muito fácil para um aluno ou um grupo de estudantes se distraír e se criam algo que é errado por que não 

entenderam corretamente suas instruções. Se eles fazem isso então irão ficar ressentidos com você por não ter 

explicado a eles mais claramente. Isso se aplica também a edição. Quando os estudantes estão editando é 

essencial que você esteja rodeando a sala, vendo um filme de cada vez e fazendo a parte do público como 

mencionado acima. Os estudantes estão propensos a ficarem perdidos quando estiverem editando e, até um 

certo ponto, está tudo bem já que eles irão aprender com seus erros. No entanto, ao mesmo tempo é bom 

corrigir grandes erros ao perguntar e dar o ponto de vista do público. Você terá visto todas as gravações antes 

que os jovens comecem a editar então não tenha medo de sugerir outro material que eles possam usar. Dessa 

forma você se tornar uma espécie de editor executivo que atua na versão inicial e oferece comentários 

construtivos ao filme, incluindo estrutura, cortes (‘cut-aways’), planos de ambientação (‘establishing shots’), 

claridade, mensagem, etc etc. 
A aprendizagem cooperativa é uma técnica excelente e deve ser usada sempre que a ocasião surgir. Se um 

jovem tiver que ensinar um colega como fazer algo, ele ou ela irão entender algo de uma maneira mais 

profunda e duradoura. O receptor irão também entender a linguagem de seu colega. Esse é um exemplo onde 

silêncio, monitoramento do ambiente é bom por que certifica que ambos estão entendendo plenamente.  
Ao mesmo tempo em que monitora e mantém os alunos ativos, você deve sempre dar a eles espaço quando  
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precisarem, e isso é entendido instintivamente.  
Quando você sentir que eles precisam de tempo para respirar e privacidade, afaste-se. Mantenha os olhos neles 

caso estejam muito tempo discutindo um tema ou se esquecerem de mudar de assunto, mas no geral é bom 

dar tempo para eles estarem sozinhos durante os exercícios. Porém, se eles sairem da sala, você deve estar 

com eles ou circulando nos vários grupos.  
 
Mudar disciplinas / Ser espontâneo 
Se você precisar mudar a ordem das matérias, faça. Você precisa incluir todos os módulos, mas se sentir que a 

classe irá se beneficiar ao aprender certos elementos antes de outros, aceite seu instinto e mude a ordem.  
Porém, ao mesmo tempo é crucial que você dê todas as disciplinas. Cada parte do processo precisa ser 

ensinada aos alunos.  
 
O Filme Final 
O produto final sempre vem como secundário para o processo. Ele é complementar ao permitir aos alunos 

realmente entender como fazer filmes. Ele também os coloca sob uma quantidade de pressão saudável. 
 
Criar um Lugar Seguro 
Sempre seja sensível ao que eles estão revelando. Muitas vezes esses jovens irão se abrir e precisam se sentir 

em um lugar seguro para fazerem isso sem se machucarem. Você deve tentar criar um espaço onde eles 

sintam que não são mais vulneráveis.  
Encorajá-los e nunca criticá-los são uma maneira de criar esse espaço seguro.  
Recompensá-los e aplaudir cada ideia é outra.  
Sorrir pra eles, fazer contato visual com eles, nunca elevar sua voz, não repreendê-los se estão atrasados ou se 

comportam mal, ser paciente com eles, saber seus nomes a partir do primeiro dia de aula, tentar entendê-los e 

identificar seus problemas, ansiedades, inseguranças e pontos fortes assim você poderá evitar áreas 

vulneráveis e construir nas áreas nas quais eles se sentem confiantes. Sempre insisto para que os alunos me 

chamem pelo meu primeiro nome. 
Force a si mesmo para estar em bom humor e seu humor irá ter um grande efeito neles. Tente nunca estar 

nervoso, sempre pareça feliz e entusiasmado e empolgado com o workshop e agradecido em vê-los.  
Se você for capaz de fazer isso, você terá uma experiência maravilhosa e eles também.  


