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complexidade. Dissertação (Mestrado). Programa de Estudos Pós Graduados 

em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. São Paulo, 2017 

ABSTRACT 

The present research aims at describing and interpreting a phenomenon of 

human experience understood as the process of transposition according to the 

conception of Field (2001), that is, an adaptation of the lesson for educational 

video from the perspective of the language teachers in formation. The focus of 

this study was experienced in the context of an extension course developed at a 

private university located in the eastern zone of São Paulo, targeting students 

from the first semester of the Language and Literature course. The course has 

as central theme the audiovisual language as an essential element for the 

technological and multilearning training of language teachers who are still 

undergraduate students. Audiovisual language is increasingly emerging in the 

education universe, mainly in the production of digital materials and resources for 

hybrid contexts and online teaching. Thus, it becomes relevant to study how the 

processes of transposition of the lesson to the educational video occur in the 

perspective of teacher-students of Letters who can act in new teaching scenarios 

and who need to have a qualification that will instrumentalize them to act in a 

empowered way  Having as an interpretive material the textual record of the 

experiences lived in the course, this research was drawn from a qualitative 

research approach in the context of Applied Linguistics, denominated as 

Complex Hermeneutic-Phenomenological Approach (Freire 2010,2012,2017) 

that allows understand the phenomena of human experience from the 

textualization and routines of text interpretation. Based on the theoretical 

references of the area of complexity (Morin 2014a, 2015), and of audiovisual 

language, cinema, screenplay and pedagogy of the audiovisual (Wohlgemuth 

2005), the findings allow reflections and discussions about the technological 

formation of teachers as autonomous subjects in the educational process in new 

teaching and teaching scenarios as suggested by Libâneo (2011), so that not 

only does it present an evident deficiency in the curriculum, but also possibility of 

technological qualification in face of the new challenges of teaching in the current 

scenarios of the educational universe that demand new knowledge. 

Keywords: teacher qualification, complexity, educational video production, 

audiovisual screenplay, complex hermeneutic-phenomenological approach. 

 

 

Priuli, Ricardo Medeiros. Uma aula na cabeça, uma câmera na mão: a 

transposição para videoaula na formação de professores na perspectiva da 

complexidade. Dissertação (Mestrado). Programa de Estudos Pós Graduados 



13 
 

em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. São Paulo, 2017 

RESUMO 

A presente pesquisa objetiva descrever e interpretar um fenômeno experiência 
humana compreendido como o processo de transposição1 na concepção de 
Field (2001), ou seja, uma adaptação da aula para videoaula na perspectiva dos 
professores de línguas em formação. A experiência foco deste estudo foi 
vivenciada no contexto de um curso de extensão desenvolvido numa 
universidade privada situada na zona leste de São Paulo, tendo como público 
alvo estudantes do primeiro semestre do curso de Letras. O curso teve como 
tema central a linguagem audiovisual como elemento essencial para a formação 
tecnológica e de multiletramento dos professores de línguas que ainda estão 
cursando uma licenciatura em Letras. A linguagem audiovisual é cada vez mais 
emergente no universo da educação, principalmente, na produção de materiais 
e de recursos digitais para contextos híbridos e online de ensino. Assim, torna-
se relevante o estudo de como ocorrem os processos de transposição da aula 
para a videoaula na perspectiva dos professores-alunos que poderão atuar em 
novos cenários de ensino e que precisam ter uma formação que os 
instrumentalize para que atuem de forma empoderada. Tendo como material de 
interpretação o registro textualizado das experiências vivenciadas no curso, esta 
pesquisa desenhou-se a partir de uma abordagem qualitativa de pesquisa no 
contexto da Linguística Aplicada, denominada Abordagem Hermenêutico-
Fenomenológica Complexa (Freire 2010,2012,2017) que permite compreender 
os fenômenos da experiência humana a partir da textualização e de rotinas de 
interpretação de textos. Fundamentando-se nos referenciais teóricos da área da 
complexidade (Morin, 2014a, 2015), e de linguagem audiovisual, cinema, roteiro 
e pedagogia do audiovisual (Wohlgemuth 2005), as descobertas realizadas 
permitem suscitar reflexões e discussões sobre a formação tecnológica de 
professores como sujeitos autônomos no processo educativo em novos cenários 
de docência e de ensino como sugere Libâneo (2011), de modo que não apenas 
apresente uma deficiência evidente no currículo, mas também proporcione uma 
possibilidade de formação tecnológica frente aos novos desafios da docência 
nos cenários atuais do universo educacional que demandam novos saberes. 

Palavras-chave: formação tecnológica de professores, complexidade, produção 
de videoaulas, roteiro audiovisual, abordagem hermenêutico-fenomenológica 
complexa. 

                                                           
1 Para o roteirista Syd Field (2001 p.174) transpor uma novela, livro, peça de teatro ou revista para outra 
mídia é equivalente a escrever um roteiro original para a nova mídia. Transpor nessa concepção significa 
adaptar de um meio para outro trazendo alguns elementos da mídia anterior e modificando outros, para 
Mittermayer (2016 p.49) as mídias são constituídas de duas camadas a primeira é a cultura e a segunda é 
a que nos é apresentado na tela, entre uma camada e outra existe uma transposição que não é uma mera 
tradução. 
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PREPARANDO O SET 

Inicio esta introdução com o objetivo de apresentar os principais elementos que 

permitam compreender o universo desta pesquisa. Entretanto, antes de bater a 

claquete, é necessário preparar as câmeras e as luzes do set de gravação, ou 

seja, preparar o ambiente, já que pode haver uma inesperada ventania, uma 

chuva de verão ou fazer sol demais ofuscando as lentes. Então antes de me 

aprofundar no cerne da pesquisa, é necessário preparar o caminho. Acredito que 

mostrar brevemente o percurso que me trouxe até esta pesquisa pode auxiliar a 

reduzir esses ventos, chuvas ou sol demasiado, ofuscando a compreensão do 

leitor, pois esses imprevistos climáticos podem emergir de uma indagação, de 

um conflito científico, de uma vontade de descoberta e principalmente, de uma 

curiosidade real sobre experiências vividas. Com este estudo, não foi diferente. 

 Esta pesquisa emerge da minha vivência como profissional da área audiovisual, 

no contexto da formação tecnológica de professores em instituições 

educacionais, nas quais as atividades dessa profissão ainda são pouco 

compreendidas. Embora, a produção audiovisual esteja sendo inserida nos 

processos de aprendizagem de cursos a distância, por exemplo, há ainda pouca 

articulação entre linguagem audiovisual e formação de professores, como revela 

Rizzo (2011). Com a sociedade cada vez mais conectada e interagindo por 

linguagens líquidas (SANTAELLA, 2011), surge também a necessidade de se 

criar espaços para o trabalho colaborativo entre profissionais do audiovisual e 

professores que podem, juntos, promover diversas contribuições educacionais 

por meio da linguagem audiovisual. Essa preocupação em inserir no centro do 

trabalho de produção audiovisual a relação entre professor e produtor 

audiovisual é o ponto de partida deste estudo. Para melhor contextualizar a 

motivação da pesquisa, início esta Introdução, apresentando meu percurso 

histórico-formativo e profissional, pois acredito que ao conhecer esse percurso, 

o leitor terá mais elementos para compreender melhor as contribuições desta 

pesquisa.  

Quando ingressei na área de educação como produtor de vídeos educacionais, 

já possuía uma formação técnica e tecnológica, entretanto, sentia-me como um 

estranho no ninho por não ter formação pedagógica para enfrentar os desafios 

que se apresentavam no ambiente educacional. Inicialmente, via o meu trabalho 
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a partir da ótica das linhas de produção como se estivesse numa fábrica, de 

modo que toda minha criação deveria entregar um produto com pouca ou 

nenhuma intervenção educativa da minha parte. Afinal, um produtor graduado 

em audiovisual ou cinema tem pouca ou nenhuma formação pedagógica, pois 

sua formação tradicionalmente é voltada para o mercado de produções para 

rádio, TV ou cinema.  

Minha atuação, inicialmente, era desenvolvida e fortemente influenciada pela 

visão de mundo que construí ainda no Ensino Médio pois, concomitante ao 

Médio, busquei formação técnica em Eletrônica e Informática, com o objetivo de 

iniciar minha carreira na área das Ciências Exatas. Os números eram uma forma 

de ter pequenas certezas em um mundo tão cheio de incertezas e 

incompletudes.  Essa formação inicial me levou a estágios de técnico de 

eletrônica.  

Posteriormente, iniciei a graduação em Engenharia, na qual tive a oportunidade 

de trabalhar na área de Engenharia de Produção em fábricas, produzindo 

produtos, planejando linhas de produção para que os produtos fossem 

sequencialmente construídos, elaborando modelos e, de certo modo, 

formatando e consertando as coisas que não se enquadravam em um 

determinado padrão de qualidade ou tempo de produção. Sentia-me seguro na 

forma como os números me davam certezas, como quantidades de peças 

produzidas por hora partiam da minha gestão do tempo, e como tudo se 

modificava ao substituir um layout de produção.  

Sempre que penso neste meu percurso, estabeleço uma relação metafórica com 

a fábrica representada no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin (1936) 

que, lançando mão de uma técnica de enquadramento cinematográfico, permite 

observar a metáfora do trabalhador em sua alienada Busca pela Felicidade2, 

como é anunciado no início do filme. Consigo enxergar essa vivência como 

produtor audiovisual semelhante ao personagem de Charles Chaplin (1936) na 

linha de produção, como ilustro na Fotograma 1 a seguir:  

 

                                                           
2 A Busca pela felicidade é metaforizada por Chaplin no filme Tempos Modernos como uma busca sem 
compreensão da realidade. 
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Fonte: Fotograma do filme Tempos Modernos 1936, Charles Chaplin, United Artists. 

 

A metáfora do trabalhador na esteira ilustra o modo como vivenciava minha 

atividade, produzindo peças audiovisuais em série. No entanto, não reconhecia 

os efeitos da minha obra, nem compreendia meu papel como produtor 

audiovisual na área da Educação e, como na metáfora de Chaplin, também fui 

consumido pela esteira. 

A formação técnica voltada para a área da indústria me permitiu ingressar 

acidentalmente na área de audiovisual em uma grande editora que mantinha um 

curso preparatório para vestibular bastante tradicional e reconhecido na cidade 

de São Paulo e no Brasil. Hoje, resgatando esse percurso, observo que a 

experiência obtida nessa instituição como auxiliar em audiovisual foi um marco 

importante para realinhar minha visão de mundo, fazendo-me perceber que o 

meu papel na esteira da linha de produção poderia ser mais significativo, menos 

repetitivo e padronizado; ao contrário, poderia ser mais artístico e customizado 

para cada situação. 

Passaram-se alguns anos e outros ambientes profissionais vieram, todos 

contribuindo para minha evolução profissional e também acadêmica. Destaco a 

experiência como técnico e posteriormente como produtor audiovisual no 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, onde tive a 

Fotograma 1: Tempos Modernos (1936) O trabalhador na 
esteira 
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oportunidade de iniciar estudos em Licenciatura em Matemática e ampliar minha 

compreensão do espaço educativo. Fui motivado, inicialmente, mais pelo prazer 

dos cálculos do que pela própria educação em si; ainda não me via como um 

educador, mas o percurso formativo me possibilitou as primeiras reflexões e 

questionamentos sobre docência, didática e sobre como poderia ocorrer a 

aprendizagem, mesmo inserido em metodologias de ensino tradicionais.3 

Uma grande virada profissional e pessoal veio quando fui convidado pela diretora 

de Educação a Distância do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

de São Paulo (IFSP) para atuar como produtor de vídeos educacionais nos 

cursos de educação a distância daquela instituição. Os desafios foram imensos 

e grande parte deles estavam relacionados ao letramento de professores nessa 

nova linguagem, a linguagem audiovisual a qual eu sabia reproduzir, mas ainda 

não a compreendia como uma linguagem capaz de fazer sentido para formar 

pessoas e ampliar os processos de aprendizagem. 

Tentando encontrar um modo de descobrir as várias potencialidades dos vídeos 

educacionais, também me uni aos docentes com quem interagia na busca pela 

compreensão dos nossos novos papéis, experiências e saberes. Assim, durante 

anos de trabalho, saindo da área técnica e passando para a atividade de produtor 

audiovisual, nessa nova realidade, vários questionamentos e reflexões 

emergiram no diálogo com professores durante processos formativos, 

principalmente na perspectiva da produção de videoaulas na forma de produto, 

com cadeias e sequências de produção bem definidas, finalizada por indivíduos 

em setores muitas vezes estanques e desconectados. 

No início, parecia um universo seguro, afinal, eu conhecia os recursos e as 

técnicas audiovisuais, entretanto ao ver o produto videoaula4, me questionava 

sobre quem conferia o sentido da obra, pois eu realizava os processos de 

produtor, diretor de fotografia, operador de câmera, fotógrafo, técnico de som, 

mixador, montador e editor5, mas não poderia, de forma alguma, escrever o 

                                                           
3 Destaco que considero, neste contexto, como metodologia de ensino tradicional, um ensino fortemente 
baseado em aulas expositivas, listas de exercícios, testes e provas com pouco ou nenhum recurso 
tecnológico ou estratégia didática diferenciada. 
4 Destaco o termo produto no sentido fabril de produção, que massifica e desconsidera as singularidades 
dos indivíduos que produzem e consomem esse recurso. 
5 Processos básicos encontrados em qualquer projeto audiovisual profissional 
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roteiro da videoaula, porque este seria, já na minha concepção de produtor, a 

materialização do discurso do professor. Embora pudesse assumir todas as 

outras funções, nesse processo de produção, me perguntava sobre o que, de 

fato, estávamos produzindo com o nome de videoaula, pois não havia roteiro, 

nem montagem audiovisual era, portanto, um registro documental da aula 

presencial. Os questionamentos se tornavam cada vez mais presentes e traziam 

novas perguntas sobre a experiência do professor diante dos novos aparatos 

tecnológicos e sobre o papel do profissional de audiovisual na educação. 

Esses questionamentos começaram a se transformar, objetivamente, em 

interesse de pesquisa, quando iniciei um ciclo de formação tecnológica de 

professores de diferentes áreas em diferentes contextos. Durante as práticas de 

produção de roteiro e de uso da linguagem audiovisual nas formações de 

produção de vídeos educacionais, vivenciei com os docentes diversos conflitos, 

dificuldades e questionamentos. A cada formação, observava desconexões 

entre o sujeito produtor audiovisual e o sujeito professor, ambos engajados no 

processo educativo, porém, com uma (re-)visão de seus papeis, pois os 

professores experienciavam uma nova sala de aula e o produtor vivenciava um 

novo conceito de estúdio, ambos em um ambiente líquido em que colidiam esses 

dois espaços distintos e produzia uma nova proposta de aula, com 

potencialidades, desenvolvimento, tempo, e linguagens diferentes de uma aula 

tradicional. Assim, nossos papeis começavam a se fundir, de modo que pude 

identificar que o conhecimento acerca de linguagem audiovisual se tornava 

necessário para os professores, e o conhecimento sobre o universo docente se 

fazia necessário para mim como produtor audiovisual educacional, uma vez que 

o desafio de sair do espaço da sala de aula tradicional para produzir uma 

videoaula começava no ato de escrever um roteiro audiovisual educativo, indo 

para além do registro gravado de uma aula presencial. 

O ato de escrita de roteiro audiovisual se apresentava como um elemento que 

evidenciava as maiores dificuldades aos docentes durante as formações, 

principalmente no uso de uma linguagem com características de oralidade, que 

tem traços distintos do texto que é escrito para ser lido como alerta Campos 

(2007): o texto para roteiro audiovisual deve ser escrito para ser falado. 

Reconhecer a diferença entre as duas concepções de escrita é essencial para a 
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produção de roteiros audiovisuais, entretanto havia uma tendência persistente 

ao excesso de formalidade nos discursos, distanciando os interlocutores do 

vídeo educacional pela ausência da oralidade tão necessária ao roteiro de vídeo, 

beirando ao que Bagno (2016) vai chamar de preconceito linguístico. 

Nessa jornada, busquei compreender também, a importância do que Kersch, 

Coscarelli e Cani (2016) denominam como a pedagogia dos multiletramentos, 

que inclui, especialmente, a linguagem audiovisual nas práticas pedagógicas, 

algo que se mostrava como um novo desafio especialmente para os professores 

de língua que conheciam diferentes teorias de linguagem, mas que ainda não 

reconheciam os elementos da linguagem audiovisual.  

Partindo da relação linguagem e linguagem audiovisual, comecei a direcionar as 

minhas lentes para a formação tecnológica de professores de línguas, pois 

acredito que este seja o público de formação com uma visão de linguagem ainda 

em formação, ou seja, ainda não cristalizada, e imersos nos dois universos, no 

de aluno e no de professor, em um momento de grande invasão tecnológica 

audiovisual permeando os processos educativos a distância. Nesse sentido, os 

alunos em formação, futuros professores de línguas possuem grande potencial 

de novas visões e questionamentos para a própria formação em linguagem 

audiovisual. Desse modo, visando aprofundar meus estudos, busquei participar 

e elaborar diferentes cursos de formação de professores, procurando conhecer 

o modo como os alunos mantinham contato com videoaulas durante o processo 

de formação e como experienciavam as peças audiovisuais educacionais. Em 

uma vivência com estudantes de Licenciatura em Letras, percebi que em alguns 

cursos, os futuros professores de línguas tinham contato com videoaulas e que 

por estarem em processo de formação possuíam um olhar crítico sobre as 

videoaulas que lhes eram apresentadas como material nos cursos online, afinal 

eles estariam produzindo materiais semelhantes no futuro, inclusive alguns já 

estavam dando os primeiros passos nos caminhos da docência. 

Diante dessas experiências, me vi motivado a investigar a vivência da 

transposição audiovisual junto aos professores de línguas em formação, 

vislumbrando que reconhecer os elementos que constituem o processo de 

transposição da aula para videoaula pode contribuir para uma nova perspectiva 

da formação tecnológica de professores. Neste sentido, o objetivo desta 
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pesquisa é descrever e interpretar um fenômeno experiência humana que se 

constitui como: a experiência de transposição da aula presencial, para a 

videoaula na formação tecnológica de futuros professores de línguas, na 

perspectiva da complexidade, tendo como ponto de partida, a pergunta de 

pesquisa: 

Qual a essência6 do processo de transposição da 
aula para videoaula na formação tecnológica de 
futuros professores de línguas na perspectiva da 
complexidade? 

 

Essa pergunta se fez essencial, pois como já destaquei anteriormente me via na 

esteira, produzindo materiais educacionais em vídeo, em várias instituições, 

assumindo diversas funções, entretanto apesar da proximidade com as peças 

audiovisuais e de produzi-las a tanto tempo, me incomodava o fato de não 

conhecer os elementos constituintes do processo de transposição, que ocorria 

desenfreadamente, diante dos meus olhos, por volta de 12 anos. Esse tempo 

não foi suficiente para que eu pudesse conceber os elementos constituintes 

desse fenômeno, e como eu poderia lidar com eles.  

Inicialmente, me parecia natural um professor ministrar sua aula diante de uma 

câmera. Na minha visão ingênua, parecia simples retirar os alunos e substituir 

por uma câmera, como afirmam tantas pessoas; entretanto, esse ato 

aparentemente pequeno traz transformações e desencadeiam reações que eu 

era incapaz de compreender. Havia tremores, suor e frio intenso nas mãos de 

alguns, após as gravações. Alguns me tocavam e diziam: Olha como minhas 

mãos estão frias! Veja como estou tremendo! Ai que bom que acabou!  

Diante dessas afirmações frequentes, eu não poderia seguir feliz 

profissionalmente sendo parte daquela situação tão constrangedora para alguns. 

Em algumas situações bastava ligar a câmera, a voz do professor que acabava 

de falar comigo normalmente desaparecia ou se modificava exageradamente, 

procurando interpretar alguém que não era ele próprio. Em alguns casos, saia 

fraca, rouca; alguns gaguejavam; outros elevavam o volume da voz como 

                                                           
6 Essência é uma palavra típica da abordagem Hermenêutico-fenomenológica complexa, segundo Freire 
(2017, comunicação pessoal). Essência representa o cerne de um fenômeno e é constituído por elementos 
importantes - temas e suas subdivisões - que, se alterados ou excluídos modificam a identidade do 
fenômeno em questão, modificam o fenômeno em si, descaracterizando-o. 
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estivessem em uma sala lotada de alunos. O botão da câmera tinha esse poder 

inexplicável que causava reflexões entre os docentes, pois aula era tão natural 

para eles, porém, na presença da câmera silenciosa e fria, a aula deixava de ser 

natural.  

Durante anos observei de maneira desatenta a estas transformações 

inexplicáveis que ocorriam somente diante das câmeras, bastava desligá-las e 

tudo voltava à normalidade. Eu não compreendia o motivo de um artefato 

tecnológico causar tanto estranhamento. Assim, iniciei minha busca pelos 

elementos que constituem este fenômeno para ser capaz de propor novas 

estratégias de formação que possam fornecer aos professores – e a mim - 

ferramentas para desenvolver vídeos educacionais que atendam às suas 

expectativas e as dos alunos e ter elementos capazes de minimizar o 

estranhamento frente a tecnologia. 

Esta pesquisa considera também quem está do outro lado da lente da câmera, 

ou seja, o aluno, que recebe essas mensagens gravadas, e que tem expectativas 

a respeito desse material e que nem sempre são correspondidas: os 

participantes que são ao mesmo tempo alunos consumidores de vídeos e 

professores em formação são as lentes que me proporcionaram a visão sob dois 

ângulos distintos, que considero como uma visão dialógica complementar 

aluno/professor, pois experienciaram nessa vivência de transposição de um 

olhar simultâneo de professor-autor e aluno de si mesmo, uma vez que eu 

também não era capaz de responder se os materiais educacionais em vídeo 

produziam significados relevantes para os alunos, já que se passaram anos e 

essas questões nunca se resolviam, e talvez nunca se resolvam completamente, 

mas tornava-se cada vez mais necessário mergulhar e conhecer a natureza 

desse fenômeno como propõe essa pesquisa sob o olhar dos alunos/professores 

– além do olhar multifacetado e não fragmentador, não linear que me fornecia a 

complexidade (MORIN, 2014a, b; 2015), como detalhado na primeira seção 

deste trabalho.  

Diante dessas questões que não se resolviam no âmbito da minha área, e na 

área docente, busquei um elo, uma conexão para propor um diálogo. Essa 

conexão se mostrou no caminho da transposição das linguagens, por meio da 

fluidez de uma linguagem invadindo, permeando e transformando-se em outra 
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por meio das transposições. Na produção de um vídeo educacional, por 

exemplo, os professores geralmente apresentam um planejamento prévio dos 

elementos que constituem as aulas, alguns elaboram planos de aula, mas os 

alunos são participantes ativos no universo da aula e modificam o tempo e o 

espaço da aula mesmo que ela seja planejada. Entretanto, quando os alunos 

não estão presentes de modo síncrono e principalmente atrás de uma câmera, 

o professor tem o novo desafio de transpor a aula e seus elementos para um 

roteiro. Surge, nesse instante, uma nova proposta de aula que não é mais a aula 

presencial tradicional: o tempo e o espaço nessa nova concepção de aula estão 

modificados pela linguagem dos enquadramentos e da montagem audiovisual 

em um processo de transposição de modo que a presença do aluno ocorre de 

modo assíncrono, modificando o tempo, o espaço e outros elementos que 

constituem a aula. 

Ao desconsiderar o tratamento pedagógico audiovisual (Wohlgemuth, 2005) no 

processo de produção de videoaulas, ocorre o processo de registro audiovisual 

da aula, que culturalmente carrega o nome de videoaula, mas na forma de 

registro cronológico a videoaula não foi transposta, foi transportada sem o devido 

tratamento para outra mídia, inclusive mantendo o mesmo tempo cronológico 

que revela. Além das dificuldades relatadas pelos participantes desta pesquisa, 

trazem questionamentos acerca dos significados que o registro audiovisual 

imprime ao tentar transportar a aula presencial para uma mídia assíncrona. Em 

meio a tantas questões, eu não era capaz de reconhecer os elementos que 

constituíam a minha própria atividade, os problemas se ampliavam e eu não 

sabia como lidar com essas questões antes da realização dessa pesquisa. 

Não adiantava editar e manipular melhor o tempo e os elementos gráficos, 

investir em mais tecnologia, softwares de edição, câmeras mais modernas, as 

técnicas e a tecnologia já não me ajudavam a resolver essas questões, era 

necessário identificar os elementos que constituíam a transposição da aula para 

videoaula, para proporcionar uma participação efetiva dos professores em sua 

própria formação, e protagonismo no discurso presente nos roteiros a fim de 

trazer elementos para transpor a aula para videoaula e escrever nessa 

linguagem. Para muitos docentes produtores de conteúdo experientes em 

produção de vídeos, a linguagem audiovisual pode parecer invisível ou até 
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mesmo inexistente, pois não está presente na formação docente apesar das 

transformações que a tecnologia impõe, portanto requer um olhar atento 

principalmente porque a linguagem audiovisual pode como veremos a seguir 

tecer significados muitas vezes contraditórios com o que é gravado e proposto 

caso ela seja considerada como mero uso de tecnologia.  

Os elementos capazes de transformar a aula em videoaula seriam múltiplos e de 

diversas áreas do conhecimento. Desse modo, as técnicas audiovisuais ou 

teorias de comunicação não seriam por si só capazes de tecer esses elementos 

de transposição. Nesse sentido, esse fenômeno não envolve apenas uso de 

tecnologia e técnicas especializadas de produção, mas envolve atores sociais, 

autônomos nos processos educacionais, artísticos, técnicos e principalmente 

contribuições das experiências vividas já no processo de formação inicial dos 

participantes, ampliando a possibilidade de compreensão e renarração da vida 

social a partir da interpretação das experiências vividas. Desse modo o presente 

estudo envolve, essencialmente, questões do uso da linguagem em diversas 

dimensões nas práticas sociais em que são produzidas a partir de múltiplas 

linguagens (MOITA LOPES, 2006, p.30), partindo da articulação entre 

linguagem, tecnologia e educação, bebendo das contribuições do Grupo de 

Pesquisa da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e Complexa 

(GPeAHFC-CNPq) que possuem estudos diversificados sobre os fenômenos da 

linguagem humana. Este grupo desenvolve pesquisas no contexto da Linguística 

Aplicada (LA) contemporânea que permite estudos que envolvem o uso da 

linguagem e sua manifestação nas práticas sociais, articulada aos 

conhecimentos de outras áreas que pode ser compreendida como uma 

abordagem metodológica transdisciplinar que contribui para o desenvolvimento 

de pesquisas no âmbito da LA e que tem sido utilizada para o desenvolvimento 

de vários estudos que têm como característica principal a interpretação de 

experiências humanas. Trabalhos como os de Souza (2008), Sá (2015), Aguilar 

(2017) e outros, contribuíram para esse estudo, especialmente, para o desenho 

das etapas de metodologia e interpretação dos textos presentes neste estudo. 

Estando neste contexto acadêmico-científico, a presente pesquisa se 

desenvolve por meio da abordagem metodológica de natureza qualitativo-

interpretativa, nomeada por Freire (2010, 2012, 2017), como Abordagem 
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Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC). Trata-se de uma abordagem 

metodológica que articula, os conhecimentos filosóficos da Hermenêutica e da 

Fenomenologia, com a epistemologia da Complexidade (MORIN, 2008, 2014a 

2015) para fundamentar e instrumentalizar pesquisas que buscam compreender 

experiências vividas materializadas pela linguagem. Essa orientação 

metodológica permite descrever e interpretar fenômenos da experiência humana 

por meio da identificação de temas hermenêutico-fenomenológicos complexos 

que emergem de textos coletados que são interpretados a partir das rotinas de 

organização e interpretação e validação propostas por Freire (2010, 2012). 

Nesta pesquisa, a compreensão do fenômeno investigado tem forte apoio nas 

bases teóricas da complexidade de Morin (2008, 2014a, 2015), que me 

permitiram realizar conexões com outros conceitos e concepções teóricas que 

envolvem esse estudo. Assim utilizo, o conceito de transposição audiovisual 

proposto por Field (2001) e Comparato (1995); as concepções de docência 

apresentadas por Tardif (2012), concepções sobre linguagens líquidas, 

discutidas por Santaella (2011), e, também, de pedagogia dos multiletramentos 

propostos por Rojo (2015) e Kersch, Coscarelli e Cani (2016). Esses suportes 

teóricos também foram articulados com a concepção de pedagogia audiovisual 

apresentada por Wohlgemuth (2005), linguagem audiovisual e complexidade 

articuladas por Morin (2008, 2014a, 2014b) e Carrièrre (2006), e, principalmente, 

pela concepção de formação tecnológica de professores e design educacional 

proposta por Freire (2013), permitindo o diálogo entre a complexidade e os 

conceitos que envolvem o fenômeno investigado. 

Esta dissertação organiza os elementos que a constituem a pesquisa realizada 

da seguinte maneira: 

Na Seção 1, denominada AS LENTES QUE OBSERVAM O FENÔMENO 

apresento as bases teóricas que fundamentam a pesquisa e que apresentam os 

conceitos de complexidade e níveis de realidade; Linguagem audiovisual: 

montagem e a produção de sentidos; Cinematógrafo e Cinema: aula gravada e 

videoaula, uma metamorfose; Transposição audiovisual: videoaulas e o 

complexo espaço-tempo e por fim Linguagem audiovisual na formação 

tecnológica de professores. 
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Na seção 2, denominada O ROTEIRO PARA A ESSÊNCIA DO FENÔMENO 

apresento a linha metodológica a partir das concepções de pesquisa qualitativa 

contemporânea em Linguística Aplicada para em seguida apresentar a 

metodologia; o contexto da pesquisa e dos participantes; os instrumentos e 

procedimentos de geração de textos; e os procedimentos de interpretação da 

AHFC. 

Na seção 3, denominada UMA AULA NA CABEÇA UMA CÂMERA NA MÃO 

apresento a descrição o fenômeno investigado, vivenciado pelos participantes 

desta pesquisa. 

Na seção 4, denominada LUZES, CÂMERA INTERPRETAÇÃO sistematizo a 

descrição e a interpretação dos temas hermenêutico-fenomenológicos que 

emergiram nos textos; e no encerramento deste trabalho, apresento as 

CONSIDERAÇÕES PARA UMA NOVA CENA, que permitem que o leitor, da 

mesma forma que eu, continue refletindo e ampliando os conhecimentos 

conectados e articulados neste estudo. 

Embora o exercício de introduzir o desenvolvimento deste trabalho esteja 

formalmente concluído neste texto inicial, destaco que escrevi com a expectativa 

de que, como eu, o leitor possa se interessar pelas descobertas presentes neste 

trabalho, mergulhar nos temas e ir além deles. 
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1. AS LENTES QUE OBSERVAM O FENÔMENO 
 

Nesta seção, apresento as lentes que me permitem observar o fenômeno, ou 

seja, as bases teóricas que fundamentam esse trabalho, bem como as 

concepções e conceitos que estão intimamente articulados com o fenômeno 

estudado: transposição da aula presencial para a videoaula na formação 

tecnológica de futuros professores de línguas. Divido esta seção em subseções 

para apresentar de maneira didática o texto, sendo necessário considerar que 

todos os conceitos e fundamentos teóricos apresentados, aqui, servem de guia 

para compreender as descobertas da pesquisa. Inicio, apresentando a 

epistemologia da complexidade, a partir de Morin (2008, 2014a, 2015) e os níveis 

de realidade e o terceiro incluído, conforme perspectiva de Nicolescu (2015). Em 

sequência, apresento demais conceitos e fundamentos sobre linguagem 

audiovisual, delineando os conceitos de montagem e produção de sentidos. 

Após a apresentação desses conceitos abordarei a relação histórica entre a 

euforia tecnológica vista no cinematógrafo, sua decadência e seu renascimento 

como parte constituinte de uma linguagem audiovisual. Esse caminho histórico 

percorrido pela tecnologia e o cinema é fundamental para a compreensão do 

nascimento da linguagem audiovisual e, em consequência das possibilidades de 

transformação do registro de aula para videoaula. Em seguida apresento a 

questão da linguagem audiovisual na formação tecnológica de professores 

visando fornecer um panorama teórico essencial ao leitor. 

 

1.1 Complexidade, níveis de realidade e terceiro incluído. 

O ato de pesquisar um fenômeno exige do pesquisador que se fundamente em 

estudos já consolidados e teorias epistemológicas guia que vão ajudá-lo a 

interpretar os achados de seu estudo. Nesta pesquisa, o pensamento complexo 

ou complexidade que Morin (2008, 2014a, 2015) apresenta constitui-se na base 

epistemológica guia que permite articular conceitos e concepções teóricas que 

a envolvem. A partir desta concepção, utilizo como sinônimos, neste trabalho os 

termos: pensamento complexo, epistemologia da complexidade ou, apenas, 

complexidade, de acordo com o contexto em que o termo se insere; portanto não 

lanço mão do termo complexidade como sinônimo de complicação ou dificuldade 
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que são os adjetivos mais comuns e simplificadores atribuídos a este vocábulo. 

Desse modo, pretendo evitar equívocos de interpretação, tomando 

complexidade em um sentido sistêmico aberto, que conecta as partes e o todo 

de modo recursivo, hologramático e dialógico a partir dos estudos de Morin 

(2008, 2015), articuladas com a concepção de níveis de realidade e o terceiro 

incluído, de Nicolescu (2015), que apresento, de maneira didática, nesta seção. 

Inicialmente a complexidade pode ser compreendida como aquilo que “é 

efetivamente o tecido dos acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico”. (MORIN, 

2008, p.20). Nesse sentido, a complexidade envolve os fenômenos da existência 

humana, permitindo (re-)inserir os sujeitos em uma concepção planetária, 

especialmente, por sua natureza não linear e por apresentar-se em elementos 

simultâneos, que já foram denominados por Morin (1977, 2008, 2014a, 2014b, 

2015) como princípios ou operadores e atualmente como operadores de 

religação. Entendo que a dificuldade em nomear os elementos que constituem a 

complexidade se justifica, pois as noções de complexidade a fundamentam 

como princípio e ao mesmo tempo tecem, ou seja, operam uma rede de relações, 

de modo que são simultaneamente operadores/princípios. Desse modo a 

complexidade se manifesta a partir dos operadores/princípios: sistêmico, 

dialógico, recursivo e hologramático (MORIN, 2008, 2014a, 2015), presentes nos 

diferentes fenômenos, sejam biológicos ou sociais. No presente estudo, é 

importante destacar estes operadores/princípios para que seja possível 

compreender a visão de complexidade que permeia esta pesquisa, assim, vale 

detalhar de maneira didática as características de cada operador/princípio, que 

embora sejam apresentadas individualmente se manifestam simultaneamente: 

 Operador/Princípio Sistema: Para Morin (2015 p.109) é por meio da 

organização que o todo se constitui como mais que a mera soma das 

partes. Exemplifico essa concepção a partir de elementos como 

oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Esses 

elementos somados são apenas elementos químicos; entretanto se 

organizados constituem 99% do sistema complexo que constitui o 

corpo humano, vivo, complexo, portador de memórias e sensações. 
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Nesse sentido, o todo (elementos químicos) se tornam mais 

(organismo complexo) que a soma dos elementos.  

 Operador/Princípio recursivo retroativo: É o princípio que Morin 

(2008, p.108) denomina como a ruptura da linearidade entre causa e 

efeito, “uma vez que tudo que é produzido volta sobre o que produziu 

num ciclo ele mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e 

autoprodutor”. Para exemplificar o princípio recursivo, Morin (2014a 

p.95) destaca a relação em que “os indivíduos humanos produzem a 

sociedade nas interações e pelas interações, mas a sociedade, à 

medida que emerge, produz a humanidade desses indivíduos” desse 

modo os indivíduos e a sociedade são recursivamente produtos e 

produtores de si, de modo que o efeito retroage a causa. 

 Operador/Princípio hologramático: Apresentado por Morin (2008, 

p.108) como o menor ponto da imagem do holograma que “contém a 

quase-totalidade da informação do objeto representado”. O 

pensamento complexo não trata a totalidade como a mera soma das 

partes, como no pensamento cartesiano linear, pois as partes contêm 

traços do todo, portanto a soma das partes é simultaneamente maior 

e menor que o todo. Morin (2014a p. 94) exemplifica esse princípio ao 

conceber que cada célula é uma unidade estrutural microscópica e 

funcional dos seres vivos, nesse sentido considera-se que a célula é 

uma parte, entretanto a totalidade do patrimônio genético está 

presente em cada célula individual, assim o todo está inscrito nesta 

parte, desse modo o organismo não é a mera soma das células, pois 

dentro de cada unidade está a sua totalidade. Analogamente, os 

indivíduos formam a sociedade, enquanto que a sociedade está 

presente em cada indivíduo, enquanto todo, através de sua linguagem, 

sua cultura, suas normas, desse modo a sociedade está inscrita de 

modo hologramático no indivíduo.  

 Operador/Princípio dialógico: É o princípio apresentado por Morin 

(2008, p. 107), que pode ser observado a partir da relação entre 

ordem, desordem e organização dos sistemas biológicos e dinâmicos 

e está relacionado à capacidade de associação entre o que é 

antagônico e, ao mesmo tempo, complementar. Esse princípio em 
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especial, permite manter a dualidade no seio da unidade. Para Morin 

(2014b p.95), esse princípio une duas noções que deviam excluir-se 

reciprocamente, mas são indissociáveis na mesma realidade. Niels 

Bohr por exemplo, reconheceu a necessidade de conceber partículas 

físicas como corpúsculos e ondas, ao mesmo tempo. Uma outra 

situação que pode ilustrar esse princípio é quando observamos uma 

sociedade composta por indivíduos. De um ponto de vista o indivíduo 

desaparece quando se considera a espécie e a sociedade, por outro 

lado a espécie e a sociedade desaparecem quando se consideram a 

singularidades do indivíduo, o pensamento complexo assume 

dialogicamente os dois termos, que tendem a se excluir mas coexistem 

simultaneamente. 

 

É importante destacar a fim de evitar equívocos que o termo dialética (MARIOTTI 

2007 p.151) significa conversação, diálogo entre posições contrárias, para o 

autor toda ideia seguindo uma concepção hegeliana é uma tese, que provoca o 

surgimento de uma antítese. Do embate ou resolução dessas duas surge uma 

síntese que é a resolução da contradição de modo que a tese se concilia com a 

antítese em uma síntese. Em contrapartida, o termo dialógico significa que há 

contradições ou posições contrárias que não se resolvem, há um antagonismo 

persistente. Esses antagonismos fazem parte da complexidade natural do 

mundo e de seus fenômenos. Desse modo, o princípio dialógico (MORIN 2008 

p.107) nos permite associar ao mesmo tempo dois termos complementares e 

antagônicos, rompendo com a concepção de causa e efeito linear, de modo 

recursivo, e permitindo admitir que os termos estão hologramaticamente 

presentes um no outro. Assim, o dialógico não pretende substituir a dialética mas 

pretende lidar com contradições que não podem ser separadas dialeticamente. 

Para ilustrar visualmente esses operadores/princípios, Morin (1977 p.213) toma 

de empréstimo um símbolo conhecido na filosofia taoista, que apresenta a 

dualidade Yin/Yang dispondo elementos distintos, ao mesmo tempo 

complementares, concorrentes e antagônicos. A figura do Tao representa uma 

figura de ordem e de harmonia, ou seja, um sistema; porém simultaneamente 

apresenta a ideia de desordem e o princípio de antagonismo. É uma figura que 
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apresenta visualmente os princípios simultâneos da complexidade, como 

representado a seguir: 

Figura 1: Símbolo Yin/Yang 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ying_yang_sign.jpg 

Na figura 1, acima, pode-se considerar as cores antagônicas como elementos 

dialógicos, esses elementos podem representar, por exemplo, a vida e a morte, 

indicados figurativamente pela cor e ausência de cor. Seguindo esse raciocínio, 

a imagem também sugere um movimento como um redemoinho, ou seja, a 

causalidade é circular, a vida causa a morte e a morte causa a vida. Um aspecto 

chave da vida é que ela se regenera permanentemente a partir da morte de suas 

células, segundo a fórmula de Heráclito, “viver de morte, morrer de vida”, ao 

mesmo tempo complementares e antagônicas (MORIN 2014a p.95).  Morte e 

vida podem ser representados na figura 1 de modo: 

 Sistêmico: os pares opostos promovem uma organização entre as 

partes yin e yang que constituem o tao, nesse sentido a vida e a morte 

podem ser consideradas um conjunto sistêmico que constitui a vida.  

 Dialógico: de pares antagônicos complementares (viver de morte e 

morrer de vida)  

 Recursivo: Causalidade circular/Efeito retroage a causa (a morte 

causa a vida e a vida causa a morte) 
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 Hologramático: O todo está inscrito na parte (há morte na vida e na 

vida há morte) 

A partir dos operadores/princípios pode-se ter uma concepção complexa a partir 

de outros exemplos como, energia e matéria, espaço e tempo, indivíduo e 

sociedade, corpúsculo e onda, movimento e inércia, amor e ódio. Essa 

associação sistêmica, dialógica, recursiva e hologramática também pode ser 

compreendida na perspectiva de Nicolescu (2015) a partir da lógica do terceiro 

incluído que, como destaca esse autor, é uma lógica em oposição a lógica linear, 

binária de causa e efeito: 

Para se chegar a uma imagem clara do sentido do terceiro 
incluído, representamos os três termos da nova lógica – 
A, não A e T e seus dinamismos associados por um 
triângulo onde um dos ângulos situa-se em um nível de 
realidade e os dois outros em outro nível de realidade. Se 
permanecermos em um único nível de realidade, toda 
manifestação aparece como uma luta entre dois 
elementos contraditórios (por exemplo: onda A e 
corpúsculo não –A). O terceiro dinamismo, o do estado T, 
exerce num outro nível de realidade, onde aquilo que 
parece desunido (onda ou corpúsculo) está de fato unido 
(quantum), e aquilo que parece contraditório é percebido 
como não-contraditório (NICOLESCU,2015, p.38). 

 

A lógica do terceiro incluído que Nicolescu (2015) apresenta revela um olhar para 

um nível de realidade de duas dimensões: ao permanecer apenas no primeiro 

nível é possível observar apenas a causalidade linear, um sistema fechado com 

a manifestação de dois elementos contraditórios, como por exemplo na física 

mecânica clássica os conceitos de corpúsculo e onda possuem propriedades 

distintas, determinadas e previsíveis.  

Partindo para um segundo nível de realidade (NICOLESCU 2015), os elementos 

contraditórios assumem uma característica dialógica, como por exemplo o 

conceito de quantum desenvolvido a partir das pesquisas de Max Planck, Albert 

Einstein, Niels Bohr, e outros que expandem os conceitos da física mecânica 

clássica, pois na física quântica as características de corpúsculo e onda são 

simultâneas. A localização dessa partícula quântica no espaço não pode ser 

determinada pela física mecânica tradicional, como consequência dessa 

indeterminação surge na matemática o princípio da incerteza de Heisenberg, 

nesse instante a ciência natural também passa a vivenciar um pensamento 
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complexo, que só é possível compreender em um segundo nível de realidade, 

ou seja, em um nível de realidade complexo que permita a complementaridade 

de opostos. Nicolescu (2015) exemplifica o conceito de terceiro incluído a partir 

da compreensão do conceito de “quantum” como podemos observar na Figura 2 

a seguir: 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Nicolescu (2015) 

Como ilustrado na figura 2, no primeiro nível de realidade, ou seja, no nível de 

causalidade linear, os elementos são definidos e determinados por meio de 

causa e efeito lineares. Nesse nível, um elemento poderia assumir as qualidades 

de corpúsculo ou de onda em um sistema fechado, de modo que esses 

elementos podem ser regidos por leis gerais e universais. Na física tradicional, 

por exemplo, é possível calcular e muitas vezes determinar com precisão suas 

posições.  

No segundo nível de realidade, há um terceiro dinamismo, que Nicolescu (2015) 

denomina de terceiro incluído. Na figura 2, representado pelo conceito 

simultâneo de onda e corpúsculo, este terceiro termo assume a 

complementaridade entre dois termos antagônicos do primeiro nível. Segundo o 

autor o Quantum assume as características simultâneas de corpúsculo e onda. 

Nesse nível de realidade, o contraditório é percebido como não contraditório o 

que na visão de Morin (2008) é interpretado como princípio dialógico, ou seja, 

opostos complementares. 

Figura 2: Níveis de realidade e o terceiro incluído 
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Na representação gráfica sugerida por Nicolescu (2015), pode-se observar que 

ao elevar do segundo nível de realidade em direção ao Terceiro Incluído (T) 

ocorre um encurtamento de distância entre as dicotomias; embora ainda 

existam, a sua distância é reduzida e suas fronteiras tornam-se menos visíveis. 

No ponto mais elevado do segundo nível de realidade, as dicotomias 

transcendem para um terceiro termo, suas fronteiras tornam-se líquidas onde 

uma ultrapassa e invade o domínio teórico da outra. Penso que, por esse motivo, 

a metáfora da liquidez se faça tão necessária para explicar essa 

complementaridade, como argumenta Bauman (2001, p.8): 

Os fluídos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, 
“esvaem-se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”, 
”inundam”, “borrifam”, “pingam”; são “filtrados”, 
“destilados”; diferentemente dos sólidos não são 
facilmente contidos, contornam certos obstáculos, 
dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. Do 
encontro com sólidos emergem intactos, enquanto os 
sólidos que encontraram, se permanecem sólidos, são 
alterados - ficam molhados ou encharcados (grifos do 
autor). 

 

O estado líquido ocorre principalmente entre as mudanças de estado físico. É 

exatamente entre as diferenças, dicotomias e antagonismos que reside a 

complementaridade/liquidez, ou seja, uma invasão de fronteiras que inunda dois 

antagonismos, tornando-os líquidos, de modo que não seja mais possível 

separá-los. Essa liquidez presente no segundo nível de realidade, ou seja, no 

nível complexo, não nega a causalidade linear, mas insere a causalidade 

circular, na qual o efeito retroage a causa, como ilustro a seguir na figura 3: 

Figura 3: Causalidade linear e circular 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Nicolescu (2015) e Morin (2008) 
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A característica de ruptura de causa e efeito remete ao operador/princípio da 

recursividade. Seguindo o mesmo raciocínio, Nicolescu (2015) apresenta 

também a complementaridade simultânea entre causa e efeito, o que evidencia 

o operador/princípio dialógico e recursivo do terceiro incluído. 

Em um nível de realidade complexo, os elementos antagônicos permanecem 

opostos, as leis gerais/universais não são descartadas; entretanto os elementos 

opostos fluem como características simultâneas de um terceiro incluído. No caso 

do exemplo acima, o “Quantum” assume a característica simultânea de 

corpúsculo e onda, de forma que a física tradicional não é capaz de inseri-lo em 

leis universais, generalizáveis e deterministas. 

Neste sentido, compreender a complexidade e os níveis de realidade a partir 

destes dois teóricos permite uma perspectiva que rompe com os padrões 

científicos tradicionais. Assim, o conceito de verdade agora pode ser posto como 

verificável e passível de complementaridade. Quando o fenômeno estudado é 

constituído, por exemplo, de experiências humanas vividas, os conceitos de 

generalização e verdade absoluta não são mais relevantes, pois o objetivo é a 

construção de um conhecimento contextualizado, subjetivo e objetivo ao mesmo 

tempo.  

Um próprio exemplo é o fenômeno da experiência da transposição da aula para 

videoaula na perspectiva dos professores de línguas em formação que pode 

apresentar terceiros incluídos na forma de elementos contraditórios e ambíguos 

que coexistem no mesmo fenômeno como é possível observar nos temas que 

emergiram neste estudo. 

 

1.2. Linguagem audiovisual: montagem e produção de sentidos 

É possível observar que ao sair de uma sala de cinema após assistir a um filme, 

as pessoas podem ficar imersas naquilo que acabaram de vivenciar e ficam 

procurando sentidos e estabelecendo relações diversas. Naturalmente, os filmes 

podem levar a reflexões e a diálogos internos, assim como os livros. É possível 

sair do cinema e lembrar dos detalhes de cenas inesquecíveis; entretanto, em 

outro seguimento, algumas produções audiovisuais educacionais que poderiam 
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explorar de maneira efetiva a linguagem audiovisual, trazem pouca ou nenhuma 

articulação entre os modos visuais e sonoros de comunicação. No geral, é 

possível observar que as produções audiovisuais educacionais transformam o 

vídeo em um apanhado de palavras soltas, trechos de livros, fragmentos de uma 

organização incompreensível, distanciando-se do papel fundamental de 

expressar e produzir sentido como sugere Wohlgemuth (2005 p. 45): 

A Comunicação audiovisual propicia uma mensagem 
múltipla, onde vários canais, ou vários modos de 
utilização destes na comunicação, são empregados 
simultaneamente numa síntese estética ou perceptível, 
em que não há interferência, mas concordância das 
significações lógicas transportadas de comum acordo 
pelos diferentes modos.   

 

Estudioso do uso do vídeo no âmbito educacional, Wohlgemuth destaca que o 

vídeo trabalha com mensagens múltiplas e tende a ser um instrumento 

particularmente viável para os processos de ensino-aprendizagem 

(WOHLGEMUTH 2005 p.47). É importante destacar que por se tratar de uma 

linguagem nova, ou por desconhecimento, pode-se compreender a expressão 

audiovisual como a soma de dois discursos, de duas mensagens: uma visual e 

outra auditiva, entretanto esses elementos não se somam, mas se 

complementam dialogicamente na produção de sentido. 

Em busca da compreensão de produção de sentido nos vídeos educacionais, 

que são inevitavelmente obras audiovisuais, é possível encontrar referências nos 

textos de Eisenstein (2002), um dos estudiosos que participou da consolidação 

do cinema como meio de expressão artística. Para esse autor, toda obra 

audiovisual tem uma forma e um sentido. Eisenstein (2002) explora a ideia de 

que o sentido está ligado ao processo denominado montagem audiovisual que 

sofreu ao longo dos anos atualizações tecnológicas. Atualmente são utilizados 

softwares de edição que nos permitem organizar os vídeos e realizar a 

montagem, entretanto com o passar dos anos e com a atualizações tecnológicas 

envolvidas, a natureza do processo de montagem permanece a mesma.  A 

linguagem não verbal que pode ser observada nas telas dos cinemas, 

computadores e smartphones, emerge a partir desse processo que evoluiu com 

o passar do tempo e com o surgimento de novas tecnologias. A linguagem 
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audiovisual através de suas articulações simbólicas é capaz de escrever7 e 

imprimir sentidos, de modo que para compreendê-la é necessário reconhecer 

como os elementos dessa linguagem se articulam para conferir sentido e 

estabelecer uma comunicação com os sujeitos que interagem com a obra 

audiovisual.  

Para melhor compreender essa linguagem, faz-se necessário acompanhar a sua 

evolução, principalmente nos anos que se seguiram à primeira guerra mundial. 

Segundo Carrière (2006), na África, os administradores das colônias francesas 

organizavam seções de cinema com o objetivo de divertir e entreter, mas 

também com o intuito incontestável de demonstrar às populações subjugadas 

naquele momento histórico, um suposto progresso do ocidente industrializado, 

em um meio que articulava teatro, pintura, fotografia e música. Assim, 

improvisavam uma tela de cinema e projetavam figuras em movimento. Segundo 

Carrière (2006) os espectadores não compreendiam essa linguagem, mesmo 

quando reconheciam algumas das imagens como um carro, um homem, uma 

mulher, mas não chegavam a associar as articulações entre as imagens, pois a 

sucessão deixava confusos até mesmo espectadores africanos que possuíam 

uma cultura rica em tradição oral. Nessa fase inicial da linguagem audiovisual, 

era necessário um explicador como explica CARRIÈRE (2006, p.15): 

De pé, com um longo bastão, o homem apontava os 
personagens na tela e explicava o que eles estavam 
fazendo. Era chamado explicador. [...] nos primeiros dez 
anos, um filme ainda era, apenas, uma sequência de 
tomadas estáticas, fruto direto da visão teatral.     

 

Para Carrière (2006, p.16) o cinema não era diferente do teatro, onde o palco 

era estático e claramente demarcado, os personagens surgiam, encenavam e 

quando deixavam o campo de visão da câmera era como se saíssem para os 

bastidores e, como não tinham cor e principalmente voz, rapidamente concluía-

se que toda aquela tecnologia não representava algo que se aproximasse da 

qualidade do teatro. De modo análogo, uma aula gravada em vídeo não possui 

todos os elementos de uma aula tradicional8 e, portanto, enfrenta a mesma 

                                                           
7 Aqui me refiro a escrita como utilização de (símbolos) para exprimir as ideias humanas, em audiovisual 
esses símbolos são sonoros e visuais. 
8 Aqui me refiro a aula tradicional como uma aula que mantém interação síncrona entre aluno e professor. 
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comparação de qualidade. Ainda segundo Carrière (2006), as pessoas tinham 

curiosidade em saber sobre o funcionamento do mecanismo capaz de realizar 

esse truque de imagens; havia um fascínio pela tecnologia semelhante aos dias 

de hoje. É importante destacar que a tecnologia envolvida em audiovisual não 

constitui uma linguagem, pois a linguagem (BAGNO 2014, p. 58) é uma 

faculdade cognitiva da espécie humana que permite a cada indivíduo representar 

e expressar simbolicamente sua experiência de vida, assim como adquirir, 

processar e produzir conhecimento. Nesse sentido, Bagno (2014, p.59) afirma: 

Nós somos seres muito particulares, porque temos 
precisamente essa capacidade fantástica de significar, 
quer dizer, de produzir sentido por meio de símbolos, 
sinais, signos, ícones etc. O filósofo francês Jean-Paul 
Sartre escreveu certa vez que nós somos seres 
“condenados à liberdade”. Poderíamos dizer, nessa linha 
de raciocínio, que também somos seres condenados a 
significar. Nenhum gesto humano é neutro, ingênuo, vazio 
de sentido – muito pelo contrário, ele é sempre carregado 
de sentido, nos mais variados graus, e cabe justamente à 
nossa capacidade de linguagem interpretar o sentido 
implicado em cada manifestação dos outros membros da 
nossa espécie (grifos do autor). 

 

Portanto, sem a intervenção humana, a tecnologia utilizada em audiovisual não 

é capaz de articular suas partes de modo a criar significados. Desse modo, as 

fotografias, os fragmentos de entrevistas, as animações 2D ou 3D, as gravações 

dos planos gravados localizados em uma pasta no computador antes do 

processo de montagem e edição audiovisual são como palavras soltas e ainda 

sem sentido. Para que uma frase passe do sentido literal para o sentido figurado, 

altera-se a ordem das palavras, a entonação, a expressão facial. De modo 

análogo, em um vídeo, realiza-se a montagem audiovisual propiciando novos 

sentidos por meio da articulação dos fragmentos gravados. A linguagem 

audiovisual passa do símbolo dos planos à articulação entre eles de maneira que 

se constitui uma linguagem que, segundo Morin (2014b, p.207), se desenvolve 

a partir de si mesma em um sistema de abstração, de ideação, que se manifesta 

numa lógica de ordem e de razão. Essa linguagem não está imediatamente 

presente quando ocorre somente o uso da tecnologia, ou seja, não surge ao ligar 

uma câmera de vídeo que registra fielmente a aula como nos tempos do 

cinematógrafo ao registrar o teatro. Essa linguagem emerge a partir do 

nascimento da montagem cinematográfica, que amplia a capacidade humana de 
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significar por meio de uma linguagem audiovisual, como sugere Carrière (2006, 

p.16) ao dizer que 

Não surgiu uma linguagem autenticamente nova até que 
os cineastas começassem a cortar o filme em cenas, até 
o nascimento da montagem, da edição. Foi aí na relação 
do invisível de uma cena com a outra, que o cinema 
realmente gerou uma nova linguagem. No ardor de sua 
implementação, essa técnica aparentemente simples 
criou um vocabulário e uma gramática de incrível 
variedade. 

 

Essa gramática reside na linguagem existente na composição da fotografia dos 

planos, dos enquadramentos, dos sons e dos silêncios, dos cortes e das 

transições entre as cenas que veremos nos exemplos a seguir. Essa gramática 

permite a construção do sentido, no qual as sequências narram e contam as 

histórias trazendo segundo Bordwell e Thompson (2013 p.124) significados 

referenciais, explícitos, implícitos e sintomáticos. Ainda segundo esse autor, os 

filmes têm significado porque atribuímos significados a eles e não se pode tratar 

o significado de uma obra audiovisual como o simples conteúdo extraído do filme 

ou do vídeo. Essa atribuição de sentido pode ser dirigida pelo autor do vídeo, em 

contrapartida, é possível encontrar significados onde o autor não planejou, 

porque há uma tendência de examinar obras de arte em vários níveis, em busca 

de significado a partir da projeção e identificação. Para Morin (2014b p.119) a 

experiência de Kuleshov9 nos auxilia a ilustrar esse fenômeno: 

Como prova da intensidade dos fenômenos 
cinematográficos de projeção-identificação, podemos 
citar a experiência de Kuleshov, que ainda não estava 
ligada diretamente às técnicas de cinema. Kuleshov 
colocou o mesmo close “estático e completamente 
inexpressivo” de Mosjoukine, sucessivamente, diante de 
um prato de sopa, de uma mulher morta e de um bebê 
risonho; os expectadores, “levados pelo jogo do artista”, 
viram-no expressar sucessivamente a fome, a dor e a 
doce emoção paterna (grifos do autor). 

 

Para ilustrar esse fenômeno apresentado por Morin mais claramente, é 

importante observar uma das experiências de Kuleshov, ao identificar que o 

sentido de uma obra audiovisual não é encontrado somente no conteúdo 

                                                           
9 Lev Vladimirovitch Kulechov foi um cineasta russo e um estudioso de teorias cinematográficas que 
ajudou a fundar e ensinou na primeira escola de cinema do mundo, a Escola de Cinema de Moscou. 
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individual de seus planos10 cinematográficos, mas na articulação entre planos no 

processo de montagem. Essa experiência denominada efeito Kuleshov permite 

visualizar as partes de uma cena, de modo que cada segmento quando 

articulado a outros planos é capaz de conferir diferentes significados a partir da 

projeção11 e identificação. Nesse experimento, observam-se três cenas (peças) 

distintas; entretanto um dos planos utilizados é intencionalmente o mesmo 

close12 com a gravação da face inexpressiva do ator Mosjoukine. 

Este close articulado com três outros planos - uma tigela de sopa, uma criança 

em um caixão, simulando um falecimento prematuro e uma jovem, foram 

apresentadas ao público por Kuleshov por um determinado intervalo de tempo, 

permitindo pesquisar suas reações, que tendiam a dizer que a expressão do ator 

havia mudado de peça para peça. Para o público Mosjoukine encenava fome ao 

olhar para o prato de sopa, em seguida ao olhar para a criança, encenava uma 

dor e profunda tristeza. Ao observar a moça deitada, o público tendia a acreditar 

que Mosjoukine encenava desejo. Este experimento inicial já dava indícios de 

que os sentidos foram construídos a partir da projeção e identificação do público 

com as cenas geradas a partir da montagem audiovisual, como exemplificado 

nos fotogramas da figura 4 a seguir: 

 

                                                           
10 Plano ou Tomada, em cinema e audiovisual, é um trecho de filme ou vídeo rodado ininterruptamente. 
O plano é o fragmento que compõe a cena. 
11 No contexto psicanalítico, a projeção pode abordar uma proposta de interpretação utilizando o teste 
de Rorschach para reconhecer quadros da dinâmica psicológica dos indivíduos.  
12Close-up, ou simplesmente close, em cinema e audiovisual, é um tipo de plano, caracterizado pelo seu 
enquadramento fechado, mostrando apenas o rosto de uma pessoa. 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.curatormagazine.com/michaeltoscano/kuleshovs-effect-the-man-behind-

soviet-montage 

 

Para Morin (2014b, p.119), há mais de um nível entre esses efeitos projetivos, 

pois estamos acostumados a ler o ódio e o amor em rostos vazios que nos 

rodeiam, mas independente da expressão do ator, a montagem também produz 

significado.  

Outros fenômenos nos confirmam que o efeito Kuleshov é particularmente vivo. 

Ainda segundo Morin (2014b, p.119), o processo de projeção pode tomar 

aspectos como o automorfismo, antropomorfismo ou de duplicação. No estágio 

automórfico, atribuímos a alguém que estamos julgando traços de caráter e 

tendências que nos são próprias; no estágio do antropomorfismo, fixamos nas 

Figura 4: Efeito Kuleshov 
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coisas e nos seres vivos traços de caráter ou tendências humanas; em um 

terceiro estágio, chegamos ao duplo, ou seja, a projeção do nosso próprio ser 

individual. Essas questões são essenciais para esta pesquisa, pois assistir à 

própria videoaula carrega imediatamente o duplo, ou seja, nesse instante, o 

professor transforma-se em aluno de si mesmo. No estágio denominado por 

Morin (2014b) de duplo, ocorre um processo simultâneo de projeção e 

identificação que evidencia os conflitos inerentes e estranhamentos, como 

veremos mais adiante na seção de interpretação, pois como momentaneamente 

foram alunos de si mesmo, os participantes passam por um processo de 

reconhecer o eu professor, sua imagem, sua voz, seus trejeitos e elementos 

indenitários. Segundo o autor, não basta isolar a projeção de um lado e a 

identificação de outro, é preciso considerar o complexo projeção-identificação 

que articula os fenômenos psicológicos ditos subjetivos, ou seja, que traem ou 

deformam a realidade objetiva das coisas, ou que se situam em outro nível de 

realidade. 

Para avançar nos sentidos impressos pela linguagem audiovisual para além do 

efeito Kuleshov, opto por apresentar uma breve análise fílmica: 

Analisar um filme é sinónimo de decompor esse mesmo 
filme. E embora não exista uma metodologia 
universalmente aceita para se proceder à análise de um 
filme (cf. Aumont, 1999) é comum aceitar que analisar 
implica duas etapas importantes:  em primeiro lugar 
decompor, ou seja, descrever e, em seguida, estabelecer 
e compreender as relações entre esses elementos 
decompostos, ou seja, interpretar (cf.  VANOYE, 1994, 
apud PENAFRIA ,2009, p.1). 

Seguindo esse caminho de análise da linguagem audiovisual, é possível 

descrever as cenas e interpretar as suas articulações, visando caminhar para 

outros níveis de realidade na construção de sentidos das peças audiovisuais. 

Além da montagem (articulação dos planos), é possível articular outros 

componentes como a fotografia, a música e os sons que também fazem parte 

dessa gramática audiovisual. Segundo Penafria (2009), trata-se de fazer uma 

reconstrução para perceber de que modo esses elementos foram associados 

num determinado filme. Não se trata de construir um outro filme, é necessário 

sempre voltar ao filme, mesmo tendo em conta a ligação entre os elementos 

encontrados e a relação complexa entre o todo e as partes presentes na 

articulação entre os planos, músicas e sons. Para ilustrar de maneira mais 
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objetiva os efeitos da linguagem audiovisual na construção de sentido, apresento 

uma breve análise fílmica de um pequeno trecho da obra audiovisual Modern 

Times (Tempos Modernos no Brasil), de 1936, dirigido e escrito por Charles 

Chaplin. Este filme é amplamente utilizado para os mais diversos fins, desde 

aulas de História, Sociologia, Administração, e outros, pelos temas que abrange. 

Entretanto, farei uma breve análise descritiva e interpretativa dessa obra sobre 

outro aspecto; desta vez, não para ilustrar temas históricos e sociais, mas para 

o estudo da própria obra, de modo que seja possível identificar seus sentidos 

expressos por meio da linguagem audiovisual. Esta breve análise fílmica, tem o 

objetivo de aproximar o leitor deste trabalho na identificação do que Carrière 

(2006) denomina linguagem secreta do cinema, a fim de tornar possível a sua 

compreensão. O processo de análise fílmica que se desenvolve a seguir é um 

procedimento de análise muito comum que consiste em retirar fotogramas de um 

filme (PENAFRIA 2009). Esses fotogramas são um suporte fundamental para a 

reflexão, já que permitem fixar algo movente, as imagens de um filme como 

veremos nos três fotogramas13 a seguir:  

 

Fonte: Fotograma extraído digitalmente do filme Modern Times de Charles Chaplin 1936 United 

Artists 

                                                           
13 Fotograma é a impressão fotográfica ou quadro unitário de um filme cinematográfico. Em um filme 
gravado em 24 quadros por segundo, cada segundo deste filme contém 24 fotogramas. 

Fotograma 2: Modern Times (gado em plongée) 
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O plano representado pelo fotograma 2 acima ilustrado pode, a partir de um 

primeiro olhar descritivo, apresentar apenas ovelhas, seguindo em determinada 

direção de modo confinado. Podemos inferir que as ovelhas são animais 

gregários, ou seja, vivem em grupos; entretanto os animais isolados do rebanho 

podem tornam-se animais estressados ou agressivos se houver a falta de 

recursos na natureza. Esses conhecimentos não exigem profundo letramento em 

linguagem audiovisual apenas o conhecimento de mundo sobre os animais 

apresentados na imagem. No entanto, para descrever e interpretar, ou seja, 

chegar até o sentido do filme é necessário observar a sua composição com 

outras cenas, com quadros complementares ou até mesmo antagônicos, para 

seguir a um nível de interpretação mais sofisticado.  

Observando o fotograma 2 do ponto de vista da linguagem audiovisual, no 

centro, é possível observar que há uma ovelha diferente das demais, com um 

destaque incomum, neste caso a rara cor negra. Outro fator de destaque é o 

posicionamento da ovelha negra que pela pressão exercida pelas demais é 

movida pelo fluxo do rebanho de cima para baixo. O enquadramento fotográfico 

utilizado no fotograma 2 não mostra o espaço por onde as ovelhas transitam de 

modo a confiná-las dentro do enquadramento. A técnica fotográfica de 

aproximação da imagem (plano fechado) utilizado nessa cena confere a 

sensação de confinamento e de certa pressão (WATTS 1990, p. 159), em 

contrapartida não foi utilizado um plano geral14 (plano aberto), pois traria conforto 

visual e mostraria todos os elementos da cena de modo que os objetos, animais 

ou pessoas seriam percebidas dentro de um contexto/cenário, anulando assim 

o efeito desejado de confinamento.  

Nesta breve análise, destaco também a posição alta da câmera em relação ao 

gado, esse posicionamento de câmera é reconhecido na linguagem audiovisual 

de plano plongée 15  que, segundo Wohlgemuth (2005, p.70), diminui a força e 

                                                           
14 Plano geral: em cinematografia é um tipo de enquadramento que mostra uma paisagem ou um cenário 
completo. 
15 Esse tipo de enquadramento, também chamado de câmera alta, situa a pessoa ou o objeto filmado 
abaixo do espectador, sugerindo, por consequência, inferioridade. 
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enfatiza a inferioridade tornando, no caso do fotograma 2, as ovelhas sob uma 

perspectiva mais inferiorizada, frágil e vulnerável.  

O plano seguinte desta cena, representada pelo Fotograma 3 a seguir, apresenta 

os trabalhadores saindo da estação de metrô de maneira igualmente confinada. 

Essa sensação de confinamento é obtida por meio do enquadramento fechado, 

análogo ao utilizado no fotograma anterior (Fotograma 2). A fim de não quebrar 

o eixo de movimento em relação ao quadro anterior, os trabalhadores 

movimentam-se de cima para baixo, semelhante ao movimento confinado e 

ordenado das ovelhas como no quadro anterior. Além de todos esses aspectos, 

o posicionamento da câmera também está alto em relação aos pedestres, 

conferindo os mesmos sentidos de inferioridade, fragilidade e vulnerabilidade 

percebidos no Fotograma 2 e reproduzidos no Fotograma 3 como pode ser 

identificado abaixo: 

 

 

Fonte: Fotograma do filme Modern Times de Charles Chaplin 1936 United Artists 

 

Fotograma 3: Modern Times (homens plongée) 
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É possível observar que em ambos os fotogramas 2 e 3 o enquadramento é 

igualmente fechado e não possibilita a visão ampla do ambiente, a posição da 

câmera em relação aos trabalhadores e ovelhas está alta, de modo que nos dois 

quadros há uma semelhança no que diz respeito a fotografia, de modo que 

igualmente inferioriza e fragiliza a situação apresentada nos dois planos. Se 

tentarmos reproduzir essa cena nos dias de hoje e modificarmos a distância 

focal, a abertura do enquadramento ou a angulação da câmera, 

consequentemente modificaremos os sentidos produzidos pelos planos. A 

descrição e interpretação dos planos realizada até aqui, fazendo uma analogia 

com a linguagem escrita, possibilitou apenas a compreensão das palavras, mas 

ainda não interpretamos a frase, pois segundo Wohlgemuth (2005 p.68): 

Os planos relacionam-se com a área que a informação 
significativa ocupa na tela (quadro da imagem). Estão 
relacionadas com o tamanho dos objetos, com o tempo de 
leitura da imagem e com alguns efeitos psicológicos [...] o 
tipo de plano escolhido pode influenciar os interlocutores. 
Comparando com a linguagem escrita, os planos são as 
palavras, e as sequências de planos, as frases. 

 

Para a complementação deste sentido da metáfora criada nesta cena do “homem 

gado” a linguagem fotográfica foi fundamental para conferir certa semelhança 

entre os fotogramas, porém não está isolada neste processo de criação, está 

articulada com a transição entre os quadros, ou seja, a montagem conferiu 

sentido como ilustra o fotograma 4 a seguir: 
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Fonte: Fotograma do filme Modern Times de Charles Chaplin 1936 United Artists 

 

Este fotograma intermediário (Fotograma 4) apresenta a fusão que ocorre entre 

o surgimento das duas imagens durante o filme, este efeito realizado no 

processo de montagem é um tipo possível de corte entre os dois planos para 

compor a cena/frase. No processo de montagem, Chaplin propositalmente utiliza 

este efeito que confere às cenas uma transição lenta e reflexiva, oposto ao corte 

seco16 que determinaria ritmo e velocidade; ao contrário, o efeito utilizado de 

transição/fusão é lento o suficiente para que possamos contemplar dois 

momentos distintos no mesmo instante. A fusão percebida (MORIN 2014b, 

p.207) é o sinal de uma ligação essencial entre dois planos. Desse modo as 

características do gado são transportadas para os trabalhadores em uma 

metáfora audiovisual, conferindo o condicionamento gregário e a fragilidade aos 

dois seres nesta obra. Destaco também que o áudio ritmado presente na cena 

do gado é o mesmo na cena dos trabalhadores, reforçando os elementos 

significativos que compõem o sentido metafórico audiovisual desta cena em 

particular. 

                                                           
16 O corte seco pode ser definido, no processo de montagem, como a interrupção de uma tomada e 
passagem imediata para outra imagem sem efeito de transição. 

Fotograma 4: Modern Times (homem/gado plongée) 
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Essa construção e busca de significado está sempre presente nas 

manifestações artísticas como o cinema e os audiovisuais, porque nelas busca-

se mais níveis de significado. Como se pode observar nos exemplos acima, 

esses níveis de significado não emergiram somente pela semelhança fotográfica 

entre os planos, mas pela forma como se articulam e retomam os conceitos de 

automorfismo, antropomorfismo e de duplicação.  

Como é possível ver a partir dos fotogramas, a montagem audiovisual foi 

fundamental para construir nesse discurso, uma articulação metafórica entre o 

gado e os trabalhadores, na qual é possível reconhecer, nessa obra, as 

características gregárias das ovelhas presentes no homem, e as características 

de confinamento e fragilidade sugerida pela fotografia em câmera elevada. 

Todos esses elementos fotográficos articulados com uma fusão entre os planos 

trabalhadores/gado, elevaram a significação dessa cena para um nível de 

realidade na qual dois momentos distintos puderam coexistir em um mesmo 

instante para compor dialogicamente novos significados. 

Assim a metáfora (homem/gado) se apresenta como um terceiro incluído, nessa 

obra audiovisual, incluindo uma característica dialógica do homem 

simultaneamente racional e irracional em um nível de realidade inteligível por 

meio da linguagem audiovisual. A metáfora homem/gado transcende os sentidos 

para além dos fragmentos literais de homem e gado.  

É importante destacar a partir dessa breve análise fílmica que a linguagem 

audiovisual não se reduz apenas ao que é gravado, mas refere-se a como essas 

imagens e sons são gravados e em seguida como esses fragmentos são 

montados para conferir sentido a obra. Como explicado anteriormente, essa 

linguagem não exige mais um explicador, como complementa Carrière (2006), a 

linguagem audiovisual desenvolveu uma linguagem própria. Ao assistir a esta 

obra audiovisual ou a qualquer outra, os símbolos: close, plano americano, plano 

geral, contraplano, plongée, contraplongée, músicas, sons, modificações do 

tempo como câmera lenta, câmera acelerada e outros dão origem a várias 

combinações, como afirma Morin (2014b p.206):  

Assim como a molécula original de hidrogênio explodiu e 
diferenciou-se para dar origem a todas as combinações 
da matéria, da mesma forma o plano único e elementar do 



48 
 

cinematógrafo explodiu para dar origem a todas as outras 
combinações simbólicas possíveis.  

 

Diante das possibilidades dessas combinações simbólicas, e considerando as 

potencialidades comunicativas presentes na articulação dos elementos da 

linguagem audiovisual, presentes na TV, cinema e vídeos educacionais torna-se 

emergente a necessidade de inseri-la nos processos de formação tecnológica 

de professores, porém, para isso, é preciso redefinir as concepções a respeito 

do vídeo educacional, e de como essa linguagem está se desenvolvendo na 

educação. 

 

1.3. Cinematógrafo e Cinema: aula gravada e videoaula, uma 

metamorfose. 

Nesta seção, estabeleço uma relação entre as concepções que constituíram o 

cinema como uma linguagem com as compreensões sobre aula gravada e 

videoaula, apresentando elementos que permitem identificar a importância da 

linguagem audiovisual na produção de vídeos educacionais.  

O cinema usa os conhecimentos de fotografia, literatura, arte, teatro e o vídeo 

educacional, mais precisamente, a videoaula, pode se beneficiar disso, conforme 

propõe Wohlgemuth (2005) ao propor uma pedagogia do audiovisual, que eleva 

a produção audiovisual educacional para além das propostas estéticas 

presentes no cinema e TV. No mesmo ano de sua publicação, houve o 

nascimento do Youtube que de maneira evidente, potencializa a democratização 

das produções de vídeo, nos tornando consumidores e produtores da mesma 

mídia.   

Apesar da proposta da pedagogia audiovisual necessariamente recorrer à 

linguagem audiovisual para imprimir sentidos, Wohlgemuth (2005) destaca que 

há diferenças relevantes entre vídeos educacionais e produções para cinema e 

TV que não estão somente no seu objetivo de criação; estão em toda a parte, na 

organização, no planejamento, na gravação, montagem, edição e distribuição.  

Nesse sentido, nos vídeos educacionais o sentido do filme ou o processo de 

montagem audiovisual não poderia ser delegado somente a técnicos 
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hiperespecializados em audiovisual, porque esses é que dão o sentido ao vídeo 

educacional a partir da montagem, muitas vezes deixando de lado as 

contribuições essenciais dos professores.  

Considerando que a montagem audiovisual é o processo que permite a 

construção de sentido do filme, como visto na seção anterior, na educação, esse 

processo deve permitir a coautoria nos papeis de roteirista, diretor de fotografia, 

editor montador e finalizador, ou seja, os professores que atuam na produção 

das videoaulas devem ser os protagonistas, autores e atores em coautoria com 

os produtores audiovisuais em uma organização diferenciada das produções de 

TV e cinema. 

Essa coautoria tímida ou inexistente no processo de produção de vídeo no qual 

a videoaula é mera reprodução da aula presencial, contribui para um 

empobrecimento da linguagem audiovisual e em consequência a produção de 

sentidos. A ausência de articulação de elementos da linguagem audiovisual não 

necessariamente empobrece a aula que se limita ao registro, porém limita o 

potencial criativo que essa mídia permite. Apesar desta limitação, uma aula 

gravada também pode atingir os objetivos de aprendizagem tanto quanto uma 

videoaula, mas seus processos de produção são diferentes, como abordo a 

seguir.   

O registro audiovisual da aula é a gravação fiel da aula presencial para outra 

mídia. A ausência de transposição de linguagem pode promover um 

distanciamento, pois trata-se apenas da utilização de tecnologia que permitiu 

gravar a aula, sem nenhuma adaptação para outra linguagem, similar a um 

cinematógrafo17. Sob o ponto de vista dos roteiristas audiovisuais, transposição 

é uma adaptação de linguagem, como afirma Field (2001 p.174) 

“Adaptar" significa transpor de um meio para outro. A 
adaptação é definida como a habilidade de "fazer 
corresponder ou adequar por mudança ou ajuste" Em 
outras palavras, um romance é um romance, uma peça de 
teatro é uma peça de teatro, um roteiro é um roteiro. 
Adaptar um livro para um roteiro significa mudar um o 
livro; para outro (o roteiro), e não superpor um ao outro. 

                                                           
17 O cinematógrafo foi desenvolvido pelos irmãos Lumière. A invenção do cinematógrafo constitui o marco 
inicial da história do cinema. Esse aparelho permitia o registro de fotogramas em série, criando a ilusão 
de movimento e reproduzia as imagens animadas projetando-as sobre uma tela. 
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Não um romance filmado ou uma peça de teatro filmada. 
São duas formas diferentes. Uma maçã e uma laranja. 
(grifos do autor)  

Essa concepção auxilia na compreensão do termo videoaula como aula 

adaptada para outra linguagem, ou seja, aula adaptada para vídeo, e não aula 

gravada em vídeo. Esse conceito traz a ideia de videoaulas para além do 

registro, transpostas para a linguagem audiovisual, diferenciando-se de um 

registro como aula gravada ou aula filmada como realizado nos tempos do velho 

cinematógrafo que apenas registrava os momentos gravados com fidelidade 

cronológica dos acontecimentos, como uma alternativa de eternizar o ponto de 

vista de uma realidade.  

Como visto na seção anterior, após o desenvolvimento do processo de 

montagem, o cinematógrafo deixa de ser o olho que apresenta uma visão linear, 

um momento capturado, para articular-se em uma nova linguagem. A montagem 

permite uma articulação entre a visão de múltiplos olhares distintos, simultâneos, 

por vezes antagônicos, constituindo novos sentidos em uma nova linguagem.   

Por outro lado, a gravação cronológica de eventos como aulas ou palestras, 

como no tempo do cinematógrafo, permite uma consulta posterior ao evento. 

Esses registros audiovisuais ainda são popularmente denominados de 

videoaulas. Em seu processo de produção, uma aula gravada possui pouco ou 

nenhum tratamento pedagógico de transposição de meios, ou seja, não há 

transposição de mídia, portanto não passa de mero registro audiovisual, que 

incontestavelmente possui valor didático; entretanto seu processo de produção 

dificulta e até mesmo impossibilita a articulação de fragmentos em um processo 

de montagem. Desse modo, impossibilita a ressignificação de elementos 

audiovisuais que permita ao espectador/aluno construir mais significados por 

meio da mídia audiovisual.  

Compreender o processo de evolução do cinematógrafo para o cinema, ou seja, 

da tecnologia para uma linguagem é semelhante à evolução presente no 

processo de produção de uma aula gravada para uma videoaula. 

Tradicionalmente, denominamos registro de aula como videoaula, mas há 

diferenças fundamentais entre ambos, embora por questões mercadológicas, 

principalmente no cenário de educação a distância, o registro é frequentemente 
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denominado de videoaula, pois é um produto comercializado como tal. Embora 

o mercado educacional não faça essa diferenciação, é necessário observar que 

a principal diferença é a manipulação do tempo e a linguagem de vídeo que não 

está presente no registro audiovisual. Nesse sentido, podemos fazer uma 

analogia entre a evolução do cinematógrafo para o cinema como elementos que 

manipulam o tempo de forma diferenciada, pois como afirma Morin (2014b p.78): 

O tempo do cinematógrafo era exatamente o tempo 
cronológico real. O cinema em contrapartida, expurga e 
fragmenta a cronologia; ele coordena e liga fragmentos de 
tempo conforme um ritmo particular que é, não o da ação, 
mas o das imagens da ação. A montagem une e ordena 
numa continuidade a sucessão descontínua e 
heterogênea dos planos. É esse ritmo, a partir das séries 
de tempo seccionadas em trechos menores, que 
reconstituirá um tempo novo, fluido. 

 

Partindo da explicação de Morin, podemos concluir que, no caso do 

cinematógrafo, ocorre o uso da tecnologia, o tempo é linear; em contrapartida, o 

cinema utiliza os fragmentos produzidos pelo cinematógrafo e reconstitui o 

tempo de forma fluída em uma metamorfose, constituindo uma nova linguagem. 

Desse modo, embora popularmente recebam o mesmo nome, aula gravada e 

videoaula recebem tratamentos diferenciados em seus processos de produção:  

 A aula gravada não possui necessariamente uma fase de escrita de 

roteiro, e montagem audiovisual. Sua exigência mínima de produção 

audiovisual requer apenas a gravação; seu produto é um registro 

cronológico da aula; 

 A videoaula no seu processo de produção envolve duas grandes fases de 

transformação; 

o  A primeira ocorre na transposição da escrita da aula para uma 

escrita de roteiro audiovisual;  

o A segunda transposição ocorre na articulação das partes gravadas 

para uma montagem audiovisual;  

o Seu produto final é a aula transposta para meio audiovisual. 

Na produção de videoaula diferente da aula gravada, o processo de escrita de 

roteiro é uma adaptação do texto literário para um texto audiovisual; em seguida, 

o processo de montagem é visual como a montagem de um quebra-cabeça no 
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qual as peças faltantes podem ser produzidas a partir de outros fragmentos para 

criar sentido. 

O planejamento ou o plano de aula pode ser considerado como o argumento 

literário da videoaula: o argumento está presente, na aula presencial, na aula 

gravada e na videoaula. Entretanto somente na videoaula este argumento se 

transforma em roteiro audiovisual. Nesse sentido, Wohlgemuth (2005, p.49) 

afirma:  

O processo produtivo audiovisual possui uma fase que 
passa necessariamente pelo tratamento escrito: o 
argumento. Portanto, vale a pena analisar as diferenças 
mais notáveis entre a palavra do argumento e a palavra 
do roteiro. A análise dessas diferenças torna mais simples 
a tradução de um tratamento para outro.  

 

Na fase escrita o professor/autor articula os elementos constituintes da aula, 

adaptando para a linguagem de vídeo que prevê a montagem, ou seja, a aula 

será escrita para uma nova linguagem por meio de um roteiro audiovisual, 

recebendo um tratamento diferenciado. Segundo Wohlgemuth (2005, p.50) na 

produção de um vídeo educacional, primeiro pensamos e escrevemos o vídeo 

com um argumento, numa forma literária, depois pensamos e escrevemos o 

roteiro audiovisual, no qual o nível de significação vai além da percepção 

individual de seus canais audiovisuais, mas da articulação entre as partes visuais 

e sonoras. 

Conhecendo o processo é possível denominar videoaula como uma peça 

audiovisual que permite aos envolvidos, principalmente aos professores a 

participação ativa no processo de montagem audiovisual. Portanto, uma 

articulação de fragmentos que passam a se constituir em uma transposição de 

linguagem, que diferentemente do registro não se constitui de totalidades, mas 

de fragmentos simbólicos que se articulam e se ressignificam em novos sentidos 

como destaca Morin (2014b p.206):  

Cada plano tornou-se um símbolo particular. Novos 
simbolismos se sobrepuseram ao da imagem: o 
simbolismo do fragmento (close, plano americano, 
contraplano), o do pertencimento (objetos 
antropomorfizados, rostos cosmomorfizados), o da 
analogia ondas se quebrando contra um rochedo, 
simbolizando um abraço ou um raio sobre o crânio), o da 
música, o dos ruídos etc. 
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Os simbolismos dessa linguagem, a partir de seus fragmentos herdados da 

linguagem da fotografia, e de todas as combinações simbólicas possíveis, 

revelam a riqueza da passagem da aula gravada para videoaula em um processo 

de transposição de linguagens capaz de potencializar a produção de sentidos 

expressos nos vídeos. Reconhecer essa linguagem é fundamental no processo 

de transposição o qual Morin (2014b, p.74) denomina um processo de 

metamorfose: 

Ao nos reportarmos a Méliès, a essa passagem do 
cinematógrafo para o cinema, vamos encontrar no 
engendrar de seus filmes a prestidigitação (truncagens) e, 
no resultado final, a fantasia; mas, mais que isso, 
descobriremos que o primeiro truque, a operação que 
inicia a transformação do cinematógrafo em cinema é uma 
metamorfose (grifos do autor). 

Assim destaco que considero, para os fins desta pesquisa, o termo videoaula 

quando ocorrem as fases características dessa metamorfose, ou seja, levando 

em conta o processo de produção que a distingue de uma aula gravada. Como 

por exemplo, os processos de produção de roteiro e montagem que modificam 

e imprimem sentidos nos vídeos educacionais por meio da transposição de 

linguagens, textuais, literárias, audiovisuais que emergem da aula e fluem para 

videoaula. As produções de vídeo educacionais embora herdem as referências 

do cinema e TV ainda carecem de sentido para os interlocutores18. A 

metamorfose, ou seja, a transposição da aula para videoaula passa 

essencialmente por uma adaptação, tradução, enfim para algo novo, uma nova 

linguagem, como abordarei nas próximas seções. 

 

1.4. Transposição audiovisual: videoaulas e complexo espaço-tempo 

O termo transposição, a fim de evitar qualquer confusão com o uso desta palavra 

em outros contextos, neste trabalho é compreendida a partir da visão de 

roteiristas audiovisuais. Uma concepção de transposição importante para esse 

estudo é apresentada por Field (2001 p.174), ao explicar que transpor, adaptar 

                                                           
18 No contexto desta pesquisa os interlocutores são alunos e professores. 
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uma novela, livro, peça de teatro ou artigo de jornal ou revista para roteiro é a 

mesma coisa que escrever um novo roteiro original.  

Deste modo transposição audiovisual é uma adaptação de linguagem, uma 

metamorfose para algo novo. Nesse sentido, uma aula gravada permanece 

como um registro cronológico da aula, sem sofrer transposição nem adaptação, 

tornando-se um registro fiel da aula presencial. Culturalmente, não distinguimos 

aula gravada de videoaula, embora sejam produzidas de formas diferentes. Esse 

raciocínio pode trazer confusões e preconcepções no processo de produção, 

simplificando o pensamento de que a câmera é a representação de um aluno e 

o estúdio é uma sala de aula, de modo que o tempo da aula também acaba com 

o bater do sinal de intervalo. Essas preconcepções reduzem e simplificam o 

processo de produção de uma videoaula e são as sementes geradoras das 

videoaulas inteligíveis, pois desconsideram a linguagem audiovisual e os 

envolvidos no processo, principalmente, o professor como roteirista audiovisual. 

Para que a aula seja transposta para a videoaula, é interessante que ocorra o 

processo de transposição na perspectiva da linguagem audiovisual, com os 

elementos da linguagem de vídeo, transformando a maçã/aula em 

laranja/videoaula e não sobrepondo uma sob a outra. O ato de registrar a 

maçã/aula e em seguida chamá-la de laranja/videoaula é muito comum. Não há 

nada de errado com o registro em si, entretanto o registro da aula não possui o 

mesmo processo de produção de uma videoaula se consideradas as 

contribuições de Field (2001) e Wohlgemuth (2005), trazidas para esta pesquisa. 

Videoaula, no contexto desta pesquisa, deve ser compreendida na dimensão da 

pedagogia audiovisual, proposta por Wohlgemuth (2005, p.59), ou seja, como 

um vídeo que trabalha “mensagens múltiplas” que, segundo esse autor, 

[...] tende a ser um instrumento particularmente viável 
para os processos de ensino-aprendizagem, na medida 
em que atinge seu ápice de inteligibilidade quando 
trabalha com ideias simples e lógicas, utilizadas de forma 
alternada (dentro de um aspecto social e de uma 
experiência acumulada) (WOHLGEMUTH, 2005, p.47). 

 

A videoaula, como conceito aqui definido a partir das mensagens múltiplas como 

propõe Wohlgemuth (2005), precisa ser tratada pedagogicamente visando 

romper com as questões espaciais e temporais. O discurso audiovisual, nessa 
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concepção, pode transcender o tempo linear e falar diretamente com o 

estudante. Nesse tratamento didático ao vídeo, as ideias transmitidas precisam 

ser simples e lógicas, porém, organizadas didaticamente, visando à 

aprendizagem, independente do contexto. Produzir videoaulas exige um 

planejamento que envolve escrever; não basta registrar uma aula, num 

determinado espaço-tempo, determinadas palavras e determinados discursos se 

fazem compreensíveis; porém, em outros contextos, podem tornar-se 

inacessíveis. A videoaula pode ser produzida de modo que essas questões 

sejam superadas. Wohlgemuth (2005, p.47) ainda destaca que: 

Talvez, por se tratar de uma linguagem nova, ou por 
deficiência de reflexão, quando pensamos na expressão 
audiovisual, consideramos a soma de discursos, de duas 
mensagens: uma visual e outra auditiva. Na realidade, 
esses dois elementos, visual e sonoro, não se somam, 
mas se integram. Os elementos da pista de vídeo são 
apenas imagens, processadas como cenas e sequências 
e editadas de diferentes formas, mas sempre imagens. 
Conforme Abraham Moles percebeu, esse discurso 
icônico possui duas dimensões espaciais e uma temporal.  

 

Na pista de edição da montagem, observa-se que há a dimensão espacial 

ocupada pela trilha da imagem, articulada com a dimensão espacial do som, 

ambas na mesma dimensão temporal. Não existe, portanto, uma atenção 

vinculada a cada canal sensorial particular (áudio ou vídeo); existe uma atenção 

global (áudio e vídeo) na montagem que permite articular as cenas e as 

sequências. Essa articulação causa a primeira ruptura do espaço tempo, 

presente na videoaula e ausente na aula presencial tradicional. Conhecer esse 

processo permite um melhor desenvolvimento na escrita do roteiro audiovisual, 

pois quebrar essas relações lineares de causa e efeito temporais-espaciais 

elevam a linguagem do vídeo para um nível de realidade não linear que retoma 

o conceito de níveis de realidade de Nicolescu (2015). 

No primeiro nível de realidade, o tempo é considerado linear, assumindo a ordem 

de passado (A), presente (B) e futuro (C): a seta do tempo percorre no sentido 

ABC sem que seja possível (re-)iniciar ou retornar. Nesse nível de realidade, o 

tempo não retorna para a origem, o passado causou o presente e esse não 

retroage ao passado; portanto, ainda não é possível fisicamente voltar no tempo 

e evitar a queda das bombas em Hiroshima e Nagasaki, ou, ainda, evitar a guerra 
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que causou essa e outras tantas tragédias. Entretanto, essa ruptura espaço-

temporal é incluída sem nenhum assombro na linguagem audiovisual, 

contrariando a flecha do tempo e potencializando a construção de sentido: 

Enquanto assistimos a um filme, construímos o tempo da 
história com base no que o enredo apresenta. Por 
exemplo, o enredo pode apresentar eventos fora da 
ordem cronológica: em Cidadão Kane (Citizen Kane), 
vemos a morte de um homem antes de vermos a sua 
juventude e temos que construir a versão cronológica de 
sua vida (BORDWELL E THOMPSON 2013, p.153). 

 

Segundo os autores, estamos bastante acostumados com obras audiovisuais 

que apresentam eventos fora da ordem linear, ou seja, um flashback, por 

exemplo, é uma parte da história apresentada fora da ordem cronológica. Em 

Edward, mãos de tesoura, a personagem de Winona Rider aparece como uma 

mulher de idade contando uma história para sua neta; a partir daí, o filme mostra 

eventos quando ela era adolescente. Segundo Bordwell e Thompson (2013), 

esse reordenamento não nos confunde porque somos capazes de reorganizar 

mentalmente os eventos na ordem em que eles aconteceriam. Portanto, 

inferimos a ordem dos eventos: nesse flashback, inferimos que a infância vem 

antes da vida adulta, ou seja, no tempo do filme estamos no futuro, e logo em 

seguida, estaremos presentes no passado. Podemos até mesmo ver várias 

frequências da mesma ação, permitindo interpretá-la de diversas maneiras, nos 

ajudando a imprimir novos significados, apenas manipulando a ordem, a 

frequência e a duração espaço-temporal dos planos. 

Para Carrière (2006, p.113), lidar com o tempo, quer para acelerá-lo, cortá-lo, 

emendá-lo, dissecá-lo ou até esquecê-lo, é um componente orgânico da 

linguagem do cinema, uma parte de sua sintaxe, do seu vocabulário. O universo 

da linguagem audiovisual presente no processo de produção de videoaulas não 

permite a sua concepção como no antigo universo do cinematógrafo. Morin 

(2014b, p.86) lembra que: 

O tempo adquiriu a circularidade do espaço e o espaço, 
os poderes transformadores do tempo. A dupla 
transmutação do tempo e do espaço cinematográficos 
produziu um tipo de dimensão simbólica única, onde o 
tempo se incorpora ao espaço, onde o espaço se 
incorpora ao tempo, onde “o espaço se move, muda, gira, 
dissolve-se e recristaliza-se”, onde “o tempo se torna uma 
dimensão do espaço”, essa dupla transmutação resulta, 
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como diz com razão Francastel, num “espaço-tempo” 
(grifos do autor). 

 

Para Morin (2014b, p.89), essa dupla transmutação é a dimensão de um universo 

fluído, no qual termos antagônicos como espaço e tempo transmutam-se de 

modo que um invade a dimensão do outro, o espaço antes estático agora se 

move como o tempo; o tempo, considerado linear, ou uma flecha lançada que 

não pode retornar para o arco que o lançou, agora pode ser articulado, 

fragmentado, congelado, acelerado, comprimido, ampliado como o espaço. 

Desse modo, todos os estados sólidos do cinematógrafo, foram levados para a 

revolução da montagem, a fim de dar lugar a um oceano líquido de uma nova 

linguagem. As coisas, os objetos, a natureza sob a influência conjugada do ritmo, 

do tempo, da fluidez, do movimento da câmera, das ampliações, do jogo de luz 

e sombras ganham uma nova característica, uma presença subjetiva; mais que 

isso uma atmosfera de aula presente na videoaula, assumindo novas formas e 

significados.  

O complexo espaço-tempo não está presente somente no processo de produção 

da videoaula, ela se estende para a relação entre o aluno e o professor em 

espaço-tempo distintos. Para o professor/autor 19, o tempo de aula se transforma 

em espaços nas articulações realizadas na montagem; para o aluno, a videoaula 

tornou-se um momento da sala de aula, essa relação complexa de espaço-tempo 

é também uma relação de entre o virtual e o real: 

A virtualização reinventa uma cultura nômade, não por 
uma volta no paleolítico nem as antigas civilizações de 
pastores, mas fazendo surgir um meio de interações 
sociais onde as relações se reconfiguram com um mínimo 
de inércia. Quando uma pessoa, uma coletividade, um 
ato, uma informação se virtualizam, eles se tornam “não-
presentes”, se desterritorializam. Uma espécie de 
desengate os separa do espaço físico ou geográfico 
ordinários e da temporalidade do relógio e do calendário. 
É verdade que não são totalmente independentes do 
espaço-tempo de referência, uma vez que devem sempre 
se inserir em suportes físicos e se atualizar aqui ou 
alhures, agora ou mais tarde. No entanto, a virtualização 
lhes fez tomar a tangente. Recortam o espaço-tempo 
clássico apenas aqui e ali, escapando a seus lugares 
comuns “realistas”: ubiquidade, simultaneidades, 
distribuição irradiada ou massivamente paralela. A 
virtualização submete a narrativa clássica a uma prova 

                                                           
19 No contexto desta pesquisa, é o professor que desenvolve o próprio roteiro audiovisual. 
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rude: unidade de tempo sem unidade de lugar [...] (LÉVY 
2003, p.21 – grifos do autor). 

 

A relação do complexo espaço-tempo da videoaula remete à virtualidade, ou 

seja, de uma unidade de tempo sem unidade de lugar. Para Lévy (2003, p.22), 

cada forma de vida inventa seu mundo e com esse mundo tempo e espaço 

específicos, esse universo se estende ainda mais aos humanos, pois diversos 

sistemas de registro e de transmissão (como tradição oral, escrita, registro 

audiovisual, redes digitais) constroem ritmos, velocidades, ou de qualidades 

diferentes nas quais os espaços se metamorfoseiam e se bifurcam. Ainda 

segundo o autor (LÉVY 2003, p.24-25), a virtualização tem como característica 

a passagem dialógica do interior para o exterior, como o efeito Moebius, do 

tempo para o espaço em um continuum complexo: 

As coisas só têm limites claros no real. A virtualização, [...] 
é algo que necessariamente põe em causa a identidade 
clássica, pensamento apoiado em definições, 
determinações, exclusões, inclusões e terceiros 
excluídos. (LÉVY 2003, p.25) 

 

A metamorfose da aula para videoaula consiste na articulação do complexo 

espaço-tempo em uma virtualização do corpo físico. A videoaula como projeção 

da imagem do corpo é sempre associada a noção de telepresença (LÉVY 2003), 

mas a telepresença é sempre mais que a simples projeção da imagem. Uma 

videoaula transporta a própria voz do professor; o vídeo separa a voz (corpo 

sonoro) do corpo tangível e a transmite a distância. O corpo tangível está no 

estúdio; entretanto, o corpo sonoro está desdobrado: na residência, no trabalho, 

no computador ou no smartphone do aluno. Essa presença em diferentes 

espaços e tempos distintos é transposto em uma mensagem múltipla, de sons e 

imagens projetadas, ou seja, virtualizadas, rompendo as linearidades de espaço-

tempo clássicos. Desse modo, é necessário compreender a linguagem que 

permeia essa metamorfose, para potencializar/transformar os processos de 

produção de videoaulas. Esses meios de produção educacionais ainda não 

estão rigidamente definidos como nas grandes produções de TV ou cinema, 

permanecem em constante adaptação, em busca de um sentido. Por isso, 

considero importante inserir os professores no processo de construção da 

própria formação, como discuto na subseção seguinte.  
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1.5. Linguagem audiovisual e formação tecnológica de professores 

Os avanços e transformações das tecnologias de informação e comunicação 

provocam mudanças nas áreas econômicas, sociais, políticas, culturais que se 

estendem ao ambiente escolar e, inevitavelmente, interferem no exercício 

profissional da docência. Nesses novos cenários, surgem novas demandas, 

como o desenvolvimento de um pensamento autônomo, crítico e criativo para 

que os profissionais possam exercer mais controle sobre suas condições de 

trabalho.   

Nesse sentido, Libâneo (2011) alerta que é necessário compreender os 

processos de produção, principalmente os de comunicação, para quebrar a 

rigidez que a tecnologia impõe à escola. Segundo o autor, há um reconhecimento 

de que a educação acontece em muitos lugares, por vários meios e iniciativas. 

Nesse contexto, a escola precisa deixar de ser mera transmissora de informação 

e transformar-se num lugar de análises críticas e de produção de informação, 

para isso os professores devem ser capazes de:  

[...] ajustar a sua didática às novas realidades da 
sociedade, do conhecimento, do aluno, dos meios de 
comunicação. O novo professor precisaria, no mínimo, de 
adquirir sólida cultura geral, capacidade de aprender a 
aprender, competência para saber agir na sala de aula, 
habilidades comunicativas, domínio da linguagem 
informacional e dos meios de comunicação, habilidades 
de articular as aulas com as mídias e multimídias  
(LIBÂNEO 2011, p.29). 

 

O trabalho de sala de aula deve ser assumido como um processo que depende 

do desenvolvimento de capacidade comunicativa. Portanto, necessita utilizar as 

linguagens não somente para a busca de informação, mas para a produção 

desta. Ainda segundo Libâneo (2011), toda prática educativa envolve 

capacidades comunicativas. Porém os programas de formação de professores, 

segundo Rizzo (2011), não foram capazes de prepará-los satisfatoriamente para 

o uso dessas linguagens, em especial a linguagem audiovisual no ambiente 

escolar, o que contempla um cenário anacrônico que despreza ou minimiza os 

efeitos da revolução digital sobre o cotidiano de professores a alunos. Ainda 

segundo o autor, os estudos em audiovisual na Educação possuem um olhar 
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desprivilegiado, em razão da supervalorização e da predominância da oralidade 

e da escrita, tradicionalmente reconhecidas como as formas mais eficazes de 

comunicação. Desse modo, 

[é] preciso, portanto, que os professores modifiquem suas 
atitudes diante dos meios de comunicação, sob o risco de 
serem engolidos por eles. Mas é insuficiente ver os meios 
de comunicação meramente como recursos didáticos. Os 
meios de comunicação social (mídias e multimídias) 
fazem parte do conjunto das mediações culturais que 
caracterizam o ensino. Como tais são portadoras de 
ideias, emoções, atitudes, habilidades e, portanto, 
traduzem-se em objetivos, conteúdos e métodos de 
ensino (Rezende e Fuzari, 1994 apud Libâneo 2011, 
p.42). 

 

Essa mudança de atitude sugere a emergência de letramento em multimídias 

para não ser engolido por elas. Entretanto a mídia audiovisual possui 

particularidades que não se fixam em capacidades operativas: ela exige 

capacidades cognitivas, como já destacado anteriormente; possui uma 

linguagem própria que não permite ao consumidor/leitor de vídeo ser 

imediatamente um produtor e tem seu início produtivo por meio do planejamento 

e escrita de um roteiro. Esse processo requer conhecimento em linguagem 

audiovisual, pois o ato de escrever o roteiro não segue as normas gramaticais 

da linguagem escrita que são tradicionalmente reconhecidas, como adverte 

Campos (2007, p.157): 

Óbvio para roteiristas profissionais, não tão óbvio para 
iniciantes, fala de roteiro vem escrita, mas não feita para 
ser lida, foi feita para ser falada. Portanto além de não 
seguir normas gramaticais da linguagem escrita, você 
deve atentar para o som da fala... 

Frente a tais dificuldades de adaptação de linguagens e lacunas na formação 

docente para o uso da linguagem audiovisual, é possível contribuir para que uma 

gramática do audiovisual, como indica Morin (2014b), possa ser utilizada nos 

processos educacionais, especialmente visando que o professor possa se 

apoderar da linguagem audiovisual já no início da sua formação. Aos professores 

de línguas em formação pode haver uma relação mais íntima, pois a linguagem 

é o tema de suas formações. Morin (2014b, p.208) destaca que conhecer a 

linguagem audiovisual parte de se reconhecer que há similaridades entre as 

linguagens: 
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O Processo é o mesmo que usamos em nossa linguagem 
verbal, onde maravilhosas metáforas adormeceram [...]. 
Eles afirmam cada vez mais a partir daí seu papel 
significativo e chegam a iniciar uma conceitualização: não 
são mais qualidades adjetivas, mas quase ideias; a ideia 
do tempo que passa, a ideia da viagem, a ideia do amor, 
assim como a ideia de sonho, a ideia de lembrança, que 
aparecem ao termo de uma autêntica ontogênese 
intelectual.  

 

Alinhando-se nestes pressupostos, a linguagem audiovisual se estabelece como 

uma linguagem que utiliza o mesmo processo da linguagem verbal, tornando-se 

relevante reconhecer as interfaces entre a língua em uso e a linguagem 

audiovisual que permeia a transposição da aula para a videoaula.  No contexto 

do presente trabalho, é necessário considerar os professores como sujeitos 

dessas linguagens e que nelas se encontram imersos, como reforça Freire 

(2009, p.14), ao discutir a formação tecnológica de professores:   

O acesso às novas tecnologias viabiliza outras interfaces, 
práticas e linguagens, compelindo-nos a lidar com 
multiletramentos e a considerar requisitos originais tanto 
para o pertencimento de grupos específicos como para a 
definição do que poderia ser considerado inclusão ou 
exclusão.  

 

Seguindo essa linha de raciocínio, as tecnologias audiovisuais deslocam os 

professores para um novo espaço, onde devem lidar com multiletramentos que 

exigem novas capacidades e práticas de compreensão e produção. Assim, os 

processos de produção de videoaulas e a linguagem audiovisual devem ser 

desbravados por professores, especialmente, por serem esses os agentes do 

processo de multiletramentos, como propõe Freire (2009) e Rojo (2012), no 

momento em que as tecnologias impactam os processos de ensino-

aprendizagem e se faz necessário escrever na linguagem dos textos 

contemporâneos como o vídeo. Como Rojo (2012, p.19) esclarece: 

É o que tem sido chamado de multimodalidade ou 
multissemiose dos textos contemporâneos, que exigem 
multiletramentos. Ou seja, textos compostos de muitas 
linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem 
capacidades e práticas de compreensão e produção de 
cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar. 
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A partir deste olhar para a as novas linguagens e as questões propostas nos 

multiletramentos, há uma necessidade emergente de que a educação esteja 

articulada com novas propostas de formação tecnológica de professores, já na 

formação inicial, ou seja, nos cursos de graduação e, especialmente, nas 

licenciaturas. 

A linguagem audiovisual que é privilegiada nas áreas de entretenimento como o 

cinema e televisão, mas em outras áreas, como a Educação, ainda é pouco 

utilizada, especialmente no que diz respeito à formação de novos professores, 

como destaca Rizzo (2011). Salvo o uso em cursos a distância, no formato de 

videoaulas, que se apresentam, na maioria das vezes, como registro de aulas, o 

uso da linguagem audiovisual ainda não é concebido numa visão associada à 

“pedagogia do audiovisual”, como defende Wohlgemuth (2005). 

No formato de produção de videoaulas para cursos a distância, muitas vezes a 

videoaula assume as características de aula sob o paradigma tradicional, 

baseado na transmissão de conhecimento, na qual o aluno desempenha um 

papel passivo de receptor ou um recipiente a ser preenchido. Além dessas 

questões, a ausência das características da linguagem audiovisual e a videoaula 

como produto fragmentado também remetem a uma visão tradicional de 

produção como ocorre em outros contextos experimentais ou documentais, 

como comentam Bordwell e Thompson (2013, p77): 

Tanto na produção em larga escala como na 
independente, muitas pessoas trabalham num filme, cada 
uma se especializando numa determinada tarefa, mas 
também é possível que uma pessoa faça tudo: 
planejamento, financiamento, atuação, operação de 
câmera, gravação do som e montagem. Filmes assim 
raramente passam em cinemas comerciais, mas são 
fundamentais para tradições tais como a de filme 
experimental e a de documentário.  

 

Seguindo esse raciocínio, atualmente o processo de produção de videoaulas 

pode estar baseado na categoria de filme experimental ou de documentário, os 

quais são concebidos, em sua grande maioria, como registros documentais da 

aula presencial e, portanto, empobrecidos de elementos que permitam ao 

aluno/espectador estabelecer algumas conexões da videoaula com o mundo. A 
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ausência da participação dos professores no processo de montagem20 modifica 

o ritmo, prolonga o tempo de exposição das imagens, tornando o registro 

entediante. Observado em outros produtos audiovisuais pedagógicos como os 

que Morin (2014b, p.231) destaca: 

Se os objetos exibidos ficarem parados, se a câmera 
também ficar imóvel, não há mais filme, e sim uma 
sucessão brutal e espasmódica de cartões postais. Há 
muitos documentários e filmes pedagógicos, aqueles que 
precisamente se destinam com boa intenção às crianças 
e aos povos afastados da civilização moderna, em que 
nada jamais se move na imagem e onde a câmera se 
limita a repetir incansavelmente uma lenta panorâmica. O 
filme se arrasta languidamente. A sucessão de imagens é 
abstrata. Ela entedia ou choca. A câmera muda de 
perspectiva de forma incômoda. O universo perde sua 
aderência, os objetos perdem sua característica 
antropocosmomórficas. A participação do espectador não 
consegue estabelecer conexões. Cada mudança de plano 
é sentida como um tremor nervoso. Embora mais 
verdadeiro, os documentários nos parecem menos reais 
que os filmes de ação.  

Nessa perspectiva, as videoaulas com características de registro documental, 

utilizam uma única palavra das frases possíveis da linguagem audiovisual, 

assemelhando-se a uma conversa inteligível que coloca o aluno em um estado 

imediato de desinteresse. Não há regras rígidas para uso da linguagem 

audiovisual utilizada na produção de videoaulas; entretanto, a videoaula deve, 

no mínimo, cumprir o seu papel de comunicar e potencializar a compreensão do 

mundo, onde o professor auxilia na construção dos sentidos, diferenciando-se 

dos longos e desinteressantes registros audiovisuais.  

Esse auxílio pode ser apresentado a partir da participação do professor como 

ator, autor, roteirista e diretor de vídeo, em parceria com os profissionais da área 

de audiovisuais, portanto interferindo diretamente nos sentidos impressos nas 

videoaulas. Desse modo, parece apropriado que a videoaula deva aproximar-se 

mais da linguagem do cinema que, durante tantos anos, comunica-se 

universalmente de forma tão natural, considerando as subjetividades humanas, 

e a capacidade de compreensão. Desconstruindo a ideia cristalizada de 

comunicação na qual emissor e receptor possuem papéis pré-definidos e 

                                                           
20 Na história de cinematografia, a montagem é associada ao trabalho de Sergei Eisenstein, especialmente 
de seu filme O Encouraçado Potemkin (1925). No livro O sentido do filme, Eisenstein procura demonstrar 
que a montagem é uma propriedade orgânica de todas as artes. 
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unidirecionais, a videoaula pode assumir características mais amplas, 

especialmente, se considerado o que Comparato (1995, p.64) destaca para 

outros contextos de produção audiovisual: 

Hoje, felizmente, os estudos de audiência vão perdendo 
esta visão estereotipada do público receptor e fala-se já 
de uma rede receptiva. Este conceito é muito mais amplo 
e parece-me mais de acordo com a realidade, pois o ser 
humano é muito mais complexo e rico do que pretendiam 
os peritos em estatísticas.  

 

Nesse sentido, na forma como produzem-se videoaulas, de acordo com o 

paradigma tradicional, os alunos/espectadores são considerados como grupos 

massificados, homogêneos, e receptores passivos. Outro aspecto muitas vezes 

desconsiderado é que o vídeo educacional ou videoaula, diferente do cinema e 

da televisão, permite uma reflexão maior. Segundo Comparato (1995, p.65) 

cinema e televisão também já foram vistos dessa maneira, mas se modificaram 

a partir do vídeo digital: 

[...] uma das características básicas da televisão é a 
velocidade com que a informação é passada ao público, 
sem permitir que o espectador tenha tempo para se fixar 
ou para refletir sobre aquilo que lhe está sendo 
comunicado, como faz quando lê um livro ou um jornal. 
Por esta razão, o cinema e a televisão foram chamados 
entretenimentos passivos, quer dizer, não há tempo para 
voltar atrás, tornar a ver ou concentrar-se numa 
determinada cena, diálogo ou expressão de um ator. 
Naturalmente esta circunstância exige do escritor um 
roteiro sempre claro e de compreensão direta. Este termo 
"passivo", pouco lisonjeiro, deixou de ser válido com a 
aparição do vídeo, que permite manipular aquilo que se 
vê, acelerar o que não interessa ou repetir a passagem 
apreciada.  

 

Ainda sob esse aspecto, em relação ao espectador, Morin (2014b p.233) afirma 

que as dificuldades de compreensão são reais e consideráveis. Segundo o autor 

uma pesquisa, encomendada pela Unesco, feita em 43 países, concluiu que o 

fato de não ser alfabetizado implica um impedimento grave ao entendimento da 

linguagem cinematográfica. Certamente, sujeitos que ainda não saibam ler 

vivenciavam maiores dificuldades do que os sujeitos alfabetizados; porém, 

segundo Morin (2014b), na linguagem do cinema não há o fosso intransponível 

que separa o sujeito não alfabetizado da escrita. Portanto, essa linguagem pouco 
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explorada na educação permite ao aluno/espectador, dependendo do grau de 

abstração, a compreensão dos signos e da narratividade.  

Seguindo esse raciocínio, é fundamental que se desenvolvam oportunidades de 

formação de professores para o uso da linguagem audiovisual para que possam 

construir suas narrativas, considerando as potencialidades dessa linguagem 

para o desenvolvimento de outras. Entretanto, essa formação docente não 

pretende transformar a escola em uma emissora de TV que massifica informação 

e os sujeitos; ao contrário; essa formação pretende partir do universo docente 

para a tecnologia, para que ela o sirva e não o escravize em modelos que já 

estão subjugados aos modelos de comunicação de massa. Nesse sentido, Tardif 

(2012, p.240) destaca que: 

Em primeiro lugar, reconhecer que professores de 
profissão são sujeitos do conhecimento é reconhecer, ao 
mesmo tempo, que deveriam ter o direito de dizer algo a 
respeito de sua própria formação profissional, pouco 
importa que ela ocorra na universidade, nos institutos ou 
em qualquer outro lugar. É estranho que os professores 
tenham a missão de formar pessoas e que se reconheçam 
que possuem competências para tal, mas que, ao mesmo 
tempo, não se reconheça que possuem a competência 
para atuar em sua própria formação [...] 

 

Nesse sentido, a formação tecnológica de professores deve contemplar a 

aprendizagem da linguagem audiovisual e suas tecnologias, visando formar 

professores atuantes no próprio processo de formação para que possam ser 

autônomos numa sociedade que é cada vez mais midiatizada pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação. 
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1.6 Design Educacional Complexo na formação tecnológica de 

professores 

O conceito de desenho educacional tem sido amplamente utilizado no contexto 

dos cursos desenvolvidos na modalidade de Educação a Distância (EaD). 

Entretanto, a EaD pode ser compreendida como uma modalidade que fomenta 

o uso das tecnologias na formação das pessoas, inclusive, na formação de 

professores. Embora a presente pesquisa não tenha como foco a formação de 

professores na modalidade a distância, a produção de videoaula é um recurso 

amplamente utilizado na EaD. Assim, o audiovisual é um dos fios condutores 

desse estudo, sendo, dessa maneira, influenciado pela cultura da modalidade a 

distância que na perspectiva de Leffa e Freire (2013, p.34) permitem a seguinte 

discussão sobre a fragmentação da educação a distância e presencial: 

 

Estamos diante de um aparente impasse, mas com duas 
opções de saída: ou toda educação é presencial, incluindo 
a educação distante, ou toda educação é distante, 
incluindo a presencial. A opção por uma ou outra das 
alternativas é meramente uma questão terminológica; 
pode-se postular tranquilamente que não há qualquer 
possibilidade teórica de haver dois tipos de educação. 
Distante ou presencial, ela será sempre mediada por 
instrumentos físicos e psicológicos.  

 

Diante desta concepção que integra educação a distância e educação presencial 

como uma educação independente da modalidade é necessário que a formação 

tecnológica de professores seja coerente com esta realidade, de modo que os 

métodos, abordagens e o design educacional propostos para EaD também 

podem ser promissores na formação presencial.  

A concepção de design se articula com os conceitos de planejar e projetar; 

ambos são amplamente utilizados no desenvolvimento e implementação de 

projetos educativos. A própria concepção de design como desenho pode ter 

muitas definições e estar alinhado com diversos entendimentos, mas no contexto 

educacional, considerando as necessidades essenciais de planejamento nos 

processos educativos em diferentes contextos, merece ser retomada com a 

definição dada por Gomez (2004, p. 125) porque parte da premissa de que 

“desenhar implica intuir, conceber, projetar, imaginar, idealizar, representar ou 
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reproduzir na mente, na imaginação. Nota-se um certo parentesco entre projeto 

e desenho arquitetônico como o conceito vizinho de desígnio. ” 

Compreende-se que, a partir desse conceito de design, estão intrínsecas 

filosofias e concepções pedagógicas que visam atender a uma determinada 

necessidade social e concepção de mundo. Para que se possa observar o 

quanto estas concepções pedagógicas podem influenciar as práticas vividas 

durante todo o processo de desenvolvimento e implementação de qualquer 

atividade educacional, destaco o que Gomez (2004, p. 127) retoma sobre a 

relação entre Design Instrucional (DI) e Design Educacional (DE) e que deve ser 

superada: 

 

Falar hoje em design educacional relembra o conceito de 
design instrucional (instructional design) que surgiu 
vinculado a várias teorias de aprendizagem, 
principalmente às behavioristas e às neobehavioristas. O 
conceito de DI teve a contribuição da taxonomia de Bloom 
(1973), dos anos 1950. 

 

Ainda segundo Gomez (2004), o design educativo, por ter em vista o viés 

educacional, pode contribuir num projeto dialógico e aberto, rompendo com as 

propostas fechadas, mudando o foco da modelagem de conteúdos para 

propostas de construção coletiva de saberes. Para essa autora, é exatamente 

privilegiando o “encontro entre as pessoas” que o DE deve estar fundamentado 

como proposta pedagógica que crie espaços e momentos de interação e 

colaboração entre estudantes e professores, fundamentada na dialogia 

freireana, como destaca Gomez (2004, p. 119): Numa perspectiva freireana, 

opta-se pelo diálogo, e também pelo conflito, assumindo-se, mesmo como 

paradoxos, a construção coletiva para articular em rede de conhecimentos 

considerados válidos pelo grupo. 

Ampliando a perspectiva trazida por Gomez, no que diz respeito a um DE aberto, 

que possa contemplar as complexidades dos processos de ensino e 

aprendizagem dos contextos sociais dos dias atuais, Freire (2013, p.178) 

apresenta como proposta o Design Educacional Complexo (DEC), tradução de 

Complex Educational Design (CED), como uma proposta que tem como foco 
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aproximar os processos de aprendizagem com as reais necessidades da 

sociedade: 

 

[...] a set of guidelines that might interwoven together 
educational purposes and complex thinking in such a 
rhyzomatic way that could result in a purpose whose 
educational basis (and not only instructional) could provide 
students with more enjoyable and concrete opportunities 
to construct transdisciplinary knowledge. In creating an 
innovative design model, instead of adapting a previous 
one, I would have a more tangible opportunity to shorten 
up the distance perceived between schools and society, 
as already mentioned. 

 

Esta proposta de desenho educacional, vem colaborar para uma concepção de 

educação que integre os diversos artefatos pedagógicos em consonância com o 

movimento e com a ruptura que ocorre naturalmente nos processos de ensino e 

aprendizagem. Não é possível desenvolver uma proposta educativa, seja um 

curso, uma disciplina ou uma oficina, que seja articulada a mídias digitais sem 

que haja em sua concepção a flexibilidade, a contextualização, o envolvimento 

real dos sujeitos envolvidos como Freire (2013) propõe.  

O DEC, apresentado por Freire (2013), possibilita uma co-construção, ou seja, a 

efetiva participação dos estudantes na implementação e desenvolvimento de um 

projeto educativo que contemple os níveis de imprevisibilidade, de ordem e 

desordem que são típicos dos ambientes de formação, principalmente de 

professores. É preciso que se concebam propostas educacionais que se 

articulem com a imprevisibilidade, com a recursividade e principalmente que 

possam envolver os alunos como participantes ativos no desenvolvimento de 

aprendizagens. 

Uma proposta de curso, disciplina, oficina ou qualquer projeto educativo que seja 

concebido dentro da proposta de DEC deve considerar três estágios 

componentes interligados que pretendem principalmente lidar com as etapas 

previsíveis de um projeto conforme orienta Freire (2013, p. 179-180): a 

preparação, a execução e a reflexão. A preparação, que leva em conta 

necessidades, expectativas e desejos de alunos e professor, envolve todas as 

tomadas de decisão iniciais até que os objetivos tenham sido estabelecidos e 
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que se tenham um esboço provisório do curso a ser ministrado. A execução 

corresponde à etapa de oferecimento do curso, propriamente dito, envolvendo a 

manutenção e/ou reformulação das situações de aprendizagem esboçadas, 

considerando o andamento do curso, as reações dos alunos e os possíveis 

momentos de ruptura. A reflexão que, de fato, já vem acontecendo desde a 

primeira fase, acentua-se, agora, uma vez que se relaciona a um momento mais 

formal de avaliação do curso, marcado por uma avaliação crítica sobre tudo o 

que foi feito durante todo o processo, já pensando em novas ofertas do curso.  

Essas três etapas se articulam como engrenagens que juntas provocam o 

movimento das atividades pedagógicas e não há entre elas uma linearidade, mas 

sim, uma recursividade. Como um processo dinâmico, Freire (2013, p.181) 

destaca que embora o DEC seja composto por três construções inicialmente 

realizadas em uma sequência (quando um curso e planejado pela primeira vez), 

é importante lembrar que estas três etapas mantêm uma intensa organização 

sistêmica de conexões recursivas, dialógicas e hologramáticas, como mostra a 

figura a seguir: 

Figura 5: Concepção do DEC 

Fonte: Freire (2013, p.181) 
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Essa organização complexa de proposta educativa possibilita a criação de um 

curso, disciplina ou qualquer outra proposta educativa mediada por mídias 

digitais “como um todo, bem como de suas subdivisões em várias partes ” 

(FREIRE, p.181). Ainda para esta autora, estas peças que compõem o DEC, do 

início ao fim, são naturalmente orquestradas pelo professor/designer, no entanto, 

“assim que a interação começa, o comando é compartilhado e as decisões são 

tomadas de forma colaborativa com os alunos que também são partes 

importantes do processo de ensino-aprendizagem” (FREIRE, 2013, p.181). 

Nessa perspectiva, desenvolver um projeto educativo, seja um curso online, 

presencial ou híbrido de acordo com uma proposta complexa, envolve 

fundamentalmente a integração entre professores designers e alunos que juntos 

constroem o conhecimento por meio das interações, dos conflitos e diálogos 

como se observa nas experiências vivenciadas no curso de linguagem 

audiovisual que os participantes vivenciaram.  

Apresentadas as lentes com as quais examino o fenômeno transposição da aula 

presencial para a videoaula na formação tecnológica de futuros professores de 

línguas, passo a apresentar, na próxima seção desta dissertação, o roteiro do 

curso que elaborado. 
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2. O ROTEIRO PARA A ESSÊNCIA DO FENÔMENO 

Esta seção tem por objetivo apresentar o roteiro, ou seja, o caminho 

metodológico desta pesquisa. Organizo-a, iniciando pela localização desta 

investigação no âmbito da pesquisa qualitativa contemporânea em Linguística 

Aplicada, com a intenção de apresentar a visão transdisciplinar da área para, em 

seguida, apresentar a abordagem de pesquisa utilizada, seu conceito, suas 

rotinas e instrumentos que envolve. A seguir, descrevo o contexto da pesquisa, 

apresento os participantes envolvidos neste trabalho, e finalizo como os 

procedimentos de interpretação. 

 

2.1. A pesquisa qualitativa contemporânea em Linguística Aplicada 

Inicio esta subseção, enfatizando que a Linguística Aplicada (LA) a despeito de 

sua origem, não mais procura estudar a natureza da linguagem sob seus 

aspectos generalizáveis, regido por regras, ou leis de origem e validade 

universais. Antes, em sua origem, seus estudos se desenvolveram focando-se 

somente nos aspectos da linguagem, desconsiderando o homem em seus 

aspectos comportamentais e sociais. Inclusive Celani (1992) alerta que o status 

de aplicada pode ter gerado pressupostos infelizes trazendo a falsa impressão 

de uma qualidade de ciência natural para a LA, ou uma ciência de aplicação da 

linguística, implicando um entendimento equivocado de que a LA não se tratava 

de uma ciência social/humana, mas de uma ciência de aplicação da linguística. 

No mesmo raciocínio Rajagopalan (apud MOITA LOPES, 2006) destaca que os 

linguistas teóricos pouco se preocupavam com problemas concretos relativos à 

linguagem em situações de uso e em nome da cientificidade e da neutralidade 

científica, suas teorias passaram a ser cada vez mais abstratas, formais e 

distantes da realidade vividas por cidadãos comuns, segundo o autor:  

O desinteresse da parte dos linguistas, por assuntos 
relativos à política linguística e a outros tantos temas de 
interesse prático podem ser creditados a um princípio 
fundador da própria disciplina - a saber o da neutralidade 
do cientista em relação às questões de ordem ética, e, 
portanto, a fortiori, política. Ética envolve, como se sabe, 
valores. Já a ciência com certa tradição fortemente 
arraigada entre nós, lida com fatos. E, segundo essa 
mesma cartilha, os fatos e os valores não se misturam 
(RAJAGOPALAN apud MOITA LOPES 2006 p.155) . 



72 
 

 

Essa visão de ciência criticada por Rajagopalan (apud MOITA LOPES, 2006, 

p.155, 159) remonta ao positivismo lógico do século XIX, de modo que a ciência 

ao ser conduzida com isenção total de valores perde a sua função social de 

modo que impossibilita ao linguista teórico intervir na ampla gama de assuntos 

que interessam ao linguista aplicado; portanto, uma teoria que considera o social 

como questão secundária jamais terá êxito num campo de prática social. 

Nesse sentido, o campo da LA como uma teoria que considera as questões 

sociais também é defendida por Moita Lopes (1996). Para o autor, a pesquisa 

em LA contemporânea centra-se primordialmente na resolução de problemas de 

uso da linguagem enfrentados pelos participantes do discurso no contexto social, 

tanto no contexto da escola como fora dele. Essa natureza de centrar-se nos 

problemas enfrentados pelos usuários da linguagem atribui à LA uma 

característica de pesquisa de natureza aplicada em Ciências Sociais:  

Assim a situacionalidade e a particularidade do 
conhecimento e as condições situadas de natureza ética, 
política e aquelas relativas a poder na sua produção são 
o que importa e não a procura por grandes 
generalizações[...] A LA no Brasil é quase totalmente de 
natureza qualitativa, com preocupações com o 
idiossincrático, o particular, o situado [...] (MOITA LOPES 
2013 p. 17)  

 

Nesse contexto, de pesquisas de natureza qualitativa em Ciências Sociais, 

Apolinário (2016, p.38) destaca que houve um importante marco divisório entre 

ciências sociais e naturais quando o filósofo alemão Dilthey (1833-1911) 

estabeleceu uma distinção entre explicação erklären e compreensão verstehen. 

Segundo Dilthey (apud Appolinário, 2016, p.38), os métodos e procedimentos 

típicos das ciências naturais visavam estabelecer relações de causa e efeito dos 

fenômenos observados. Desse modo, a compreensão de um fenômeno, 

dificilmente poderia ser explicado ou determinado. Ainda, segundo esse autor, a 

ciência social tem a possibilidade de elaboração de sentido ou de realizar a 

interpretação dos fenômenos humanos.  

Em consonância com esse raciocínio a investigação dos fenômenos na pesquisa 

qualitativa no âmbito da LA, surgem nos estudos de Freire (2012 p.181) que 

permitem olhares, não replicáveis, não generalizáveis, porém, válidos e únicos 
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da experiência humana vivenciada, de modo que se possa interpretá-los na 

perspectiva de quem, realmente, os vivencia. Para compreender esses 

fenômenos da experiência humana é essencial que o linguista aplicado possa 

estabelecer e desenvolver o seu trabalho no mundo ao invés de ser tragado pelo 

mundo ao produzir um conhecimento que não responda às questões 

contemporâneas em um mundo que não entende ou em um mundo em que o 

pesquisador se veja separado dos fenômenos (MOITA LOPES 2006 p.90).  

A compreensão e a interpretação dessas experiências vividas são um desafio 

para as pesquisas em Linguística Aplicada, principalmente em fenômenos 

intensificados pela chamada modernidade recente no qual há uma série de 

mudanças de natureza econômica, política, tecnológica, cultural e social, em um 

mundo de complexidade, inseguranças, ambiguidades, instabilidades, enfim, tais 

mudanças caracterizam o que Moita Lopes (2013 p.18) denomina de 

modernidade exacerbada, mundo em descontrole, líquido e reflexivo, que 

passou  a demandar novas orientações metodológicas de investigação. 

Nesse sentido, a LA, na visão de Moita Lopes (2006, 2013), para ampliar os tipos 

de competências e procedimentos de interpretação e produção linguística, 

articula conhecimentos advindos de várias disciplinas, atribuindo para as 

pesquisas, uma natureza híbrida. Essa concepção de LA híbrida ocorre porque 

realiza a mediação com várias disciplinas como por exemplo: psicologia, 

educação, linguística, sociologia, história, antropologias e outras, em um 

processo além de interdisciplinar. Nesse movimento de revisão identitária da LA, 

emerge uma visão dessa área como pesquisa transdisciplinar de produção de 

conhecimento, de modo que seja uma área responsiva à vida social, além de 

articular conhecimentos advindos de outras disciplinas. Desse modo, a LA tem 

uma visão de transdisciplinaridade, tornando possível, estabelecer relações 

teóricas com outras visões sobre o conhecimento, como por exemplo, a 

epistemologia da complexidade apresentada por Morin (2008), que permite à LA 

formular seus próprios modelos e abordagens teóricas. Um exemplo de 

produção de conhecimento transdisciplinar no âmbito da LA é o desenvolvimento 

da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC), 

sistematizada por Freire (2010, 2012, 2017) que é utilizada neste estudo como 

abordagem metodológica e que será apresentada na seção seguinte.  
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2.2. A Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa 

A Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC) apresentada, 

organizada e sistematizada por Freire (2010,2012,2017) propõe a definição de 

uma abordagem, ao mesmo tempo, hermenêutica e fenomenológica sendo 

simultaneamente descritiva e interpretativa, de modo que estabelece um diálogo 

complexo que permite a inclusão de terceiros incluídos (MORIN 2014a e 

NICOLESCU 2015), voltada a descrições retrospectivas e a interpretações de 

experiências de vida ou experiências vividas. Abordando o aspecto 

fenomenológico, afirma Freire (2010, p.19): 

[...] a fenomenologia procura contemplar a natureza 
essencial de um fenômeno, revelando certas formas de 
vivenciá-lo e de “estar no mundo” (p.215) De acordo com 
tal informação uma investigação fenomenológica está, 
basicamente fundamentada na experiência humana que 
objetiva abarcar e descrever em sua essência, em sua 
natureza mais intrínseca, em seu significado último [...]” 
(grifos da autora) 

Freire (2010,2012), partindo de van Manen (1990), enfatiza que sob uma 

perspectiva fenomenológica, fazer pesquisa é “sempre questionar a forma como 

experienciamos o mundo; é querer conhecer o mundo em que vivemos como 

seres humanos” (FREIRE 2010, p.19). Desse modo, a fenomenologia contempla 

as experiências vividas de um ponto de vista descritivo, partindo das 

perspectivas dos indivíduos que vivenciam, percebem, interpretam e se referem 

às experiências vividas; portanto, é uma filosofia que estuda essências: 

A tarefa da fenomenologia é descrever, não explicar ou 
analisar, o retorno ás coisas mesmas, ou seja, o retorno 
àquele mundo pré-científico que precede o conhecimento 
racional: “..como é a passagem, onde aprendemos o que 
é uma floresta, um campo ou um rio, antes de estudarmos 
geografia” De acordo com Husserl, retornar ao mundo 
pré-científico ou às coisas mesmas é ir ao encontro das 
origens do conhecimento, isto é, da gênese da 
apresentação fenomenal da experiência vivida pelo 
sujeito: a percepção (ARANHA apud BICUDO E 
ESPÓSITO, 1997, p.149, grifo da autora). 

 

Por outro lado, Freire (2010,2012) destaca também que fazer pesquisa numa 

perspectiva hermenêutica é lidar com a interpretação das experiências humanas 

textualizadas, ou seja, com as experiências materializadas no texto. Ainda na 
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perspectiva da hermenêutica, Schmidt (2012 p.155) ressalta que a compreensão 

dos fenômenos ocorre na fusão de horizontes, de modo que o horizonte do 

intérprete é expandido por meio da inclusão de preconceitos, enquanto 

questionamos nossos próprios preconceitos: 

Na situação hermenêutica, o seu horizonte é determinado 
por preconceitos, que estabelecem sua esfera de 
significado possível. Ao chegar a uma nova compreensão 
através do encontro com um texto, aquilo que você 
compreende muda, e portanto, seu horizonte de 
significado muda . 

   

Partindo desses pressupostos é possível é possível compreender a AHFC a 

partir das articulações complexas em suas bases teóricas ao tecer relações entre 

a hermenêutica e a fenomenologia. Nessa tessitura, Freire (2010, 2012, 2017), 

a partir da epistemologia da complexidade considera a proximidade entre ambas 

e alerta para a dificuldade em separá-las em fragmentos isolados. Portanto, a 

AHFC não é a mera união de abordagens, não se trata de uma síntese, mas uma 

tessitura complexa que é simultaneamente descritiva e interpretativa, portanto, 

simultaneamente hermenêutica e fenomenológica de modo que possibilita 

investigar fenômenos da experiência humana, tendo como bases teóricas 

principais as contribuições de van Manen (1990), Ricouer (2005), Gadamer 

(1999), Morin (2008, 2014a, 2015) e Freire (2010, 2012, 2017), partindo para 

uma abordagem metodológica de pesquisa que possui bases teóricas na 

complementaridade e articulação entre a fenomenologia e a hermenêutica pelo 

viés da complexidade.  

Desse modo a AHFC (FREIRE 2010, 2012, 2017) é uma abordagem que articula 

suas principais bases teóricas sem dissociá-las, no lugar de síntese, há uma 

concepção de terceiro incluído (NICOLESCU 2015), que não fragmenta e não 

exclui as ambiguidades constituintes dos fenômenos humanos em uma 

abordagem igualmente descritivo-interpretativa, em um nível de realidade 

complexo que, por meio de seus instrumentos e procedimentos permite 

simultaneamente descrever e interpretar a essência de um fenômeno. Essa 

tessitura complexa não está presente somente na ligação dialógica entre as 

bases teóricas hermenêuticas e fenomenológicas, mas ocorre também nas 
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rotinas de organização e de interpretação organizadas e articuladas por Freire 

(2010, 2012, 2017) de modo que 

[...] os vários momentos de ordem e desordem que 
caracterizam o processo investigativo: por envolver 
construção de conhecimento, torna-se um processo 
rizomático, alternadamente marcado por certezas, 
incertezas, rupturas, coerência, conflitos, incoerências, 
imprevisibilidade e organização. Tal percepção me levou 
a considerar que a abordagem hermenêutico-
fenomenológica era um percurso metodológico de 
construção de conhecimento com características 
específicas e, portanto, um caminho metodológico 
complexo (FREIRE, 2017, p. 179). 

 

Esse processo de ordem e desordem que caracteriza o movimento desse 

processo descritivo-interpretativo pode ser observado nas rotinas de 

organização e de interpretação da AHFC sistematizado por Freire (2010) 

conforme apresento no Quadro1:  
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Quadro 1: Rotinas de organização e interpretação 

 

Fonte Freire (2010, p.25) 

Como visto no quadro acima a escolha dos instrumentos a serem utilizados para 

a geração de textos orais ou escritos precedem a etapa de textualização. Desse 

modo, de acordo com o fenômeno e o contexto de pesquisa Freire (2012, p.190) 

indica que 

[...] poderão ser selecionados, entre uma gama de 
possibilidades, questionários, entrevistas, diários 
reflexivos, sessões/encontros reflexivos, gravações em 
áudio e vídeo, sessões de visionamento, autorreflexões, 
reflexões compartilhadas, biografias, autobiografia, 
narrativas, histórias de vida e notas de campo, [...] há, no 
entanto, um instrumento que pode ser considerado típico 
da abordagem: a conversa hermenêutica. 
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Como orienta Freire (2012) podem ser utilizados vários instrumentos para a 

geração de textos, mas em especial, na conversa hermenêutica, os registros 

orais obtidos são textualizados, para em seguida, serem submetidos ao 

processo de tematização. 

Destaco que o processo de tematização apresentado no quadro 1, envolve-se 

em um círculo hermenêutico de interpretações e reinterpretações na busca de 

identificação dos temas hermenêuticos-fenomenológicos complexos (FREIRE, 

2017) que expressam, em última instância, a essência dos fenômenos 

investigados. De modo hologramático, os temas são partes constituintes de um 

todo fenomênico, de modo que o fenômeno investigado não existe sem essa 

parte, revelando assim sua essência. O processo de tematização compreende 

inúmeras leituras que possibilitam a identificação de unidades menores 

denominadas por Freire (2012) como unidades de significado, que são 

destacadas de acordo com os sentidos que contêm e revelam, em relação ao 

fenômeno investigado. 

A partir da identificação das primeiras unidades de significado, desenvolvem-se 

os movimentos que Freire (2012) denomina de refinamento e ressignificação 

[...] o qual possibilita que as unidades identificadas 

possam ser cruzadas, confrontadas, confirmadas ou 
descartadas e que as novas unidades possam ser 
reconhecidas e submetidas ao mesmo processo de 
verificação. O refinamento se associa ao que denomino 
ressignificação. (FREIRE 2012, p.192) 

As unidades de significado podem, após um refinamento, se ressignificar em 

temas hermenêuticos-fenomenológicos complexos. O processo de refinamento 

possui um movimento interpretativo recursivo em torno das primeiras unidades 

de significado, rompendo a relação de causa e efeito linear, pois nesse processo 

podem emergir temas opostos, contraditórios que podem fazer parte do mesmo 

fenômeno, permitindo que o efeito retroaja a causa recursivamente. 

Os temas que emergem no movimento de ressignificação ainda retornam para 

um confronto com as primeiras unidades de significado e com a textualização 

original a fim de que a ressignificação possa ser confirmada ou descartada, ou 

ainda ressignificada ao conectar-se com outros temas hermenêuticos-

fenomenológicos. Esse movimento interpretativo permite simultaneamente a 
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compreensão e a validação na perspectiva do círculo hermenêutico, que sob o 

olhar da complexidade possui uma causalidade circular. 

Segundo Schmidt (2012, p.150), na corrente filosófica de interpretação 

hermenêutica, a compreensão dos fenômenos acontece no círculo hermenêutico 

de interpretação de um texto. Assim, o intérprete se move de um significado 

projetado do todo para as partes, e então volta para o todo; nesse movimento, 

destaco a característica hologramática presente na ressignificação em temas 

hermenêuticos-fenomenológicos complexos.  

O objetivo da interpretação para Schmidt (2012, p.150) é compreender o 

fenômeno a partir da intepretação do texto; não é fazer uma ponte temporal e 

reconstruir a situação original do texto, mas descobrir o que o texto tem a dizer. 

Neste sentido, Freire (2010,2012) destaca este movimento descritivo e 

interpretativo da AHFC na busca pelo tema, sob o olhar da complexidade, da 

hermenêutica e da fenomenologia, revelando a relação indissolúvel entre o todo 

e as partes, evocando as características sistêmica, dialógica, hologramática e 

recursiva que permeiam esse movimento interpretativo.  

Os temas encontrados podem conter em sua essência conflitos, ambiguidades 

e contradições conferindo características de opostos complementares sem que 

isso revele inconsistência nos procedimentos de interpretação.  Nesse sentido, 

Freire (2012, p.181) destaca que: 

[...] a pesquisa qualitativa parte de questionamentos que 
revelam qualidades como seu foco investigativo; adotam 
instrumentos e procedimentos que escapam à imposição 
do controle positivista; e visam a respostas e 
interpretações não replicáveis e generalizáveis, porém, 
incontestavelmente, válidas e confiáveis. Essa visão 
metodológica, entre outros aspectos, ratifica a pesquisa 
empírica, validando as qualidades dela emergentes, 
sobretudo quando uma experiência humana - uma 
experiência de vida ou uma experiência vivida se torna o 
objeto de estudo.  

 

Assim, a AHFC permite descrever e interpretar o fenômeno como um processo 

sistêmico aberto, que pode admitir simultaneamente certezas e incertezas, 

coerências, incoerências e conflitos, a fim de revelar a essência do fenômeno 

investigado a partir dos temas hermenêutico-fenomenológicos complexos. 
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2.3. Contexto da pesquisa e participantes 

Como apresentei na introdução deste trabalho, vivenciei várias oportunidades de 

ministrar cursos, oficinas e minicursos para professores de diferentes áreas e 

níveis, de professores da educação básica, da educação profissional, 

professores universitários e em formação inicial. 

 Entretanto, foi para professores de línguas em formação que direcionei meus 

estudos pela percepção de que estavam mais abertos a aprender novas leituras 

de mundo, relacionadas aos multiletramentos e principalmente, porque estavam 

sendo expostos à videoaulas já no processo de formação inicial, graças a 

cursarem disciplinas online. 

A presente pesquisa foi desenvolvida no âmbito do curso de formação de 

professores na área de Letras de uma grande universidade estabelecida na zona 

leste da cidade de São Paulo que apresenta em seu currículo diferenciadas 

estratégias de pesquisa, ensino e extensão aos alunos, inclusive, na área de 

linguagem audiovisual. Graças à Coordenação de curso, são desenvolvidas 

diversas ações integradas à comunidade que possibilitam aos alunos vivenciar 

diferentes formas de docência para além das disciplinas do curso, pois mobilizam 

os alunos em grupos de pesquisas, projetos de extensão em escolas públicas e 

estágios diferenciados. Uma característica relevante para esse estudo é que o 

curso de Letras da universidade possui componentes não presenciais e dessa 

maneira, os alunos são expostos às novas metodologias e tecnologias, 

especialmente, videoaulas. 

Em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e principalmente, pelo apoio total 

da Coordenação do curso, foi possível propor e desenvolver um curso de 

extensão de produção de roteiro de videoaulas com carga horária total de 15 

horas com aulas presenciais aos sábados. Após o curso foi oferecido para alguns 

participantes uma vivência prática de gravação de uma videoaula. 

A seleção e organização para ingresso no curso foi por meio de ficha de inscrição 

e processo seletivo totalmente gerido pela própria instituição na figura do 

coordenador do curso que sempre disponibilizou estrutura e materiais 

adequados para a realização do curso. Já a vivência prática após o curso foi 
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realizada com os alunos que indicaram interesse e disponibilidade, não sendo 

necessária seleção. 

A pesquisa, então, foi desenvolvida em duas etapas, na primeira, a oferta do 

curso e a segunda, a realização de uma vivência prática, ambas as situações 

devidamente previstas e planejadas a partir da liberação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da PUC-SP que autorizou o prosseguimento da pesquisa por meio do 

parecer nº 1.880.419, a partir da apresentação de documentação exigida, tanto 

por parte da instituição na qual a pesquisa seria realizada quanto por parte dos 

participantes.  

Inicialmente se inscreveram para o curso dez participantes, mas ao longo das 

aulas presenciais aos sábados, cinco efetivamente participaram deste estudo. 

Na primeira fase da pesquisa que envolveu a produção de roteiro audiovisual, 

todos os cinco alunos participaram efetivamente; já na segunda fase, que 

envolvia gravação e montagem, dois alunos participaram, chegando a passar 

por todas as fases do processo de produção de uma videoaula.  

Como explicitado acima, foram matriculados dez alunos. Logo na primeira aula, 

observei a primeira evasão, pois dois alunos inscritos não compareceram a 

nenhuma aula, mas 8 estavam presentes no início e preencheram o questionário 

de levantamento de perfil, A maioria dos alunos era formada por mulheres, 

havendo somente um homem no grupo de alunos, que será identificado como 

William para preservar sua identidade, apresento no Gráfico 1 informações sobre 

a idade dos oito alunos participantes: 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Ainda que o grupo de participantes fosse homogêneo na questão de gênero, pois 

a grande maioria era do sexo feminino, o grupo era heterogêneo no que diz 

respeito às idades, havendo inclusive, uma participante acima de 65 anos e uma 

participante de 44 anos: destaco que ambas concluíram o curso. A faixa etária 

dos demais participantes estava entre 18 a 29 anos.  

No grupo de oito alunos que responderam ao questionário de perfil, todos 

informaram que só vivenciaram a experiência docente informalmente no 

contexto das ações da própria universidade como estágios e ministrando aulas 

em projetos. Do grupo de 8 alunos que responderam o questionário de 

levantamento de perfil, todos estavam no primeiro semestre do curso, conforme 

apresentado no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Distribuição curso-semestre 

Quantidade de alunos Curso Semestre 

8 Letras Português- Inglês 1° Semestre 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Também foi verificada a fluência tecnológica dos participantes no uso de 

diferentes recursos conforme os gráficos 2,3,4,5, 6 e 7 a seguir: 

Gráfico 1: Idade dos participantes 
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Gráfico 2: Alunos que já compartilharam arquivos na nuvem 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Gráfico 3: Alunos que já realizam produção de materiais de modo colaborativo 

na internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Gráfico 5: Alunos que possuem canal no YouTube ou VIMEO21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

                                                           
21 YouTube e VIMEO são plataformas online de publicação de distribuição digital de vídeos 

Gráfico 4: Como utilizam as redes sociais para se comunicar com alunos 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Gráfico 7: Preferência de software de edição de vídeo 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Com base nas informações do gráfico 2 e 3 verifico que, embora ocorra a perícia 

no uso das tecnologias com certa dificuldade, como o compartilhamento de 

arquivos na nuvem, eles não são utilizados de modo colaborativo. Esse fator 

Gráfico 6: Uso de software de edição de vídeo 
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levou o grupo a produzir os roteiros em sala, ou em casa individualmente, já que 

escrever colaborativamente na nuvem, ou seja, com diversos professores e 

roteiristas audiovisuais no mesmo arquivo iria demandar uma nova formação. 

Ainda como professores em formação de acordo com o Gráfico 4, parte dos 

participantes 37% não utilizam os perfis da rede social para se comunicar com 

alunos, e 12% usam dois perfis um pessoal e outro como docente. Embora 100% 

dos participantes estejam imersos nas redes, somente 25% a utilizam como 

ferramenta para se comunicar com seus alunos. 

Em relação ao letramento em audiovisual, o Gráfico 5 traz os indicativos de que 

metade dos participantes possuem conta nos canais de vídeo online como 

YouTube ou VIMEO. Esse dado não é um indicativo de produção de vídeos, 

porém reconhecem e possuem conta em uma mídia de distribuição de vídeos 

online. 

Destaco uma relação de conhecimento prévio no indicativo do Gráfico 6 em 

relação ao Gráfico 7, pois apesar das respostas indicarem inicialmente que 3 

participantes declararam nunca ter utilizado softwares de edição, na questão 

seguinte um dos participantes reconsiderou a resposta. Desse modo, a análise 

numérica do gráfico 6, isoladamente, traz uma informação incompleta, se não 

houver uma articulação com o gráfico 7: 

 Gráfico 6: 3 participantes declararam nunca ter utilizado software de 

edição 

 Gráfico 7: 2 participantes declararam nunca ter utilizado software de 

edição 

Inicialmente essas informações parecem contraditórias mas revelam uma 

questão de reconhecimento de saberes prévios. Embora os números apontem 

para uma contradição, o fato é que um dos participantes inicialmente declara que 

nunca utilizou softwares de edição de vídeo pois a questão não apresentava os 

softwares, ficava a cargo do participante decidir na sua visão pessoal o que é 

um software de edição de vídeo. Logo na questão seguinte, reelaborada na 

forma em que apresenta os softwares em uma lista, o participante encontrou um 

software que já utilizou inúmeras vezes e concluiu que sabia utilizar o software. 

Por ser um software muito popular o participante não o considerava inicialmente 
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como um software de edição, mas vendo-o em uma lista que assim o define, 

reconheceu o próprio saber prévio durante o processo de auto avaliação. 

O Quadro 3 a seguir apresenta, de forma organizada, trechos das informações 

relatadas no questionário pelos 5 participantes que concluíram o curso, as quais 

compõem suas expectativas em relação ao curso de produção de roteiro para 

videoaulas e as visões iniciais a respeito da transposição da aula para videoaula. 

Foram utilizados nomes fictícios e aleatórios por questões éticas, para, assim, 

preservar o anonimato dos participantes: 

Quadro 3: Expectativas e visões iniciais sobre transposição  

 

Sujeito 

Em sua formação 
docente houver 
disciplinas que 

deram subsídios 
para o uso de 
tecnologias 

 

O que você espera deste 
curso 

(expectativas) 

 

Como você entende a 
transposição da aula para 

videoaula 

William Ainda não Espero aprender a fazer uma 
boa vídeo aula para os alunos 

que não tem tempo de vir à uma 
aula presencial 

Facilidade em aprender novos 
recursos tecnológicos 

Carla Não Aprender a lidar com a internet 
e com a produção de vídeos, a 

fim de facilitar o meu 
aprendizado e otimizar a 
produção de trabalhos 

acadêmicos, bem como 
melhorar meu desempenho 

como docente 

Vejo como uma oportunidade 
de melhorar o interesse dos 

alunos pelo assunto em pauta 
e facilitar a transmissão do 

conteúdo pretendido 

Francisca Língua Inglesa Desejo aprender a edição e 
fazer aulas interessantes 

Imagino um formato que 
permita condensar o 

conteúdo, mantendo a 
qualidade de uma aula 

presencial. 

Júlia Não estou formada 
mas estou com 

atividades EAD onde 
assisto videoaulas... 

Aprender mais sobre Linguagem 
audiovisual e tudo o que o curso 
tem para oferecer, e assim me 

qualificar ainda mais para o 
mercado de trabalho. 

Vejo a importância de 
construir um bom material 

usando a tecnologia ao nosso 
favor para ter bons resultados, 
cada detalhe pode fazer toda 

diferença. 

Valéria Sim, mas software 
que não são mais 

utilizados 

Acredito que esse será num 
futuro não muito distante a 
futura sala de aula, agregar 
novos conhecimentos em 

tecnologia, pensando nisso 
espero saber fazer as 

videoaulas com qualidade e 
dinâmica. 

Pretendo utilizar um recurso 
na edição talvez um trecho 
pequeno filme apenas para 
explicar a aula, para torna-la 

dinâmica e diferente. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Sobre as expectativas, não houve nos instrumentos de identificação e de 

informações gerais, nenhuma questão ou proposta reflexiva que revelasse como 

expectativa questões de ordem artística. Em contrapartida, em todos as 

respostas em relação a expectativa do curso, há a intenção de aprender, na 

grande maioria dos casos aprender a editar ou seja, transformar as aulas 

gravadas em outra coisa, ou seja, já há uma intenção de transpor de um meio 

para outro. 

Nesse processo de transposição destaco que o desenvolvimento de letramento 

em linguagem audiovisual foi fundamental para explorar o processo de edição. 

Desse modo, durante o curso aprender a editar, diferenciava-se de aprender a 

utilizar um software e, nesse sentido, exploramos vários softwares, 

compartilhamos tutoriais online e, aos poucos, a edição tornou-se uma 

ferramenta tecnológica para promover uma montagem audiovisual.  

Sobre os subsídios no uso de tecnologias apresentado no quadro 3, destaco o 

relato da participante Júlia, que afirma ter atividades em EAD e portanto, contato 

com videoaulas. É possível que essa participante em especial identifique a 

videoaula como mídia além da disciplina proposta em seu curso. Obviamente, 

ela desenvolve conhecimento sobre o tema abordado na videoaula; entretanto, 

a mídia torna-se um de modelo de observação para um fenômeno que agora se 

torna objeto de estudo para essa participante em especial.  

Sobre a questão da fluência tecnológica, todos os sujeitos dessa pesquisa 

revelaram possuir conhecimentos básicos de manipulação de arquivos. Uma das 

participantes com mais idade, porém, precisava de ajuda para algumas tarefas, 

necessitando por exemplo de ajuda para participar do grupo de estudos que 

organizamos no Facebook. Aprender a lidar com a internet não estava previsto 

no curso, mas elaboramos um grupo de estudos no Facebook para discutir e 

compartilhar informações produção de vídeos educacionais. 

Embora o curso estivesse planejado para ser presencial, realizei algumas ações 

online com os participantes que compartilharam links, dúvidas, dicas e tutoriais. 

Utilizei o espaço para gravar vídeos respondendo sobre dúvidas levantadas 

durante o curso e postei na nossa rede social que denominamos Professores 
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Roteiristas no Facebook. Esses vídeos foram uma tentativa de se fazer presente 

virtualmente mesmo que fisicamente ausente, pois as aulas eram somente aos 

sábados e durante a semana emergiam algumas dúvidas levantadas 

principalmente durante a vivência de escrita de roteiro audiovisual e gravação de 

vídeos educacionais.  

 

2.4. Instrumentos e procedimentos de geração de textos 

Os instrumentos e procedimentos utilizados no desenvolvimento dessa pesquisa 

foram selecionados numa perspectiva de materialização das experiências 

vividas pelos sujeitos por meio de textos, segundo os princípios da AHFC. Assim, 

conforme detalhado na seção 2.2, a escolha dos instrumentos utilizados para a 

geração de textos orais ou escritos precederam a etapa de textualização. 

Seguindo a orientação metodológica da AHFC, os instrumentos planejados e 

elaborados para a coleta dos textos dos sujeitos são detalhados no Quadro 4 

que apresenta alguns registros importantes sobre os objetivos da utilização 

desses instrumentos: 
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Quadro 4: Instrumentos de pesquisa 

 

Instrumento 

 

Objetivo 

 

Observações e 

Características 

Relato 1 

 

1- Possibilitar aos sujeitos relatar, 
de forma livre, a experiência de 
transposição da aula para 
videoaula, dando exemplos, 
narrando situações, fazendo 
reflexões. 

 2- Obter textos que materializem 
as experiências vividas pelos 
sujeitos durante a vivência de 
gravação da aula para outra 
mídia, para desenvolver as rotinas 
de organização e interpretação  

Arquivo em processador 
de texto, com instruções 
para os sujeitos, enviado 
por e-mail 
individualmente. 

Primeiro instrumento de 
registro de texto, com 
orientação para que os 
sujeitos relatassem 
livremente a primeira 
experiência de gravação. 

A aplicação deste relato 
se deu antes do início do 
curso para possibilitar um 
acompanhamento dos 
conhecimentos prévios 
sobre a transposição da 
aula para videoaula. 

Questionário 1 

(apêndice 1) 

 

 

Fazer o levantamento dos perfis 
dos participantes sobre: 

1- Expectativas de aprendizado 

2- Fluência tecnológica (os 
conhecimentos e habilidades no 
uso dos recursos tecnológicos na 
perspectiva dos próprios sujeitos). 

Elaborado com questões 
fechadas e abertas. 

Criado por meio da 
ferramenta on-line Google 
Forms. 

Relato 2 

 

1- Possibilitar aos sujeitos relatar, 
de forma livre, a experiência de 
transposição da aula para 
videoaula em forma de roteiro 
audiovisual, dando exemplos, 
narrando situações, fazendo 
reflexões. 

2- Obter textos que materializem a 
experiência de escrita de roteiro 
audiovisual vividas pelos sujeitos 
durante o curso, para desenvolver 
as rotinas de organização e 
interpretação  

 Arquivo em processador 
de texto, com instruções 
para os sujeitos, enviado 
por e-mail 
individualmente.  

Segundo instrumento de 
registro de texto, com 
orientação para que os 
sujeitos relatassem 
livremente a experiência 
de escrita de roteiro 
articulando os 
conhecimentos prévios 
com os adquiridos na 
vivência de transposição. 
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Conversa 

hermenêutica 1 

1- Obter textos dos participantes 
(incluindo o pesquisador) a partir 
de uma conversa em que todos os 
envolvidos construiriam os 
significados acerca da 
transposição da aula para 
videoaula a partir dos roteiros 
audiovisuais. 

2- Obter a textualização da 
conversa e inseri-la no processo 
de tematização. 

A proposta seria 
desenvolver a conversa 
hermenêutica e textualizar 
a gravação, porém o 
arquivo de áudio obtido 
nessa conversa foi 
perdido, portanto esse 
instrumento não foi 
textualizado. 

Conversa 

hermenêutica 2 

 

1- Obter textos dos sujeitos 
(incluindo o pesquisador) a partir 
de uma nova conversa em que 
todos os envolvidos construiriam 
os significados acerca da 
transposição da aula para 
videoaula a partir da escrita de 
roteiro e gravação da videoaula. 

A proposta seria 
desenvolver uma nova 
conversa hermenêutica e 
textualizar a gravação da 
conversa. 

A textualização dessa 
gravação possibilitou a 
tematização em temas 
hermenêutico-
fenomenológicos dessa 
experiência vivida 
seguindo as rotinas de 
organização e 
interpretação. (FREIRE 
2010) 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conforme o Quadro 4 apresenta, cinco instrumentos foram planejados e 

elaborados com determinadas características e objetivos específicos. 

Entretanto, o instrumento conversa hermenêutica 1 não foi concluído de forma 

satisfatória devido à perda de dados do arquivo gravado, impossibilitando a 

textualização. Os outros quatro instrumentos foram desenvolvidos e utilizados 

de forma satisfatória, possibilitando a produção de materiais textuais que são 

essenciais para o processo de descrição e interpretação do fenômeno que essa 

pesquisa objetiva compreender. Destaco que a conversa hermenêutica perdida 

na primeira fase de transposição foi realizada em outra oportunidade mais 

avançada da pesquisa, tornando-se um instrumento principal no processo de 

textualização e interpretação. Os relatos foram enviados pelos participantes 

individualmente por e-mail para a participação da pesquisa e possuem o mesmo 

argumento textual original, mudando somente o nome dos sujeitos e os 
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questionários foram preenchidos por meio de link eletrônico enviado 

individualmente por e-mail. 

 

2.5. Procedimento de intepretação 

Na seção 2.2, a AHFC foi apresentada como orientação metodológica da 

presente pesquisa, a partir de seus princípios teóricos e suas rotinas de 

organização e interpretação. Essa seção apresenta detalhadamente como essas 

rotinas foram desenvolvidas nessa pesquisa, tendo como material os textos 

coletados a partir do relato dos participantes, conforme detalhei na seção 

anterior. 

É necessário destacar primeiramente, como foram organizados os registros 

textuais conforme cada instrumento utilizado e as relações que há entre esses 

instrumentos durante o processo de interpretação. A Figura 5 apresenta o modo 

como os textos permitiram levantamentos, verificações e confirmações sobre os 

temas e subtemas durante o processo de interpretação: 
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Figura 6: Utilização dos instrumentos de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como é possível observar na Figura 5, apresentada acima, todos os textos se 

articulam durante o processo de interpretação. Por isso os instrumentos de 

pesquisa estão ligados, exceto a conversa hermenêutica número 1 que não foi 

textualizada; entretanto, essa conversa fomentou questionamentos e reflexões 

que são retomados e revistos na conversa hermenêutica 2. 

Diferente do relato que já fornece a textualização a partir da escrita dos 

participantes, a conversa hermenêutica tem que ser textualizada. Esse 

instrumento em especial foi selecionado para o processo de tematização, devido 

ao tipo de informação que continha e da pertinência das informações em relação 

ao fenômeno investigado nesse estudo. Dessa forma, a organização dos textos 

e informações de cada instrumento é detalhada da seguinte maneira: 

 As informações do instrumento Questionário 1 foram organizados e 

registrados por meio da ferramenta Google Forms de forma que mantêm 

as identidades dos participantes do curso e dos registros textuais de cada 

pergunta aberta e fechada, tornando possível buscar de forma individual 
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e coletiva os registros textuais. As informações deste questionário 

também foram separadas e formatadas em gráficos que foram utilizados 

para o delineamento do perfil dos participantes, de suas expectativas e de 

suas habilidades com os recursos tecnológicos utilizados em produção e 

publicação de audiovisuais.  

 

 Os textos coletados pelo instrumento Relato 1 foram recebidos 

individualmente por e-mail e foram utilizados para apoiar os sentidos e os 

significados que emergiram como temas hermenêuticos fenomenológicos 

durante a tematização da conversa hermenêutica 2, principalmente 

quando emergiram temas antagônicos que constituem a essência do 

fenômeno, revelando uma característica complexa da sistematização 

proposta por Freire (2017).  

Esses relatos textuais foram coletados no início do curso e são importantes, pois 

descrevem as maiores dificuldades iniciais no processo de transposição da aula 

pra videoaula. Esse relato articulado com os temas hermenêutico-

fenomenológicos concebe os participantes em uma visão hologramática, de 

forma que, no processo de tematização e interpretação, parte dessas 

informações fazem parte do todo e servem como ponto de articulação entre os 

participantes e seus textos, em uma relação hologramática, dialógica e recursiva, 

como permite a AHFC. 

 

 Os textos coletados pelo instrumento Relato 2 também foram recebidos 

individualmente por e-mail e foram utilizados para apoiar os sentidos e os 

significados que emergiram na tematização da conversa hermenêutica 2, 

entretanto este relato em especial foi aplicado após o término do curso. 

Durante a escrita do Relato 2 os participantes já estavam em contato com 

produção de roteiros audiovisuais, experimentaram gravar videoaulas e 

relataram essa experiência tecendo relações recursivas com as 

experiências iniciais. 
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 A conversa hermenêutica 2 foi textualizada e organizada da seguinte 

forma: 

 

o Na primeira coluna inseri a transcrição literal da conversa 

hermenêutica, divididas em linhas por participante, seguindo as 

rotinas de organização e interpretação de Freire (2010).  

o Na segunda coluna em diante destaquei as primeiras unidades de 

significado mais visíveis sempre retornando a pergunta de 

pesquisa. 

o Algumas unidades de significado eram muito aparentes, entretanto 

outras exigiram maior refinamento e novas unidades de significado 

emergiam a medida que eram articuladas com a transcrição literal, 

e confrontadas com a pergunta de pesquisa. 

o Os temas hermenêutico-fenomenológicos emergiam após muitas 

leituras, e se firmavam como temas ao retornar para as primeiras 

unidades de significado, para a pergunta de pesquisa e 

principalmente quando se articulavam de modo dialógico recursivo 

e hologramático com outros temas (partes) e com o todo 

(transcrição literal). 

Os textos transcritos são abundantes, possuem cerca de 4.144 palavras 

distribuídos de forma linear em 11 páginas no processador de texto, de modo 

que precisavam ser organizados. Ao trabalhar, inicialmente, com a tabela do 

processador de textos, houve algumas dificuldades em organizá-los em colunas, 

de forma que ficasse possível navegar rapidamente pelo texto entre 11 páginas 

ou deslocando-se pelas unidades de significado. Realizar esse movimento 

revelou-se mais fácil, imprimindo o texto sem encadernar e mantendo as folhas 

soltas, o que permitia ler a primeira página e ao lado colocar a última. Embora 

tenha me auxiliado por um momento, não prossegui com essa técnica. 

O uso do recurso tabela do processador de texto, devido a linearidade, e a 

sequencialidade das páginas começou a dificultar as leituras, principalmente 

quando alguns temas emergiam no início e reapareciam ao final da conversa.  

Esse movimento em uma única tela do computador forçava uma linearidade que 

dificultava a navegação pelo texto de forma circular. Essa dificuldade foi 
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superada utilizando uma placa de vídeo com saída para dois monitores que 

permitiu a leitura simultânea de páginas diferentes do mesmo arquivo, na tela à 

esquerda era possível parar nas unidades de significado de modo que me 

permitia estacionar nas partes e navegar pelo todo no monitor ao lado, desse 

modo consegui realizar uma leitura circular pelo texto. O processo de 

ressignificação e validação foi auxiliados pela tela ao lado que percorria o mesmo 

texto em outros pontos. Desse modo, era possível ter simultaneamente as partes 

e o todo a qualquer instante como na imagem abaixo que retirei durante o 

processo. 

 

Figura 7: Conversa hermenêutica e sua cópia navegável 

 

 

Fonte: do autor 

Esse recurso facilitou a leitura entre as unidades de significado, principalmente 

as unidades recorrentes. A certa altura da interpretação, que levou cerca de 7 

meses, já não era possível recorrer a memória, pois as ligações entre os temas 

que emergiam se tornavam cada vez mais complexas e intrincadas entre si. Esse 

recurso tecnológico, embora simples, foi fundamental, pois me permitiu realizar 

os movimentos que o processo de interpretação AHFC exige. Em determinados 
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momentos foi necessário expandir a imagem em duas telas, ou seja, 

independentemente do número de colunas necessárias para a tematização era 

possível revelar o todo, mesmo quando o processo de tematização requeria a 

utilização de muitas colunas com unidades de significado. Desse modo foi 

possível navegar pelos excertos, unidades de significado e ressignificações, 

proporcionando o ciclo de validação dos temas.  

 

Figura 8: Conversa Hermenêutica expandida em duas telas 

 

Fonte: do autor 

 

Optei por organizar os textos em cores quando identificava unidades conectadas 

por oposição ou semelhança, facilitando a comparação e releitura, como é 

possível observar na Figura 7 e expandido no Quadro 5 na página seguinte em 

uma orientação de 90º, pois a limitação da página não permitiria uma leitura que 

possibilitasse realizar o movimento circular que ressignifica as unidades de 

significado em temas hermenêutico-fenomenológicos: 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 5: Primeiras unidades de significado 
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Assim, os textos foram destacados em cores e, conforme cada refinamento e 

ressignificação as partes eram confrontadas com o todo. Destaco que no 

processo houve um afastamento temporário do texto para evitar a busca de 

palavras que validem temas recém descobertos. Esse afastamento foi essencial 

no sentido de possibilitar que os temas se revelassem naturalmente. 

As cores dos textos foram sendo atribuídas conforme a recorrência dos sentidos 

e significados emergiam e as marcações nos textos foram destacando as 

unidades de significados identificadas, que também passavam pelos 

refinamentos e ressignificações até a nomeação definitiva dos temas e subtemas 

hermenêutico-fenomenológicos.  

O processo de interpretação envolveu muitas leituras, consultas aos relatos 

textuais, questionários, dentre outros registros como notas de campo pessoais, 

sempre de maneira a apoiar a confirmação e confrontação das unidades de 

significado que se destacavam, num processo de refinamento, conforme 

apresento no Quadro 6 e no Quadro 7 que são parte de um extenso processo 

que resultou no tema dialógico (presença/ausência), é importante destacar que 

o refinamento ocorre articulado de maneira circular entre os excertos: 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Destaco que, no quadro acima, na primeira linha o excerto destacado “Olha pra 

câmera e busco alguém” foi inicialmente ressignificado por “busca/alguém”, e 

permaneceu assim por muito tempo, ao voltar ao texto, retomando a pergunta 

de pesquisa, e ligando a outros excertos articulados com outras ressignificações 

como os excertos que trazem o texto “imagino que tem um aluno ali” e o excerto 

“com um olhar diferente, se preocupando com o aluno”  dá suporte para a 

emergência desse tema que passou a ser ressignificado pelo tema “Busca” 

ligado ao subtema “Aluno” ambos relacionados ao tema “Ausência/Presença” 

quando articulados entre seus excertos. 

As rotinas de organização e validação propostas por Freire (2010) envolvem um 

movimento circular recursivo, de confrontação e complementaridade entre 

unidades de significados contraditórias e, ao mesmo tempo, complementares, 

revelando que os temas hermenêutico-fenomenológicos se constituem uma 

Quadro 6: Unidades de Significado, refinamentos e ressignificação 
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parte em si e também parte do todo que levam aos temas que são a essência da 

experiência de transposição da aula para videoaula. 

Na próxima seção, apresento a descrição do fenômeno e descobertas que a 

interpretação permitiu, por meio dos temas e subtemas revelados, e também 

alguns detalhes sobre a própria experiência de interpretação vivenciada durante 

o desenvolvimento da pesquisa.  
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3. UMA AULA NA CABEÇA UMA CÂMERA NA MÃO 

“Uma câmera na mão uma ideia na cabeça” é uma frase bastante conhecida, 

atribuída ao cineasta brasileiro Glauber Rocha. O artista defendia a utilização 

dos meios de produção artística como meio de transformação social, e ficou 

famoso por essa frase que o associou à ideia do improviso.  

Contudo, segundo Carolina Cantarino (2007), foram descobertos no arquivo 

pessoal do cineasta, três roteiros que evidenciam que, entre 1959 e 1963, 

Glauber Rocha desenvolveu um processo de preparação de roteiros, passando 

a por em dúvida o mito do improviso, uma vez que os documentos refletiam um 

trabalho minucioso de planejamento de filmes.  Glauber realizou várias 

pesquisas e viagens para o sertão nordestino a fim de vivenciar, de perto, o 

sertão, desenvolver os personagens e escrever, na linguagem do cinema, uma 

história épica do cangaço materializado na obra audiovisual mundialmente 

reconhecida no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. A famosa frase, como já 

sabemos, é uma forma irônica do autor expressar o seu papel como cineasta na 

realidade brasileira, construindo uma imagem, segundo Cantarino (2007), de 

gênio maluco. 

 Essa frase sempre me provocou. na adolescência, tive a tal câmera na mão, a 

ideia na cabeça, mas meus registros não se pareciam em nada com filmes. A 

curiosidade só voltou quando já era adulto e, evidentemente, não bastava a ideia 

e a tecnologia sem conhecer a linguagem dessa mídia. Do mesmo modo, os 

participantes do curso de roteiro têm a aula na cabeça e poderiam registrar ou 

transpor; a decisão ficou por conta deles e veremos logo a seguir. 

A formação que descrevo nesta seção ocorreu em duas fases distintas que 

acabaram por constituir o fenômeno investigado que é, aqui, apresentado e 

descrito, em duas fases, sendo a primeira desenvolvida na primeira etapa do 

curso na qual os cinco participantes realizaram a transposição da aula para o 

roteiro audiovisual, e a segunda etapa, realizada por dois participantes 

convidados, na qual o roteiro audiovisual foi transposto para uma videoaula, ou 
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seja uma gravação em estúdio. Essas fases podem ser melhor identificadas na 

figura 8 abaixo e individualmente nas próximas subseções:  

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.1. Primeira fase: Partindo da aula para roteiro audiovisual 

 

Nesta subseção, apresento a primeira fase que contempla a transposição da 

aula para roteiro audiovisual realizada no curso que ministrei. Para compreender 

esse processo, foi necessário inserir os participantes no universo de produção 

de videoaulas, compartilhar e obter novas experiências, discutir e refletir sobre 

os processos. Diante disso, para prosseguir pela primeira fase da transposição 

elaborei um curso de extensão de produção de roteiro audiovisual, com o 

objetivo de propiciar aos participantes uma vivência de produção de roteiros para 

vídeos educacionais, de modo que eles pudessem contribuir com novas 

reflexões sobre a sua formação atual e trazer contribuições para as formações 

futuras. Essa fase envolveu o contato com linguagem audiovisual para produção 

de texto. 

É importante destacar que o fenômeno vivenciado pelos participantes nessa 

fase, não se desenvolveu baseado somente em contato com tecnologias e 

• Primeira Fase

• 5 participantes

• transposição da aula 
para roteiro

Aula

• Segunda fase

• 2 participantes

• tranposição do roteiro 
para videoaula

Roteiro

•VideoaulaVideoaula

Figura 9: As fases do fenômeno de transposição da aula para videoaula 
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recursos educacionais, ou seja, com equipamentos como ilha de edição, 

computador, câmeras e softwares de edição de vídeo. Esses recursos 

tecnológicos não foram apresentados como elementos capazes de produzir 

sentido por si mesmos. A ênfase dada nesta primeira fase foi na articulação entre 

as partes que as tecnologias possibilitam produzir na forma de fotografias, 

entrevistas, músicas, sons, animações 2D ou 3D, aulas e outras narrativas. 

Todos esses elementos/fragmentos se articulam na produção de um sentido de 

modo que cada parte da videoaula foi planejada para dar sentido ao todo. Assim, 

a fase inicial contemplou a transposição da aula para roteiro audiovisual, 

adaptando e materializando o plano de aula, ou o tema da aula para um roteiro 

escrito para a linguagem audiovisual. 

O fenômeno da transposição da aula para videoaula emerge em um processo 

que se desenvolve em etapas de produção, que requerem conhecimentos além 

dos desenvolvidos na formação dos participantes, como as linguagens dos 

planos fotográficos, escrita e tratamento pedagógico de roteiros audiovisuais de 

modo que ocorra uma tradução de linguagem verbal/escrita para a linguagem 

audiovisual. Nesse sentido, esta primeira fase foi fundamental para despertar o 

reconhecimento de uma nova linguagem, empoderando-os para modificar e 

interferir em seus processos de produção e não somente fazer parte deles como 

destaca um dos participantes em seu relato: 

A gravação visa a que os professores-alunos, ou seja, 
universitários da licenciatura, possam gravar suas 
próprias videoaulas no futuro, podendo interferir não 
apenas no lecionar, mas também no processo de 
elaboração do vídeo (William relato 01) 

 

Interferir no processo incluiu conhecer suas metamorfoses, de modo que a aula 

pode ser planejada em forma de argumento para, em seguida, tornar-se roteiro 

audiovisual, articulando elementos visuais e sonoros. Esse, na segunda fase da 

transposição, sai do papel e se materializa em forma de takes gravados, inserts, 

animações e narrações que são articulados e montados22 em cenas, de forma a 

obter o sentido previsto no roteiro.  

                                                           
22 Aqui faço referência ao processo de montagem audiovisual. 
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Desse modo, na escrita do roteiro, há um movimento circular de ir e voltar para 

o tema da aula e esse, por sua vez, retorna ao roteiro audiovisual. Assim, as 

falas foram muitas vezes reescritas, os elementos visuais foram inseridos, 

removidos, ou ainda rearticulados em uma composição que imprimiam novos 

sentidos, transcendendo o sentido original do roteiro. Esse processo recursivo 

permeou todo o fenômeno de transposição da aula para videoaula.   

De modo breve, o curso teve o objetivo de desenvolver a percepção da 

linguagem audiovisual nas videoaulas, para potencializar a construção de 

sentidos nos roteiros de vídeos educacionais. Destaco também que o 

planejamento das aulas, foi uma experiência desafiadora, já que pude vivenciar, 

neste breve período os desafios e incertezas da docência como descrevo abaixo 

aula após aula e suas respectivas reflexões. Apresento também o modo como 

essa experiência vivida se desenvolveu em 5 aulas, por meio de relatos 

reflexivos de cada encontro/aula que culminaram na experiência de transposição 

da aula para o roteiro audiovisual organizadas nas concepções do DEC. 

 

3.2. Execução da Aula 1  

No primeiro encontro, realizei uma breve apresentação do curso com o objetivo 

de mostrar seus elementos principais e negociar a entrega das atividades. 

Como não era possível saber de antemão as expectativas dos alunos e o nível 

de letramento com softwares de edição de texto, vídeo, conhecimentos sobre 

internet, redes sociais e demais recursos, apresentei e discutimos os conceitos 

da Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como a Lei de Direitos 

Autorais brasileira. Em seguida, abordei os pontos principais do movimento de 

cultura livre que contesta as leis de direitos autorais extremamente restritivas.  

Desse modo, poderíamos começar a mineração de imagens e sons para os 

projetos com segurança e publicá-las na internet sem problemas legais.  

Sugeri aos participantes a elaboração de uma aula gravada que denominamos 

aula piloto, a ser entregue até o terceiro encontro, com dois objetivos principais: 

 (1) vivenciar a gravação de uma aula com os recursos disponíveis em 

casa, como celular, câmera fotográfica ou webcam. Desse modo, no 
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encontro seguinte, poderíamos compartilhar experiências, as soluções de 

produção encontradas e discutir os desafios dessa experiência inicial.  

 (2) utilizar o vídeo piloto como referência para a produção do roteiro 

audiovisual.  

Em seguida, realizei um levantamento de perfil tecnológico, iniciado na aula a 

partir de apresentações e experiências pessoais, e finalizado por meio de 

questionário online, utilizando a ferramenta Google Forms23. No levantamento de 

perfil, elaborei algumas questões para me auxiliar como guia nas abordagens 

das aulas seguintes, pois não sabia qual era a fluência tecnológica e o nível de 

letramento em audiovisual do grupo.   

As reflexões que emergiram durante e após as aulas nortearam as ações 

seguintes, de modo que a execução de uma aula precede a reflexão e o 

planejamento da aula seguinte como organizo a seguir. 

 

3.3. Reflexão da Aula 1 e preparação da aula 2: 

 

Com as respostas obtidas na aula e por meio do questionário, tive 

direcionamento em relação as aulas seguintes. O objetivo principal do curso 

seria apresentar a linguagem audiovisual para proporcionar aos participantes, 

condições de produzir um roteiro audiovisual. O caminho era claro, havia, 

portanto, um destino, mas a rota para se chegar no objetivo emergia a partir do 

levantamento do perfil. Essa sondagem inicial foi fundamental para o 

planejamento das aulas seguintes, destaco uma questão em particular e suas 

respectivas respostas originais, substituindo os nomes dos participantes por 

pseudônimos, para garantir-lhes o anonimato. 

 Retomando uma das questões do questionário, perguntei que vantagens ou 

desvantagens percebiam ao utilizar uma videoaula como recurso de apoio. 

Reproduzo, a seguir, alguns excertos com opiniões manifestadas: 

“A vantagem é o tempo que pode ser flexível, a 
desvantagem é não poder tirar dúvidas, algumas 

                                                           
23 O Google Forms é uma ferramenta que permite coletar informações aos usuários por meio de um 
questionário personalizado. As informações são coletadas e automaticamente inseridas em uma planilha. 
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videoaulas tornam-se mecânicas, tornando algumas aulas 
desestimulantes” (Valéria) 

“Depende de como a videoaula foi elaborada. A 
abordagem visual e a possibilidade de ser atemporal, 
ajuda os alunos. Porém, pode se sentir a falta da 
presença, do contato”  (William). 

“Vejo apenas vantagens, pois com o vídeo, o aluno pode 
assistir e entender a aula em qualquer lugar e rever o 
vídeo quantas vezes quiser” (Júlia) 

As respostas iniciais destes participantes levantaram questões fundamentais, 

como por exemplo: 

 Mecanicidade das videoaulas 

 Falta de presença ou de contato  

 Flexibilidade do tempo e espaço 

A relação desses participantes com o recurso videoaula aponta para uma 

percepção de que essa mídia transcende a relação de tempo e espaço físico, 

em contrapartida foram relatadas desvantagens que podem ser melhor 

trabalhadas com o domínio da linguagem audiovisual. Partindo desses relatos 

planejei trabalhar essas questões nas aulas seguintes. 

  

3.4. Execução da Aula 2 

No segundo encontro, discutimos sobre exemplos de videoaulas nas quais 

observamos as sensações transmitidas pelo excesso de formalidade em uma 

peça audiovisual. Em oposição a esses exemplos, analisamos peças com uma 

linguagem mais informal e descontraída, revelando seus usos e permitindo 

observar que a linguagem do vídeo necessariamente tem que ser direta.  

Os alunos fizeram uma ligação do excesso de formalismo, como uma das causas 

do distanciamento que o vídeo pode causar. A linguagem exageradamente 

formal poderia, a princípio, ser uma das causas da sensação de comunicação 

mecânica. Esse tema foi retomado mais adiante pelos participantes.  

Apresento o relato de um participante durante a sua produção de roteiro, que 

resgata a necessidade de diálogo com os alunos, ou seja, a percepção da 

ausência do aluno em uma videoaula já iniciava os primeiros estranhamentos. 

Uma outra percepção importante é a de que o uso de uma linguagem formal 
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trazia a sensação de artificialidade na comunicação como veremos no relato do 

participante William:  

“Uma das preocupações principais era em não deixar a 
aula expositiva. Um problema nas videoaulas atuais é que 
o texto é muito impessoal, ou seja, não há diálogo com o 
aluno no outro lado. Além disso, a formalidade presente 
faz com que este texto pareça artificial, ao invés de uma 
aula natural tal qual as presenciais. Sendo assim, me soou 
muito mais lógico explicar o tema escolhido para o aluno 
no outro lado, da mesma maneira que se explicaria em um 
diálogo simples, inclusive, a preocupação em não tornar a 
aula informativa está justamente no significado da palavra 
(aula rápida de morfologia): Se na graduação falamos 
tanto de formar o aluno, informar seria ir no sentido 
contrário desse processo formativo” (grifos do 
participante) 

 

O participante chegou à conclusão de que a sensação de presença pode ser 

elevada reduzindo a impessoalidade do discurso oral da videoaula, tornando-a 

mais direta como relata o participante, ligando o professor ao aluno do vídeo 

educacional, não tratando o aluno como um receptor passivo como ocorre na 

TV, mas tratando-o como um interlocutor ativo. Wohlgemuth (2005, p.24) aponta 

diversos conceitos da pedagogia audiovisual, julgo que alguns possuem uma 

forte ligação com a percepção do William em relação ao tratamento pedagógico 

audiovisual que consistem em uma tradução: 

a) da linguagem acadêmica para a linguagem popular; 

b) da linguagem verbal escrita para a linguagem audiovisual; 

c) da ordem de investigação para a ordem popular; 

Ainda segundo Wohlgemuth (2005, p.24), o tratamento pedagógico nos 

audiovisuais não teatralizam a realidade, ou seja, não utilizam recursos 

dramáticos, porque na percepção do interlocutor essa teatralização soa como 

falsa e não autêntica e, portanto, artificial. 

 A sensação de presença e ausência motivou entre os participantes a 

preocupação com a qualidade da comunicação, e com seus efeitos que podem 

causar a sensação de artificialidade ou naturalidade, mas em meio a diversidade 

de ideias e opiniões, ainda há questões que devem ser discutidas abertamente 
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como os preconceitos linguísticos24 que resgato de uma nota de campo da aula 

2: 

“Notei hoje certo incômodo de uma participante, para ela 
há um modelo, um padrão de videoaula, que é 
reproduzido e idealizado com base nas videoaulas que ela 
assiste e, portanto, é o padrão idealizado como correto, 
ou seja, um modelo a ser seguido. A participante ainda 
argumentou que se o professor não tem elevado 
conhecimento do léxico e não utiliza um elevado 
formalismo na comunicação, pode causar a impressão de 
que o professor seria pouco letrado. Esse argumento me 
deixou preocupado, percebo que ainda persiste uma 
supervalorização da linguagem escrita formal transposta 
para a linguagem oral, essa supervalorização deveria ser 
dirigida para o ensino propriamente dito.  

Para alguns futuros docentes, talvez falte a percepção de 
que os alunos durante seu processo de formação 
procuram manter um contato com o mundo, e se este 
contato estiver fechado por causa de uma barreira 
causada pelo excesso de formalismo esse contato com o 
mundo se rompe” (Nota de campo da aula 2). 

 

Em videoaulas, o aluno pode retroceder e avançar o vídeo quantas vezes 

desejar, mas não é necessário causar obstáculos, principalmente 

comunicacionais, que impedem o aluno de progredir no seu percurso formativo, 

como relaciono na reflexão e preparação da aula 3 a seguir. 

 

3.5. Reflexão da aula 2 e preparação da aula 3 

 

Tomando nota dos argumentos dos participantes, principalmente no que dizia 

respeito ao excesso de formalidade, fez sentido pensar que é importante para a 

formação dos alunos que cursam Licenciatura em Letras ter elevado 

conhecimento da língua e do léxico, pois são formadores. Entretanto, ao lecionar, 

devem considerar o nível de conhecimento de mundo dos seus alunos, pois uma 

linguagem altamente rebuscada e distante da realidade de mundo do aluno pode 

causar barreiras intransponíveis no processo de aprendizagem.  

Outra questão levantada nas discussões foram as diferenças de tempo e espaço 

existentes nos formatos de aulas presenciais e aulas audiovisuais. A aula 

                                                           
24 Preconceitos linguísticos abordados por Carlos Bagno. 
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presencial exige uma interação síncrona; a videoaula permite uma mobilidade 

espacial e temporal, entretanto há custo da ausência de contato humano. Essa 

nova relação de tempo e espaço requer uma adaptação de linguagem que é 

apresentada por Wohlgemuth (2005), em um quadro apontando as diferenças 

fundamentais entre discurso de argumento e discurso de roteiro audiovisual, no 

qual as diferenças de construção se baseiam na diferença fundamental entre o 

argumento literário e o texto para roteiro audiovisual, que em essência diferencia 

que o texto do argumento é escrito para ser lido, e o texto de roteiro audiovisual 

é um texto para ser falado, portanto em sua escrita deve-se considerar a 

oralidade. Essas diferenças foram apresentadas para discussões na aula 

seguinte. 

 

3.6. Aula 3 Execução 

 

No terceiro encontro, os alunos entregaram o vídeo proposto como piloto e os 

relatos sobre essa experiência. Alguns conseguiram gravar sem dificuldades, 

outros tiveram seus desafios iniciais e superaram, mas nem todos conseguiram 

superar algumas barreiras. Houve momentos em que surgiram dificuldades 

diversas, destaco alguns relatos mantidos em sua originalidade nos quais 

suprimi os nomes dos familiares para manter a anonimato dos participantes. Os 

relatos a seguir retomam as dificuldades e superações vivenciadas durante o 

processo de gravação da aula piloto:  

“Foi engraçado e estranho ouvir minha voz, gravei 
diversas vezes até acertar o tom da voz e não dar pausa 
ou falar sem contexto” (Valéria). 

“A elaboração do vídeo foi bastante trabalhosa para mim: 
durante a apresentação, atrapalhava-me ao falar ou 
entrava em desacordo com [familiares] (que me ajudaram 
na gravação). A princípio, gravei um vídeo [sobre um 
tema]. No entanto, devido à minha grande inexperiência, 
optei pelo vídeo de [outro tema], por se tratar de um 
assunto que conheço e no qual me sinto mais à vontade 
para falar” (Carla). 

“[...] tomei coragem pedi pro [familiar] me filmar, e fiquei 
falando tudo o que eu achei do [objeto], mas depois vi que 
não ficou legal porque além de eu ter ficado muito nervosa 
e falar muitas palavras erradas, ficou com um conteúdo 
fraco e decidi fazer outro tipo de vídeo”  (Júlia). 
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“A situação foi bem diferente, imaginei que me sentiria 
muito íntima da câmera, mas para a minha surpresa, foi 
difícil encará-la. Ocorreram também outras dificuldades, 
além da timidez” (Francisca). 

 

Falar para uma câmera tornou-se uma grande dificuldade. Isso me surpreendeu, 

pois esperava dificuldades de ordem técnica; entretanto, o desafio não foi 

somente o uso da câmera, mas a exposição e a ausência de contato humano 

causaram estranhamentos. Como relata a participante Francisca foi uma 

“surpresa” , que surge de forma inesperada e se estende até o pesquisador.  

Quando emergiu a questão do estranhamento, eu não estava preparado para 

ela: foi uma questão que emergiu inesperadamente, e agora se fez presente. 

Nesse momento, tive que lidar com essa dificuldade e trabalhar isso com os 

alunos, pois o ato de falar é um ato de interação humana, mas falar com um 

artefato não humano como uma câmera de vídeo traz outras questões 

inesperadas. Essas questões fizeram parte dessa formação, mas foram, aos 

poucos, sendo superadas durante os processos de produção audiovisual como 

destacaram os participantes no relato final apresentado na aula 5.  

Os pontos fundamentais causadores dessas dificuldades e estranhamentos 

foram discutidos nesse encontro a partir das reflexões acerca do quadro de 

Wohlgemuth (2005, p. 49), que apresenta as diferenças de letramento no 

processo produtivo de audiovisual, no qual, anterior ao roteiro, há uma fase de 

escrita denominada argumento, estruturada como uma narrativa em um discurso 

linear. Por outro lado, o roteiro audiovisual não é um texto para ser lido, é um 

texto para ser falado e articulado com imagens; portanto, os tratamentos para 

esses textos são diferentes e não conhecê-los (WOHLGEMUTH 2005) pode 

acarretar grandes problemas na construção de sentido das videoaulas. Desse 

modo, apresentei brevemente os processos de produção audiovisual, iniciando 

pelo argumento, roteiro, gravação, montagem edição e distribuição. Na 

sequência, discutimos sobre o tratamento pedagógico apresentado no quadro 

abaixo: 
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Quadro 7: Processo produtivo audiovisual: diferenças entre argumento e roteiro 

 

 
Palavra de argumento 

 

 
Palavra do roteiro 

Concreta Primeiro nível de abstração, adicional a 
imagem, opera como elemento conectivo 
ou de reflexão. 
 

Extensa 
 

Sintética 

Estruturada como discurso Estruturada como elemento audiovisual 
 

Formando um discurso linear Formando um discurso linear, mas com 
referencial no discurso icônico, portanto 
permitindo elipses. 
 

Explicativa 
 

Conectiva 

 

Fonte: Wohlgemuth (2005 p. 49) 

 

A partir das diferenciações apresentadas no quadro de Wohlgemuth, 

evidenciam-se as diferenças entre o argumento (texto para ser lido) e o roteiro 

audiovisual (texto para ser falado e articulado com imagens). Diante desse 

conhecimento, surge um novo desafio, o de conectar os elementos audiovisuais 

para estruturar os elementos de áudio e vídeo em um template25 de roteiro.  

 

                                                           
25 Template é um modelo de documento de conteúdo, com apenas a apresentação visual e instruções 
sobre onde e qual tipo de conteúdo deve entrar a cada parte do documento. 
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3.7. Reflexão da aula 3 e preparação da aula 4 

Após a entrega do vídeo piloto elaborado pelos participantes, planejei apresentar 

os elementos da linguagem audiovisual necessários para transpor a aula 

gravada (aula piloto) em roteiro audiovisual.  

Como nas aulas anteriores os participantes discutiram e refletiram sobre as 

diferenças entre o argumento e o texto do roteiro, era o momento ideal para 

articular o áudio (a fala, as músicas e os sons) com elementos visuais, ou seja, 

escrever um texto para os olhos e ouvidos, com base na aula gravada (aula 

piloto). Nesse sentido, planejei apresentar a linguagem audiovisual, como um 

recurso para auxiliar na escrita do roteiro, de modo que fosse possível articular 

a fala ou a palavra do roteiro com elementos audiovisuais em um template de 

roteiro, como este da figura 9 abaixo: 

Figura 10: Template básico de roteiro de duas colunas 

Áudio Vídeo 

Locução 

Diálogos (dois interlocutores) 

Conversas (múltiplos interlocutores) 

Músicas 

Som Ambiente 

Planos de enquadramento 

Fotografias 

Animações 

Trechos de filmes ou entrevistas 

Letreiros 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Um modelo de duas colunas semelhante a este foi utilizado por Wohlgemuth 

(2005 p.126). Esse modelo é amplamente utilizado nas áreas de produção de 

vídeo, a vantagem de utilizar o roteiro de duas colunas é permitir um tratamento 

pedagógico da imagem articulada com o som.  

Para ampliar as possibilidades de construção nesse modelo, selecionei trechos 

de filmes e videoaulas para apresentar os elementos da linguagem audiovisual 

e refletir sobre como esses elementos se articulam para produzir sentido em 

vídeo, como desenvolvido na aula seguinte. 
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3.8. Aula 4 Execução 

Para escrever nessa nova linguagem, apresentei a gramática audiovisual por 

meio de análises fílmicas, em especial utilizando fotogramas de filmes e 

videoaulas. Os participantes discutiram sobre os enquadramentos, as 

transições, os ângulos e as sensações dessas articulações como discutido na 

seção de linguagem audiovisual nesta pesquisa. 

Por meio da interpretação desses elementos audiovisuais, discutimos sobre os 

efeitos no todo das obras. Essa aula em especial despertou muitas reflexões e 

discussões sobre os novos sentidos observados pelos participantes nos filmes, 

novelas e videoaulas; estávamos desvendando juntos a linguagem secreta26 dos 

filmes.  

Após as análises fílmicas de outros autores partimos para a análise das aulas 

piloto de autoria dos participantes. Nesse momento, havia elementos sendo 

construídos para reconhecer os sentidos impressos pelos enquadramentos que 

escolheram ao se gravar, pelos cortes que fizeram entre as cenas e nos sentidos 

que esses elementos trouxeram ao vídeo piloto. 

Após a análise, os alunos decidiram utilizar a aula piloto como base para a 

construção do roteiro, ou como tema, nenhum fragmento ou parte do vídeo 

produzido foi reutilizado por decisão do grupo; a única coisa que restou da aula 

gravada foi a ideia inicial, como resgato na nota de campo abaixo: 

“Após desenvolver a linguagem audiovisual em aula os 
participantes passaram a criticar demasiadamente as 
aulas gravadas, fato que me causou estranhamento, pois 
no primeiro dia de aula os alunos chegaram a argumentar 
que aula gravada passava mais realidade, era menos 
artificial que uma videoaula, pois era uma aula de verdade 
com alunos de verdade e a câmera era como mais um 
aluno.  

Talvez por terem desenvolvido mais profundamente os 
conhecimentos em linguagem audiovisual decidiram 
elaborar um roteiro utilizando a aula gravada somente 
como tema de aula. Há realmente uma transposição, aula 
gravada em essência não é videoaula, mas se articulam e 
para que uma se transforme na outra é necessária uma 
reorganização de elementos visuais e sonoros que 
exigem multiletramentos. 

                                                           
26 Para Jean Claude Carrére, o cinema possui uma linguagem secreta 
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Na produção de roteiro de videoaula os participantes têm 
consciência da ausência de feedback, diferente da aula 
gravada. Essa ausência implica reflexões acerca de que 
ao escrever um roteiro audiovisual: 

 Deve-se dirigir para uma única pessoa e não para 
muitos; 

 As imagens tecem significados junto aos sons; 

 A linguagem verbal utilizada pode causar 
distanciamento ou aproximação; 

 A composição dos elementos visuais e sonoros 
devem ser significativos; 

A aula gravada embora transmita a sensação de aula real 
e menos artificial serviu apenas como tema para a 
construção do roteiro de videoaula, os participantes 
decidiram reescrever novamente suas aulas para uma 
nova linguagem. Embora isso não estivesse inicialmente 
planejado, percebo que os alunos não utilizaram trechos 
da aula gravada com exceção de uma participante que 
utilizou desde o primeiro projeto piloto uma animação. No 
projeto final ela manteve a animação e não superou o 
desafio de aparecer diante da câmera” (Nota de campo 
aula 4). 

 

Os participantes iniciaram a escrita dos roteiros conforme resgato nessa nota de 

campo. Alguns decidiram ir além e gravar um segundo vídeo com base no roteiro 

de duas colunas. Combinamos que, para o último encontro, deveriam ser 

entregues os relatos dessa experiência de transposição e seus produtos de 

acordo com o avanço individual de cada participante nesse processo. O produto 

mínimo exigido foi o roteiro, mas poderiam ser entregues também a videoaula 

como um desafio individual. 

 

3.9. Aula 4 reflexão 

Com a experimentação dos processos os participantes passaram a questionar e 

interferir nos modelos de produção, e escreveram os relatos dessa primeira 

experiência, como ilustro a seguir: 

“[...]. Transpor a aula para a videoaula não é uma tarefa 
fácil, visto que ela precisa ter as mesmas características 
que uma aula presencial, salvo as diferenças óbvias, que 
são a solução de dúvidas e a falta de contato para um 
feedback do aluno, em muitos dos casos. Quando a 
videoaula é elaborada corretamente ela atinge as 
necessidades do aluno e professor, o que possibilita uma 
experiência satisfatória para ambos [...]” (Francisca). 
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No quarto encontro os alunos trabalharam em seus roteiros com mais elementos, 

as diferenças entre aula e videoaula estavam ficando mais claras e a primeira 

etapa de transposição estava sendo desenvolvida. 

 

3.10. Preparação e execução da Aula 5  

No último encontro os participantes apresentaram seus roteiros e receberam 

sugestões e adaptações dos colegas. Embora essa descrição seja curta esse 

momento se estendeu para fora da sala de aula onde as experiências vividas e 

relatadas foram trocadas. Algumas experiências foram semelhantes, outras 

situações foram singulares, mas todas complementares, revelando dificuldades 

e superações no processo de transposição da aula para videoaula por meio de 

roteiro audiovisual.  

 

3.11. Reflexão sobre o curso  

Para este último encontro eu esperava receber apenas os relatos da experiência 

de produção dos roteiros escritos, pois considerei demasiadamente trabalhoso 

no curto tempo escrever o roteiro da videoaula, realizar a gravação, edição e 

escrever um relato sobre essa experiência. Fiquei surpreso, pois os participantes 

se desafiaram para além do roteiro audiovisual e os objetivos iniciais do curso 

foram muito além do esperado como destaco nos relatos abaixo: 

 “[...] considero sucesso no roteiro o conteúdo que 
consegui levar. Vejo que consegui atingir uma coerência 
acompanhável de raciocínio, que a aula se tornou 
interativa, e ainda, que a aula não parece ser uma verdade 
absoluta. Ou seja, a aula passa a segurança dita como 
necessária de quando o professor vai lecionar, porém a 
breve discussão proposta no fim do vídeo mostra este 
aspecto de conhecimento não é algo para ser cristalizado, 
concretizado e sim dinamizado, debatido, contestado e 
recriado. Justamente este aspecto do descristalizar e 
recriar que é necessário trazer para o conceito de vídeo 
aula. Eu mesmo não sabia que era possível fazer vídeo 
aula de outra maneira (até porque foi necessário discutir 
o conceito de aula) justamente porque era algo 
conservado, de fato, mas soava que aquele antigo padrão 
era regra absoluta e incontestável, logo, expositiva” 
(William). 

“É interessante perceber a evolução entre o primeiro e o 
segundo vídeo, pois a gravação do vídeo piloto permitiu 
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que nós nos aproximássemos dos bastidores. 
Percebemos de forma natural informações sobre a 
posição da câmera, iluminação e espaço. Contudo ao nos 
debruçarmos mais sobre tais detalhes pudemos entender 
os motivos de cortes, ritmo da filmagem e efeitos sonoros, 
compreendendo o efeito que causa no aluno. [...] 
Conhecer as técnicas permite maior criatividade e 
aproveitamento dos recursos resultando em aulas 
dinâmicas e interessantes. É valiosíssimo imaginar o 
projeto final conhecendo os recursos e utilizá-los para 
concretizar a idealização” (Francisca). 

“Achei a primeira experiência de gravar o vídeo mais 
difícil, porque no começo parecia simples, mas na prática 
enfrentei dificuldades pra escolher os ambientes com a 
melhor iluminação pra não atrapalhar na gravação, e ter 
que falar na frente das pessoas, pela falta de prática foi 
bem desafiador. Já na transposição para videoaula achei 
mais fácil depois que professor nos ensinou a função de 
cada plano, demorei para identificar cada um, mas 
quando surgiam dúvidas rapidamente as sanei quando fui 
em nossa página na rede social e revisei a videoaula que 
o professor Ricardo fez sobre o assunto. Agora, consigo 
enxergar coisas que eu nem imaginava antes de fazer o 
curso, pois cada bate-papo, dicas, exercícios, explicações 
em sala e vídeos postados na rede social serviram como 
ferramenta para detectar o enquadramento de diversos 
tipos de vídeos, coisa que antes para mim era 
imperceptível” (Júlia). 

Com os roteiros em mãos e os relatos textuais gerados a partir dessa experiência 

vivida no curso, a transposição da aula para videoaula em nível de roteiro já 

estava realizada, ou seja, a aula presencial estava transposta para a linguagem 

de vídeo, pronta para ser gravada, montada editada e enviada para internet ou 

outras mídias. No último encontro realizamos uma conversa hermenêutica sobre 

a transposição da aula para videoaula, essa em especial foi perdida e causou 

uma breve ruptura, uma desordem que possibilitou uma nova reorganização 

nessa pesquisa como descrevo a seguir. 

3.12. Ruptura na primeira fase: ordem desordem e reorganização  

Esta ruptura em especial não é uma ruptura da reflexão das aulas do curso, mas 

pode ser comparada a uma pausa para trocar o snorkel de mergulho por um 

cilindro de ar para mergulhar mais profundamente no fenômeno. Esta seção 

descreve como ocorreu a reorganização dessa pesquisa.  

Como já dito anteriormente, não havia intenção de realizar essa pesquisa em 

duas fases. A investigação inicial mergulharia até a profundidade da 

transposição da aula para roteiro audiovisual, porém a complexidade não está 
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presente apenas nos textos dos autores citados nesta pesquisa, mas na vida, e 

nessa pesquisa, marcando tudo por processos de ordem, desordem e 

reorganização, ocasionadas por efeitos muitas vezes fora de nosso controle. 

Assim ocorreu por um breve momento dessa pesquisa, quando fui transcrever o 

áudio gravado da Conversa Hermenêutica 1, após o curso. Durante a 

transferência para o computador, o arquivo foi corrompido digitalmente, pela 

falha de um equipamento de gravação que ocasionou perda de dados, 

impossibilitando sua leitura, e posterior textualização para interpretação.  

Embora este fato tenha desorganizado o planejamento da pesquisa, ele causou 

também uma reorganização, de modo que a conversa não foi apenas resgatada, 

como também foi ressignificada por uma nova conversa hermenêutica após uma 

experiência mais significativa que envolveu uma segunda etapa da transposição 

vivenciadas por dois participantes como descrevo na próxima seção. 

No término da primeira fase, observei que o curso levou os participantes a 

produzir um roteiro audiovisual, transformando assim a aula em um texto para 

vídeo, a aula estava desse modo materializada em texto, entretanto não passou 

pelo processo de gravação e montagem que são processos fundamentais na 

produção de sentido, ou seja a experiência de transposição deveria prosseguir 

mais adiante, chegando à gravação e montagem audiovisual que dão novos 

sentidos ao roteiro inicial. A partir dessas reflexões emergiu a necessidade de 

prosseguir para uma segunda fase nessa pesquisa, na qual os participantes da 

primeira fase poderiam vivenciar o contato direto com as câmeras e com próprio 

discurso, seguindo para além do roteiro, realizando um mergulho mais profundo 

no fenômeno da transposição como na imagem abaixo.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tendo em vista a segunda fase da pesquisa, foi possível acolher o ponto de vista 

dos alunos, futuros professores, e da minha visão de produtor audiovisual, 

tornando a lente que observa esse fenômeno muito mais abrangente do que 

planejado inicialmente, inclusive me permitindo desenvolver uma nova conversa 

hermenêutica. Devido a essa característica complexa do fenômeno, foi 

necessário ir além da fase do roteiro e partir para uma segunda fase, que 

consistiu em possibilitar aos participantes uma vivência de gravação em estúdio 

na qual a experiência ampliou-se em novos sentidos que são melhor abordados 

na seção de interpretação. 

3.13. Segunda fase: do roteiro audiovisual para videoaula 

A fase anterior de transposição estava materializada nos roteiros escritos, esses 

textos fornecem uma ideia audiovisual das aulas, mas, de fato, elas ainda não 

foram gravadas em estúdio, o contato com os microfones, com a lente fria da 

Figura 11:  Mergulho nas fases da transposição da aula para 
videoaula 
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câmera, as adaptações de linguagem feitas durante uma leitura no teleprompter 

ainda não foram vividas. Tudo isso também faz parte da transposição da aula 

para videoaula e, por isso, foram incluídas nessa segunda fase, como parte 

também integrante desta pesquisa.  

Para a segunda fase, como já destacado anteriormente, foram convidados dois 

participantes do curso, para gravar uma videoaula em um estúdio apropriado. 

Assim, os roteiros poderiam sair do papel e tornar-se videoaulas com um tema 

proposto pelos participantes. A gravação foi um momento mais prático e permitiu 

um contato real, e mais íntimo com o próprio texto. Essa experiência foi 

destacada pelos participantes a partir do contato com tecnologias de produção 

audiovisual. 

Para iniciar a gravação, foi necessária a primeira fase de escrita de roteiro, já 

produzidos pelos participantes. Ao receber esses roteiros, fui levado a observar 

a coluna de áudio, em busca de problemas, como ocorre no meu dia a dia, mas 

para minha surpresa notei um domínio da linguagem verbal utilizada, adequada 

para vídeo, sem excesso de formalidades. Ao ler um dos roteiros, senti como se 

o participante estivesse dialogando diretamente comigo, foi uma experiência 

diferenciada com esse texto. Destaco que identifico esse domínio como um 

conhecimento prévio dos participantes, ou seja, essa habilidade de escrita não 

foi desenvolvida no curso, entretanto foi despertada, rearticulada em um 

momento apropriado do seu uso, ou seja, já havia um conhecimento prévio dos 

participantes que agora estava conectado à produção de roteiros audiovisuais. 

Penso que por estarem em processo de formação especialmente em uma 

Licenciatura em Letras, tiveram maior sensibilidade em relação a linguagem, 

mostrando discursos muito apropriados para a escrita de roteiro audiovisual. 

Em seguida observei a coluna de vídeo do roteiro que estava estruturada em 

planos de enquadramentos, com referências a inserções de imagens e textos. 

Desse modo, foi possível planejar o agendamento do espaço, e preparar o set 

de gravação de acordo com a linguagem audiovisual planejada pelos 

participantes.  

Selecionei os recursos e os equipamentos de estúdio tais como refletores de 

iluminação, rebatedores, câmera, tripé, teleprompter, microfones de lapela e um 
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computador para ajustes dos textos. Durante essa organização realizada em 

uma escola, observando as carteiras, retomo a uma discussão frequente sobre 

o conceito de aula, quando nos perguntávamos durante o curso, na primeira 

fase, se videoaula era de fato uma aula e quanto de aula havia em uma 

videoaula, e outras questões. Lembrei-me dessas discussões e em vez de 

realizar a gravação em um estúdio fechado, levei o estúdio para o interior de uma 

sala de aula, desorganizando a sua formação tradicional de espaço, afastando 

as carteiras e substituindo uma das carteiras por uma câmera, o tecido verde do 

estúdio que utilizo para a técnica de chroma-key27 foi substituído nesse novo set 

pelo verde da lousa, capaz de realizar a mesma técnica no enquadramento 

gravado com o objetivo de tornar essa experiência mais natural possível.  Na 

gravação não era possível perceber esse espaço: ele era percebido por nós 

atuantes naquele momento de gravação. Nesse novo set de gravação, a sala de 

aula tornou-se cenário de outra coisa que nós iríamos significar em breve. 

Com a chegada dos participantes, iniciei uma rápida apresentação dos 

equipamentos, destaco que a grande curiosidade foi causada pelo teleprompter, 

como o recurso menos conhecido pelos participantes, inclusive levantou 

curiosidades sobre o seu funcionamento baseados em um espelho que reflete o 

texto e oculta uma câmera como destaco na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.datavideo.com/product/TP-300 

                                                           
27 Chroma-key é uma técnica de processamento de imagens cujo objetivo é eliminar o fundo de uma 
imagem para isolar os personagens ou objetos de interesse que posteriormente são combinados com 
uma outra imagem de fundo. 

Figura 12: Teleprompter 
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Como é possível observar na imagem acima, o teleprompter permite ao 

apresentador/professor ver o texto ao olhar para a câmera, assim atrás do texto 

está a câmera invisível para o apresentador/professor. Esse equipamento é 

muito comum em programas de TV e telejornais; entretanto, para produção de 

videoaulas, seu uso deve ser inserido com o devido tratamento pedagógico que 

realizamos no curso, ou seja, o texto do teleprompter carrega um discurso, e 

esse discurso escrito não será apenas lido, será falado. A leitura pode ser um 

processo transitório e mental, mas o texto do roteiro inserido em teleprompter é 

falado, portanto sua escrita deve ser preparada para tal. 

O teleprompter foi apresentado aos participantes como uma tecnologia 

audiovisual, um recurso tecnológico para auxiliar o processo de produção dos 

vídeos, a sua utilização em videoaulas destaca-se como um grande facilitador 

no processo de produção, pois permite ao editor saber exatamente os pontos 

nos quais deve cortar, recortar e montar o vídeo. Em contrapartida, causa certo 

desconforto com o primeiro contato, como destaca o participante William que 

destaco aqui, com um excerto da conversa hermenêutica. 

01- William “[...] o negócio é frio pra caramba! dá medo!  É 
preto, e como o letreiro é vermelho dá contraste. Ai parece 
sei lá que você tá falando com um robô (risos)”  

Os participantes realizaram a gravação de suas videoaulas, sem grandes 

dificuldades aparentes, entretanto o teleprompter parecia intimidar mais que a 

câmera, como novo elemento tecnológico. Após o contato com os recursos e a 

gravação de uma das videoaulas, os participantes decidiram trocar seus roteiros, 

trouxeram uma nova desorganização ao processo para compreendê-lo, nesse 

momento não fiz nenhuma interferência, estávamos experimentando métodos 

de gravação sem impor meus próprios métodos. Após a gravação de suas 

videoaulas sobre o mesmo tema realizaram as trocas e o resultado foi revelador 

para todos nós, como resgato do excerto 2 e 3 retirado da conversa 

hermenêutica 2: 
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02- Ricardo “Então vocês acham que desconforto faz 
parte dessa experiência de transposição de uma aula para 
videoaula?”  

03- Francisca “Principalmente pela forma como aconteceu 
acho...de fazer o roteiro e você ter que ler o texto que está 
no roteiro... assim... exatamente, é um fator que dificulta. 
Porque... igual, eu li o texto dele (referindo-se ao texto 
produzido por outro participante) não foi uma produção 
minha, muitas palavras não condizem com o que eu 
gostaria de usar nem para o exemplo nem para transmitir 
a informação, na hora que você fica assim lendo o texto 
direto (referindo-se ao TP) parece até que você não está 
pensando, porque você está congelado naquela situação 
de ler apenas a informação que está em algum lugar. 
Então a câmera parou de ser tão intimidadora...O que foi 
mais intimidador mesmo é o fato de você ter que ler o texto 
de uma outra pessoa.”  

O uso da câmera realizado na primeira fase deixou de ser intimidador, o 

desconforto maior na segunda fase foi identificar no teleprompter a ausência do 

próprio discurso. Esse relato retoma uma questão importante, discutida por 

Wohlgemuth (2005), quando o autor afirma que o texto para vídeo educacional 

deve ser planejado para ser falado não para ser lido, ler permite um processo de 

interiorização da mensagem, assim como o leitor desta pesquisa a lê, e se houve 

certa competência de minha parte ao escrevê-la o leitor a compreende.  

Entretanto, o texto escrito para vídeo será falado; assim, o simples fato de 

substituir o autor já ocasiona a necessidade de internalização do discurso por 

um terceiro que enfrentará dificuldades de interpretação e, portanto, de uma fala 

fluída e natural. 

Destaco que os equipamentos foram colocados em uma sala de aula adaptada 

para estúdio como a gravação de uma externa, no local ao fundo e atrás da 

câmera havia carteiras, lousas e giz de forma que seria possível gravar uma 

videoaula ou realizar uma aula gravada. Ambos os participantes optaram por 

produzir videoaulas seguindo seus roteiros, embora não houvesse nenhuma 

intervenção de minha parte eles decidiram produzir uma videoaula ao invés de 

registrar uma aula que seria uma tarefa mais fácil e rápida, mas não seria 

carregada de sentido como planejado em seus roteiros. 
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O processo de produção permitiu aos participantes: 

 Rever e modificar os textos dos roteiros de modo recursivo. Embora 

estivessem escritos de forma coesa e preservando características de 

oralidade, algumas frases foram reescritas, a ordem de algumas 

sequências foi alterada e algumas cenas de gravação modificadas para 

potencializar os sentidos da videoaula. Após assistirem às próprias aulas 

houve a intenção de remontá-las e modificá-las para imprimir ainda mais 

sentido. 

 Identificar na videoaula, de modo hologramático, parte da aula presencial 

que está presente na videoaula, embora a videoaula possua um tempo 

cronológico menor que a aula, ela permite a articulação de um número 

maior de elementos significativos, tornando-se; 

 Dialógica em relação a aula, nesse sentido a videoaula complementa a 

aula, elas possuem características de espaço tempo diferentes e 

antagônicas, nesse sentido uma permite recursivamente potencializar e 

produzir uma a outra. 

 

Essas questões complexas de produção de vídeos educacionais permitiram aos 

participantes ouvirem a si mesmos, reconhecerem o seu discurso e perceber a 

dificuldade ao assumir o discurso do outro, tiveram um contato com a sua própria 

imagem e linguagem, foram alunos de si mesmos no momento em que 

assistiram à própria videoaula. Essas experiências proporcionaram reflexões 

acerca de ser simultaneamente professor e aluno. 

Ambos os participantes foram além da produção de roteiro, essa experiência 

mais complexa contribuiu com reflexões acerca de outras experiências docentes 

que só pude contemplar após a interpretação do fenômeno materializado na 

textualização da conversa hermenêutica obtida nesse evento. É importante 

destacar que somente a descrição do fenômeno não permite compreender 

totalmente a essência do fenômeno de transposição da aula para videoaula, 

vivenciado por mim como produtor e pelos dois participantes que também 

vivenciaram a fase anterior. A compreensão desse fenômeno será ampliada 

após a articulação da descrição do fenômeno e a sua interpretação a seguir. 
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4. LUZES, CÂMERA, INTERPRETAÇÃO 

Nessa seção, inspirado pela famosa frase usada no cinema luzes, câmera, ação, 

apresento, uma interpretação possível das diversas luzes presentes no 

fenômeno a partir da lente hermenêutico-fenomenológica complexa que me 

permite um olhar simultaneamente descritivo e interpretativo. Abordarei também 

a experiência do processo de interpretação e como esse processo interpretativo 

transformou minha jornada como pesquisador, permitindo inclusive, estabelecer 

um diálogo com as minhas experiências profissionais no âmbito da produção 

audiovisual, principalmente os educacionais. Em seguida, apresento e discuto 

os temas e subtemas hermenêutico-fenomenológicos complexos que emergiram 

nos textos produzidos ao longo desta investigação, revelando a essência do 

fenômeno a partir das interpretações de acordo com as bases teóricas 

apresentadas na seção 2. Ao final da seção, apresento algumas considerações 

a respeito das rotinas de organização e tematização propostas por Freire (2010) 

e outras descobertas relevantes que essas rotinas me permitiram fazer durante 

a pesquisa. 

 

4.1. Experiência de interpretação 

O processo de tematização que conduziu à emergência de temas 

hermenêuticos-fenomenológicos complexos (FREIRE, 2013), em muitos 

momentos se evidenciou desafiador pela sua característica complexa, pois os 

temas, muitas vezes antagônicos, revelaram a natureza dialógica e sistêmica – 

além de recursiva e hologramática - do fenômeno investigado.  

Durante todo o processo, realizei vários mergulhos interpretativos nos textos, 

guiado por movimentos recursivos a cada descoberta das unidades de 

significado, fui sentindo a necessidade de um afastamento das minhas 

preconcepções profissionais como produtor audiovisual. Um afastamento no 

sentido de curiosidade, ou seja, um afastamento um exercício de realmente ouvir 

o que os textos dizem. Como profissional, sintetizo minha experiência 

interpretativa neste processo, a partir das palavras do diretor cineasta francês 

Robert Bresson, citado por Bordwell e Thompson, pois há um processo de morte 

e renascimento dos significados:  



126 
 

O filme nasce na minha cabeça e eu o mato no papel. Ele 
é trazido à vida pelos atores, e, em seguida, morto pela 
câmera. Ele então ressuscita numa terceira e última vida 
na sala de montagem, onde suas peças desmembradas 
são montadas, assumindo sua forma final (BRESSON 
apud BORDWELL e THOMPSON, 2013, p.50). 

 

Foi necessário um constante retorno para a pergunta de pesquisa, pois os temas 

do fenômeno se apresentavam, a cada mergulho interpretativo (FREIRE, 2010), 

como uma rede de conexões sistêmicas e interdependentes, rompendo 

fronteiras e trazendo novos questionamentos que me levaram a refletir, verificar 

e contrastar sentidos e significados, sempre voltando aos textos para escutá-los.  

Esse processo permitiu estabelecer uma relação entre a minha vivência como 

parte do fenômeno e os textos que, por algumas vezes, se mostravam como um 

diálogo conflituoso, afinal, várias ideias e concepções cristalizadas por minha 

formação e atuação profissional na área de audiovisual estavam sendo 

confrontadas. Inicialmente, tive a pretenção de encontrar imediatamente os 

temas logo nas primeiras unidades de significado, como num processo de 

exclusão e categorização de conceitos e substantivos. Entretanto, ao contrastar 

e realizar o processo de interpretação desenvolvido por Freire(2010), os temas 

emergiam com força, como se saltassem do texto. Os temas se materializavam 

por meio da escuta do texto e não das minhas verdades pessoais, revelando-se 

como surpresas em um retorno para a essência do fenômeno como ele se 

apresentava, e não como eu os concebia. Os temas emergiam e se 

materializavam constituindo os elementos essenciais envolvidos na experiência 

interpretada, fornecendo, em última instância, como afirma Freire (2012) sua 

estrutura, sua essência, a partir dos refinamentos e ressignificações.  

 Houve um constante exercício de avançar e retornar pelas unidades de 

significado, tendo em mente, como um guia, a pergunta de pesquisa que teve 

um papel fundamental como balizadora no processo de interpretação, 

principalmente na realização da conversa hermenêutica.  

Inicialmente, ao ver a textualização da conversa hermenêutica se materializar 

em 4.144 palavras em 11 páginas, tive uma impressão errônea de que 

rapidamente interpretaria, porém, meus primeiros parâmetros eram lineares e 

baseados no olhar do profissional de audiovisual somente. Porém, a cada leitura, 
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fui me sentindo parte de uma nova experiência, genuína e curiosa. A 

interpretação perdurou por mais de sete meses em um processo frequente de 

leitura e de interpretação em busca de sentidos e se constituiu muito diferente 

de apenas destacar palavras recorrentes ou que sinalizavam algum 

entendimento do significado isolado dos excertos. Ao contrário, o processo de 

interpretação hermenêutico-fenomenológico complexo sistematizado por Freire 

(2010, 2012, 2017) exigiu um movimento de refinamento, ressignificação e 

nomeação dos temas envolvidos em um ciclo de validação em que se 

confrontam sentidos com a pergunta de pesquisa. Esse ciclo em especial, rompe 

as barreiras lineares de causa e efeito, porém, exigem um rigor de verificação e 

confrontação, pois os temas e as unidades de significado se articulavam e se 

ressignificavam até que se materializassem em temas e subtemas, revelando a 

natureza do fenômeno, nesse sentido Freire (2010, p.14) adverte que: 

Identificar e articular temas não se constitui, portanto, em 
tarefa fácil ou atingível, imediatamente após poucas 
leituras; é tarefa que envolve tempo e aprofundamento 
nos textos, até que seja possível entrar em sintonia com 
eles e, enfim, entender o que expressam.  

 

Devido as concepções teóricas desta abordagem metodológica de pesquisa que 

compreende a interpretação num movimento de causalidade circular e de 

relação dialógica entre subjetividade e objetividade, os movimentos 

interpretativos não possuem, na execução, um conjunto de regras e 

procedimentos lógicos, objetivos e lineares. Esta abordagem exige do 

pesquisador uma existência dentro e fora do texto, e sua busca é desvendar a 

natureza das qualidades de um certo fenômeno, sob a perspectiva dos 

indivíduos que os vivenciam, percebem e intuitivamente o interpretam como 

destaca Freire (2010, p.20) e desse modo vivenciei o processo de interpretação. 

Embora, vivenciei o fenômeno investigado como coparticipante no curso e na 

conversa hermenêutica, eu ainda não reconhecia a sua natureza sistêmica, 

hologramática e dialógica. Portanto, estava imerso no fenômeno sem conhecer 

a sua natureza. A busca pelos sentidos expressos nos textos não permitia uma 

ação de interpretação automática, de uma relação entre pergunta e respostas, 

mas sim de uma busca de sentidos da experiência materializada nos textos. 

Assim, durante os processos de refinamento e ressignificação, os 
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questionamentos, confirmações e momentos de indecisão e incertezas foram 

frequentes, muitas vezes me perguntava, será que é isso mesmo que o texto 

quer dizer? Nesses momentos de incerteza, realizava novamente os ciclos de 

validação até chegar aos temas que são substantivos, ou seja, identificar o 

fragmento essencial que contém hologramaticamente o todo como Freire (2010, 

p. 24) descreve quando menciona o mergulho interpretativo: 

[...] evidenciam o que metaforicamente entendo como um 
mergulho interpretativo cada vez mais denso e intenso, 
uma vez que tanto a relevância das unidades encontradas 
quanto as nomeações a elas atribuídas são 
continuamente questionadas e, em decorrência disso, 
confirmadas, substituídas ou descartadas.  

 

Destaco que nesse processo, em relação a metáfora utilizada pela autora no que 

diz respeito a um mergulho interpretativo, quanto mais profundo o mergulho nas 

sutilezas do texto, maior era a percepção de incertezas e conflitos entre os 

temas. Ao retornar para a superfície, ou seja, ao me afastar do texto, os conflitos 

e as incertezas se articulavam e era possível identificar as ligações entre os 

temas tanto numa perspectiva subjetiva quanto objetiva, esse movimento de 

aprofundamento e de afastamento do texto foi necessário para tecer as 

ressignificações e chegar as nomeações, ou seja, nos substantivos.  

No processo, os temas emergiam naturalmente, como se o texto tivesse a 

intenção de mostrar o seu todo em um único fragmento (tema) que representa 

mais do que a sua totalidade, desse modo, o processo de tematização (FREIRE 

2010 p.25) permitiu um movimento: sistêmico, recursivo retroativo, dialógico e 

hologramático entre as primeiras unidades de significado, as unidades 

ressignificadas, os temas e os subtemas. 

Os temas hermenêuticos-fenomenológicos complexos (FREIRE 2017) 

revelavam a essência do fenômeno, ou seja, o retorno para as coisas mesmas. 

(ARANHA apud BICUDO E ESPÓSITO, 1997 p.149). As rotinas de organização, 

interpretação e validação (FREIRE, 2012, p.25) me posicionaram de maneira 

diferenciada frente aos textos, considerando minhas bagagens e experiências 

de vida e a minha subjetividade que, em um movimento de maré, oscilava entre 

a objetividade da descrição e subjetividade da interpretação. Assim o processo 

de tematização me conduziu por um processo de aceitar o que o texto tem a 
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dizer, de respeitosamente, ouvi-lo com humildade e não procurar imediatamente 

sentido no texto, mas buscar sentido na articulação entre as unidades de 

significado e entre os temas que já emergiram. Desse modo, o sentido emergia 

na qualidade hologramática do tema, revelando a essência do fenômeno.  

Destaco que houve uma relação de encontro dialógico entre os meus 

preconceitos/horizontes com os do texto que possibilitaram a escuta do texto. 

Nesse momento dialógico de inclusão do terceiro termo (NICOLESCU, 2015), ou 

seja, uma fusão de diferentes horizontes. Schmidt (2012, p.166) destaca essa 

relação dual entre o intérprete e o texto como um viés de compreensão 

hermenêutico: 

A relação entre o intérprete e o texto que fala é como a 
relação Eu-Tu. Na relação Eu –TU apropriada, Eu precisa 
reconhecer o outro como uma pessoa, escutar suas 
reinvindicações e permitir que elas valham. Do mesmo 
modo, e usando a concepção prévia da completude, o 
intérprete deve permitir que o texto apresente suas 
próprias reinvindicações e questione os preconceitos 
dele. A tradição, ou texto, primeiro questiona o intérprete 
sobre algum assunto, estabelecendo assim o horizonte da 
pergunta dentro da qual o texto será interpretado. 

 

Essa relação complexa entre o texto e o intérprete foi potencializado pelas 

rotinas de organização, interpretação e validação (FREIRE, 2010) permitiram 

uma interpretação possível, mas não única deste fenômeno de transposição da 

aula para videoaula na perspectiva dos professores de línguas. Os temas 

hermenêutico-fenomenológicos complexos e suas articulações se mostraram tão 

ligadas que não encontrei uma maneira mais adequada de organiza-las senão 

por meio de um sistema de relações, ou seja, apresentando os temas e suas 

relações complexas com outros temas e subtemas de modo que seja possível 

não fragmentar e organizar o todo em um sistema como sugere Morin (2015, 

p.109)  

[...] é por meio da organização que o todo se constitui em 
algo mais que a mera soma das partes ou, dito de outra 
forma, que um todo organizado (sistema) produz ou 
favorece o aparecimento de certo número de qualidades 
novas, ausentes nas partes separadas (grifos do autor).   
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Portanto para não perder as qualidades novas ausentes nas partes (temas) opto 

por apresentar a relação em rede dos temas na subseção 4.2.1, mas inicialmente 

é necessário apresentar os temas para em seguida tecer suas relações. 

 

4.2. Os temas hermenêutico-fenomenológicos complexos  

Apresento, nessa seção, os temas hermenêutico-fenomenológicos complexos e 

seus subtemas, bem como os excertos geradores dos temas. Reforço que é 

necessário apresentar os temas para lembrar o leitor de que temas e subtemas 

são compreendidos a partir dos pressupostos teóricos da AHFC e não somente 

como proposições de um assunto que se pretende desenvolver. Trata-se de 

temas e subtemas que, após um processo de interpretação, se materializam em 

substantivos, os quais constituem a natureza do fenômeno. Os temas são 

elementos essenciais e, caso sejam alterados, excluídos ou omitidos, alteram a 

identidade do fenômeno em questão, modificando as suas propriedades e, 

assim, o próprio fenômeno. Desse modo, os temas que constituem a essência 

do fenômeno de transposição da aula para videoula, na perspectiva dos 

professores em formação podem ser representados por um sistema que contém 

uma rede de relações, como um sistema aberto que, muitas vezes, permite aos 

temas interligados compartilharem subtemas entre si, como representado na 

figura 12, a seguir: 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir dessa figura é possível compreender o sistema de relações que há entre 

os temas e subtemas que emergiram dos textos e que fazem parte da 

composição do fenômeno da transposição da aula para videoaula. Como Morin 

(2015, p.110) destaca, a noção de sistema, compreendida na perspectiva de 

organização, “permite conectar e religar as partes em um todo”. Assim, os temas 

são apresentados na próxima subseção, articulados e não fragmentados para 

garantir ao leitor uma coerência teórica na apresentação das relações que os 

temas mantem entre si e com seus subtemas. Pretendo, assim, ao não dividir o 

texto da interpretação dos temas, como em outros trabalhos defendidos na 

Figura 13 Sistema de Temas e Subtemas: uma tessitura 
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perspectiva da AHFC28, para garantir ao leitor uma leitura fluída sobre a rede de 

relações que envolve a natureza do fenômeno estudado. 

4.2.1. Uma rede de relações entre temas e subtemas 

Considerando o fato de os temas e seus subtemas estarem tão intimamente 

ligados, optei por introduzir as suas ligações e, em seguida, apresentar os 

excertos na tentativa de não fragmentar os significados da tematização e 

destacar a organização sistêmica existente entre os temas e subtemas 

descobertos nesta pesquisa. Assim, sempre que o leitor desejar, pode recorrer 

a figura 12, a fim de relacionar as partes e o todo.  

Embora seja uma rede de relações, opto por iniciar pelos temas Presença/ 

Ausência, Estranhamento, Questionamento e Busca, articulados aos 

subtemas: feedback, humanidade, aluno, desconforto, tecnologia, espaço, 

si mesmo, discurso, naturalidade, artificialidade, dificuldade, aula e 

delimitação. A articulação entre esses temas e os respectivos subtemas está 

representada na Figura 12 e tanto os temas (em maiúscula) quanto os subtemas 

(em itálico), quando mencionados no texto com esse sentido, serão destacados 

em negrito, a partir deste ponto em diante. Desse modo, pretendo evidenciar as 

relações entre o todo e as partes que constituem a natureza do fenômeno. 

Enfatizo que todos os temas e subtemas são articulados e que não há 

necessariamente um que seja o mais importante para dar início a esta narrativa 

de interpretação. Entretanto opto por iniciar apresentando o tema Presença que 

possui uma forte ligação dialógica com o tema Ausência, especialmente, pela 

contradição que ambos trazem ao mesmo tempo que se complementam com os 

subtemas. 

Houve, inicialmente, uma pretensão em separá-los e apresentá-los em 

subseções distintas; porém essa dicotomia entre a percepção de presença e 

ausência mantinha uma relação de oposição que variava de acordo com a 

articulação que mantinha com seus subtemas. Portando, julgo importante não 

                                                           
28 A maioria das dissertações e teses defendidas que utilizaram a AHFC há a apresentação da seção de 
interpretação com a divisão dos temas e subtemas em subseções, inclusive, fazendo o uso de metáforas. 
Porém, neste trabalho, opto por me fundamentar no princípio de sistema que a complexidade de Morin 
(2015) apresenta. 
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reduzir minha apresentação aos temas isoladamente, mas trazer as articulações 

que a tematização me permite fazer, que são tão necessárias quanto a 

interpretação temática em si. A ausência presente no processo educativo 

também foi discutida por Moreira (2007) ao estudar os impactos das tecnologias 

no contexto da educação e sua crítica se faz na valorização de denominar 

educação, presencial ou a distância em detrimento ao potencial da tecnologia 

ao invés de valorizar a concepção de espaço, impactando, por consequência, a 

noção de Presença/Ausência:  

Considerando-se a aprendizagem como construção de 
conhecimentos, não existe, a rigor, aprendizagem a 
distância, é necessário o encontro, e a tecnologia deve 
favorecê-lo. Entende-se aqui o encontro como algo maior 
do que a simples partilha do mesmo espaço físico ou 
virtual (MOREIRA,2007, p.25). 

 

Nesse sentido, a educação vai além do conceito espacial de aula, pois em uma 

aula presencial o aluno pode estar distante ou ausente mesmo que fisicamente 

presente, por não participar do diálogo com o professor ou com os colegas. 

Neste sentido, a Presença e Ausência não estão relacionadas apenas ao 

espaço ou à questão física, mas também relacionadas a uma questão interativa, 

de diálogo em uma participação ativa entre professores e alunos por meio da 

linguagem e do meio tecnológico pois, para Tori (2010 p.101), “por meio de 

novas linguagens é possível, portanto, estarmos presentes, mesmo a distância. 

”   

Em outros estudos sobre a ação docente, realizados no âmbito do GPeAHFC/ 

CNPq, destaco a descoberta de Sá (2015, p. 117) sobre a questão da presença 

e da ausência quando relata que, nestas relações espaciais mediadas pela 

tecnologia, a linguagem possibilita estar presente e perceber a presença do 

outro. Ainda, nesta linha, vale destacar as contribuições de Moita Lopes (2006, 

p.91): 

Foi a tecnoinformação, por meio dos avanços 
tecnológicos (na informática, na cibernética, na eletrônica-
Milton Santos, 2000) que possibilitou um mundo cada vez 
mais veloz de discursos que atravessam o globo num 
piscar de olhos, no chamado tempo real, que mudam a 
economia na tecla do computador, que nos aproxima de 
forma surpreendente, que nos possibilita ser e ver os 
outros virtualmente, como também “conversar” com 
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pessoas que nunca vamos ver, que nos assustam como 
alteridades nunca imaginadas (grifos do autor) 

 

Partindo destas concepções de presenças e ausências que se fizeram presentes 

e inquietantes durante as várias leituras que fiz dos textos produzidos pelos 

participantes desta pesquisa, início esta subseção trazendo a voz dos 

participantes William e Francisca, que vivenciaram as duas fases da 

transposição da aula para videoaula, a fase de escrita de roteiro e a fase prática 

de gravação, de modo que a experiência vivenciada promoveu a emergência dos 

temas Presença/Ausência e Estranhamento, a partir da reconfiguração vinda 

da delimitação do espaço tradicional da sala de aula, e de uma relação de 

Estranhamento a partir Presença/Ausência de feedback, do aluno, da 

humanidade, da tecnologia. A partir da Presença/Ausência do próprio 

discurso emergem a artificialidade e naturalidade que leva ao 

Questionamento sobre o que é aula evidenciando as dificuldades de assumir 

o discurso do outro. O Estranhamento ocorre, também, após a observação do 

registro da aula gravada antes da transposição; nos registros emergiu o tema 

Estranhamento ligado a si mesmo revelado pela nova proposta de aula. 

A interpretação também revelou o tema busca de feedback no sentido de 

diálogo, e também uma busca dos alunos e de presença humana 

(humanidade). Entretanto, na produção de videoaula os alunos não estão 

presentes fisicamente de modo que essas situações atípicas para os padrões 

tradicionais revelaram novos Estranhamentos causados pela artificialidade 

presente nos discursos mediados pela tecnologia. O tema Estranhamento 

também está ligado à Presença/Ausência de tecnologia e ao desconforto 

frente a uma nova maneira de conceber a aula. Todas essas relações serão 

observadas nos excertos desta seção. Iniciando pelos excertos que revelam as 

primeiras rupturas do espaço natural transpostas para um espaço-tempo virtual 

típico de uma videoaula que foi marcado inicialmente pelo Estranhamento da 

delimitação desse espaço e da Presença da tecnologia envolvida como 

observado nos excertos 01 e 02. 

Excerto 01:  Quatro passos …Essa do espaço eu nunca 
vou esquecer (Wiliam). 
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Excerto 02:  Cara esse tema não teve problema, mas se 
eu tivesse que ensinar o que eu gosto de ensinar que é 
língua portuguesa, quando eu contei ali quatro passos 
eu pensei.... Como é que eu vou dar aula aqui? Ai aqui 
na frente também (referindo-se ao teleprompter) por 
causa que...Pra câmera beleza, mas eu iria até o fundo da 
sala se brincar (Wiliam). 

 

O Estranhamento da delimitação de espaço na videoaula se manifesta nos 

excertos 1 e 2, devido ao enquadramento da câmera, que reduziu a mobilidade 

dos participantes na sala de aula.  

Nos excertos seguintes, essa nova configuração espacial manteve a 

delimitação, mas trouxe novos Estranhamentos, dessa vez articulados à 

ausência de naturalidade comum aos espaços tradicionais de sala de aula, 

revelados nos excertos 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10: 

Excerto 04: Essa coisa assim de delimitar o espaço 
então… (Ricardo) 

 

Excerto 05: É uma questão de câmera né, mas esse 
espaço complica.... Complica porque tira a 
naturalidade, é o que a Francisca falou.... Acho que a 
aula é uma coisa muito pessoal né... (Wiliam). 

 

Excerto 06: Porque a dinâmica é diferente (Francisca). 

 

Excerto 07: É totalmente diferente.... Tem professores.... 
Eu já tive professores que ele pega aquela mesa, arrasta 
pra cá... para o meio para todos os alunos 
conseguirem vê-lo... Na cabeça dele né... (Wiliam). 

 

Excerto 08: ...e pronto, ele consegue dar aula parado! 
Então ficaria ali certinho no espaço que a gente 
delimitou (Wiliam). 

 

Excerto 09: Congeladinho (Francisca). 

 

Excerto 10; Mas eu... Vixe...Cara pra mim pode tirar a 
mesa da sala de aula. É um perfil de cada professor 
(Wiliam). 
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Durante a segunda fase da pesquisa, como já mencionado, houve a gravação 

das aulas dos participantes. Após apresentar os recursos tecnológicos, fiquei 

responsável por passar o letreiro do teleprompter, pois o manuseio dele exigia 

certa experiência de operação e não havia necessidade de fazer os participantes 

adquirirem domínio manual sobre o equipamento já que este não era o objetivo 

da pesquisa. Desse modo, eu realizava uma leitura, acompanhando a velocidade 

da fala do participante, com o objetivo de não acelerar nem atrasar o a 

velocidade da sua leitura seguida pela voz. A minha intenção era respeitar a sua 

velocidade e segui-lo pelo meu monitor, de modo a apresentar o discurso para 

o participante em seu tempo natural. Embora eu não estivesse olhando para o 

participante, o texto escrito no roteiro, ou seja, o discurso provocava um diálogo 

interno e, sem me dar conta, eu estava sendo, naquele instante, um aluno de 

uma aula de língua portuguesa, pois o discurso estava me trazendo novos 

conhecimentos. O roteiro desenvolvido pelo participante William estava em uma 

linguagem com características de oralidade, de modo que o texto conversava 

imediatamente comigo. Embora eu não dominasse o tema da videoaula que ele 

desenhou, eu estava compreendendo o discurso presente na videoaula e 

involuntariamente acenava positivamente com a cabeça fornecendo, de modo 

involuntário, um feedback ao participante, ainda que eu não estivesse mantendo 

contato visual, pois estava atento ao monitor.  

Nesse momento, pude perceber o quanto a questão do discurso para a produção 

audiovisual é essencial, e como para professores de Letras em formação, é 

essencial destacar a importância de se articular a linguagem audiovisual no 

currículo das licenciaturas. No caso das licenciaturas em Letras, por exemplo, 

essa articulação curricular deveria ser muito presente pois, como afirma Kenski 

(2012, p.62), ao apresentar a ideia de texto eletrônico:  

 [...] a escola precisa investir na formação de leitores por 
diversos caminhos e linguagens. Precisa também, ampliar 
suas concepções de linguagem, de leitura e de escrita 
para incorporar as mediações textuais feitas por meio do 
uso das tecnologias digitais.  

 

Ao final desta gravação, assistimos ao take gravado, notamos o olhar do 

participante William, desviando da câmera em busca de um olhar humano 

(humanidade), na ausência de feedback de um aluno. Esse movimento 
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involuntário em busca de um elemento vivo reforça a busca pela Presença física 

do aluno e de sua participação, ou seja, do feedback. O participante buscou 

encontrar a Presença do aluno no meu aceno involuntário que emitia um tipo 

de resposta, um feedback humano (humanidade), confirmado pelos 

participantes William, Ricardo e Francisca, como ilustrado nos excertos 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20: 

 

Excerto 11: É uma coisa que eu até notei, porque o 
Ricardo ele tava aqui né (ao lado do teleprompter) ele 
estava passando o letreiro pra mim, mas quando ele 
acenava com a cabeça, mesmo eu olhando para o 
texto eu olhava pra ele (William). 

 

Excerto 12: É a busca do ….(Ricardo). 

 

Excerto 13: Do feedback (complementando a minha fala) 
(Francisca). 

 

Excerto 14: ... feedback, eu percebi que eu estava 
atrapalhando ele, porque o texto dele está bem 
escrito…então tinha hora que... (Ricardo) 

 

Excerto 15: Provoca interação, o texto dele provoca 
interação (Francisca). 

 

Excerto 16: Mas em momento nenhum passou pela 
minha cabeça eu vou olhar para o Ricardo. O meu 
olhar buscou o Ricardo.... É automático (William) 

 

Excerto 17: É uma coisa que eu até me questiono porque 
tem professores que preferem dar aula para 15 
alunos.... Eu já acho que 15 alunos fica uma sala sem 
som.... Sabe eu tô falando e a minha voz ecoa...Tem que 
ter pelo menos uns 20...Ai começa a dar aquele 
barulho... ai você já começa a dar porrada e leva 
também...Tem que ter esse negócio vivo entende? 
(William) 

 

Excerto 18: Buscava... e no vídeo você vê (ele olhando 
para o lado) que a hora que ele estava falando, e eu 
estava compreendendo.... eu sinalizava com a cabeça, 
é o feedback que as vezes o aluno dá. Você olha...quer 
dizer que você está obtendo retorno né...É como você 
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falou, que as vezes você imagina que a câmera tem 
um aluninho ali... que a Francisca lembrou (Ricardo). 

 

Excerto 19: É....eu faço isso eu olho pra câmera e busco 
alguém sabe, alguém que as vezes não tá (inaudível) 
mesmo (Ricardo). 

 

Excerto 20: Se tivesse alguém dando feedback perto da 
câmera ficaria OK! (William) 

 

O excerto 17 remete a Ausência do aluno, ou seja, a ausência das discussões 

em sala de aula, dos momentos vivos, de debate em contraste com o 

Estranhamento ocasionado pela Ausência deste mesmo aluno substituído 

espacialmente pela tecnologia que ele compara metaforicamente ao diálogo frio 

com um robô em nos excertos 21 e 22: 

Excerto 21: Assim...o software é bom, mas tem que ter 
outro porque este software em específico eu prefiro até 
que fique alguém com uma plaquinha ali e fala: agora você 
pode.... Fala!!.... Por causa que (longa pausa) ... O 
negócio é frio pra caramba! Dá medo!  É preto, e como 
o letreiro é vermelho dá contraste... Aí parece sei lá que 
você tá falando com um robô (risos) (Wiliam)  

 

Excerto 22: Porque a aula tem muito a ver com 
interação humana né, gente? Quando você tem algum 
artefato, como é o caso do teleprompter.... Parece que 
isso realmente fica estranho... você está olhando para 
alguma coisa que não é alguém (Ricardo).  

 

Como ilustram os excertos 21 e 22, o artefato tecnológico teleprompter trouxe 

Estranhamentos, não só do ponto de vista de novidade tecnológica, que foi 

rapidamente superada ao iniciar o seu uso; o maior estranhamento não estava 

relacionado somente a Presença de uma nova tecnologia, mas ao que ela 

causava pois, além de esconder a câmera atrás de um espelho, oculta a 

Presença de um aluno. O espaço físico da sala de aula foi reduzido a um 

enquadramento, a uma delimitação, mas o tempo da aula foi expandido de 

modo que será apresentada ao aluno em outro momento do tempo.  

Todas essas relações fomentaram Questionamentos sobre o que é uma aula, 

como ilustram os excertos de 23 a 30: 
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Excerto 23: Parece que quebra essa coisa, quando fica 
professor e aluno faz aquele movimento... de linha 
reta...não tem a troca... se eu falar a linguagem do 
aluno que é essa a questão que está sendo discutida, 
a linguagem...tem esse encontro de duas 
experiências, então não tem que ficar só no EAD  tem 
que ter no presencial também...entendeu? que eu sou 
o cara que vai fazer assim, eu estou indo pra buscar 
você... e você vem ao meu encontro... daí que vem esse 
movimento... Não eu fico de cá e você fica daí... pra fazer 
só esse movimento (indicando movimento linear 
unidirecional)  (William). 

 

Excerto 24: É uma questão de câmera né, mas esse 
espaço complica...Complica porque tira a naturalidade, é 
o que a Francisca falou...Acho que a aula é uma coisa 
muito pessoal né...(Wiliam) 

 

Excerto 25: Ressignificar a própria aula (Ricardo). 

 

Excerto 26: Por causa que... Aula é bem mais 
abrangente... tá ali na carga semântica de aula, só que 
o que a gente faz é pegar esse leque e fechar um 
pouquinho… (William). 

 

Excerto 27: Não é uma questão de trocar o termo aula 
por outro, porque a única coisa que vamos conseguir 
fazendo isso é fragmentar tudo o que a própria palavra 
aula já abrange. Só que é a gente que fecha entende? 
eu penso isso (William). 

 

Excerto 28: Sim porque você fala “Aula” e todo mundo 
já pensa na sala de aula, o professorzinho , os alunos 
enfileirados... (Francisca). 

 

Excerto 29: É uma construção muito histórica. Porque se 
você me ligar agora e eu falar: estou em aula...você 
pensa que eu estou em uma instituição...não pensa 
que eu posso estar com ele (referindo-se a mim) em 
qualquer lugar, entende? (William) 

 

Excerto 30: Sim... que foi até o que a gente conversou 
naquele encontro Ricardo que você falou, Ah eu estou em 
casa, tô com o notebook eu tento estudar mas sempre 
vem alguém interrompe, acontece alguma situação, 
porque é como se em outro ambiente você não 
estivesse em uma aula, como se você não estivesse 
estudando (Francisca). 
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O futuro professor, o participante William, já questiona e estranha a aula porque, 

como aluno, também, num contexto de sala de aula tradicional, experimenta o 

que Tardif (2012, p.268) vai destacar como “mediações complexas da interação 

humana” que envolvem, por exemplo, a persuasão entre professores e alunos. 

Pensando nesta perspectiva, o papel da videoaula pode ir se desconectando do 

conceito de aula e passa a encontrar lugar no conceito de recurso pois, 

retomando Tardif (2012), a interação com os alunos está na essência da ação 

educativa em sala de aula. Assim, como na escrita de um livro, ou na escrita 

deste trabalho, não há uma comunicação síncrona, no caso da videoaula, há 

uma expectativa de o professor produtor que a sua mensagem seja interpretada 

e compreendida por um aluno que ele pode nunca conhecer ou que não está 

presente quando a proposta pedagógica está sendo desenvolvida. Nesta 

perspectiva, o desafio de se comunicar a distância permanece nas mídias. 

Entretanto, ao escrever um discurso para o roteiro da videoaula, a Ausência 

física do aluno parece óbvia, mas na gravação de uma videoaula a Presença 

tecnológica reforça a Ausência humana ocasionando Estranhamentos e uma 

ruptura do espaço-tempo naturais da sala de aula. Assim, ocorre o 

desdobramento do discurso e a Presença virtual do professor em relações 

distintas de espaço-tempo com o aluno, levando a uma virtualização da aula 

(LÉVY 2003). Esse paradoxo dialógico de Presença e Ausência quando se 

considera a comunicação móvel ou a distância virtual é considerada, para 

Santaella  (2007, p. 235), como um binômio paradoxal: 

O paradoxo que se insinua na expressão “distância 
virtual” acentua-se sobremaneira quando a comunicação 
móvel é prioritariamente considerada. Estudos sobre o 
assunto estão repletos de paradoxos, tais como “presença 
mediada”, “presença ausente”, “presença ubíqua”, todas 
elas voltadas para ambiguidades que o binômio presença 
e ausência passou a adquirir (grifos da autora).. 

Ainda pensando no paradoxo entre presença ausente mencionada pela autora, 

é importante destacar, sob o ponto de vista complexo de Morin (2008, 2015) e 

de Nicolescu (2015), a questão da complementaridade entre a presença e 

ausência. Essa relação paradoxal pode ser considerada, além de ambígua, 

complementar e emerge neste fenômeno relatado nos próximos excertos pois, 

como já abordado anteriormente, o tema Estranhamento tem ligação com a 
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Ausência de feedback e com a Presença da tecnologia. O Estranhamento 

também está relacionado a ser momentaneamente aluno de si mesmo, quando 

os participantes assistem pela primeira vez às próprias videoaulas como 

emergem nos excertos 31 e 32: 

Excerto 31: Eu vendo, se eu não soubesse que eu fiz o 
roteiro eu não diria que eu estou lendo... mas sei lá (risos) 
é uma questão que são aquelas primeiras preocupações, 
eu fiquei olhando assim e pensei nossa como eu 
tenho o (...) gigante… (William). 

 

Excerto 32: Eu acho que (pausa longa) talvez como eu 
gravei os dois primeiros do curso com a câmera frontal eu 
estava me vendo, mas como agora eu só fui me ver 
depois... nossa que coisa estranha.... Logo o primeiro 
que a gente fez de teste eu falei: Nossa é assim que eu 
fico de costas.... É estranho, é uma coisa muito 
estranha você ver a sua videoaula (William).   

 

Esse estranhamento é a vivência do processo de projeção e identificação na fase 

do duplo, para Morin (2014b p.109) “a projeção é um processo universal e 

multiforme. Nossas necessidades, aspirações, desejos, obsessões e temores se 

projetam [...] em todas as coisas e em todos os seres”. Entretanto, na 

identificação, segundo o autor, o sujeito, ao invés de se projetar no mundo, o 

absorve em si, incorporando o meio ambiente no ego  e o integrando 

efetivamente. No caso desta vivência, o participante vivencia o duplo, pois é 

simultaneamente professor e aluno de si mesmo. Morin (2014b p.111) denomina 

essas transferências de “complexo projeção-identificação” que vão remeter 

projeção e identificação individual das concepções de professor e de aula. 

O Estranhamento não ocorreu quando o participante William utilizou na 

gravação o próprio roteiro, ou seja, o próprio discurso no teleprompter. Os 

participantes Willian e Ricardo destacam a naturalidade, evidenciando a 

característica complexa do fenômeno de ser simultaneamente natural e artificial 

de acordo com a identidade Presente no discurso. Assim, emerge também a 

naturalidade encontrada no próprio discurso como revelam com mais 

intensidade os excertos 33, 34 e 35, a seguir: 

 

Excerto 33: Assim, você lendo o seu texto, eu acho que 
a experiência foi diferente, mas o que você acha que 
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faltaria para (longa pausa)... Porque pra mim, e acho que 
para a Francisca também parecia que estava super 
natural, não parecia que você estava lendo, teve até 
um momento que a gente comentou, nossa não 
parece que ele está lendo (Ricardo). 

 

Excerto 34: Eu vendo, se eu não soubesse que eu fiz o 
roteiro eu não diria que eu estou lendo... mas sei lá 
(risos) é uma questão que são aquelas primeiras 
preocupações, eu fiquei olhando assim e pensei nossa 
como eu tenho o (...) gigante… (William). 

 

Excerto 35: Eu acho que até por isso que o dele (William) 
conseguiu ter mais naturalidade porque não há uma 
transcrição da fala para o que está escrito, mas é tudo o 
que ele imaginou para essa aula, e no meu caso eu não 
imaginei essa aula eu imaginei outra situação 
(Francisca). 

 

Os textos apontam para a naturalidade no discurso, quando o leitor é o próprio 

autor do roteiro; entretanto, a tecnologia ainda é penalizada pela artificialidade 

no discurso, quando há um desconhecimento da técnica de utilização. É muito 

comum o engano de pensar que basta ligar a câmera, simular a presença de 

alunos e haverá milagrosamente uma videoaula natural sem artificialidades e 

estranhamentos bastando retirar do set o teleprompter. Essa ação, segundo os 

excertos a seguir, traz imediatamente uma sensação de que o espaço da aula 

torna-se novamente natural, de modo que é desconsiderada a manipulação do 

tempo e espaço nesse modelo de produção de videoaula. Trazendo novamente 

a preconcepção equivocada de que a Presença da câmera, substitui o aluno 

trazendo um conforto momentâneo que acarretará problemas de significação, ou 

seja, nessa concepção o registro não passa por um processo de transposição.  

Desse modo, o registro audiovisual torna-se uma alternativa ao processo de 

escrita de roteiro, de significação e de articulação das imagens e sons e da 

manipulação do tempo. O registro é uma maneira rápida de obter naturalidade, 

porém não resolve a questão da Ausência de feedback e principalmente a 

significação que esta obra imprime aos alunos. Embora os excertos 33, 34 e 35 

apontem que o teleprompter se bem utilizado possibilita a naturalidade, 

bastando somente compreender o seu uso adequado, os excretos 36, 37 e 38 

contradizem esta percepção apontando a Presença do teleprompter como 

elemento de artificialidade como destaco nos excertos a seguir: 
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Excerto 36: Mas talvez seja por causa desta questão 
do prompt por ele ser frio, que as aulas da (faculdade X) 
as câmeras ficam lá atrás, e a aula rolando... 
(William). 

 

Excerto 37: Normal com alunos… (Ricardo). 

 

Excerto 38: conserva a naturalidade (Francisca). 

 

O artefato tecnológico, teleprompter, representa na concepção de registro de 

aula, a posição espacial de um aluno, além disso apresenta ao professor o seu 

próprio discurso, causando simultaneamente Estranhamento e desconforto 

perante tantas fragmentações da realidade natural vivenciadas no cotidiano 

docente. Também é possível observar o impacto da cultura do discurso formal 

e acadêmico que ainda é perpetuado nos ambientes educacionais, e, 

naturalmente, nas concepções de um padrão construído socialmente como a 

imagem do professor, de como deve se apresentar e se comunicar, como é 

revelado nos excertos 39 a 57: 

Excerto 39: Eu acho que essa questão da imagem é 
muito do preconceito da sala de aula, porque por 
exemplo, eu do jeito que estou vestido agora... seu eu 
entrar na sala de um colégio, ou de uma escola pública 
mesmo, eles não dizem que eu sou professor (William).  

 

Excerto 40: olha lá um aluno (Francisca). 

 

Excerto 41: mas que existem regrinhas...entende?  
Você por exemplo não pode entrar de dread, eles falam 
Nooossa!!...Ai talvez isso passe pra videoaula 
(William). 

 

Excerto 42: Igual aos padrões que vocês estavam 
falando? A câmera parada (Ricardo). 

 

Excerto 43: Se eu for procurar estágio tem que tirar a 
barba… (William). 

Excerto 44: Será? (Ricardo) 

 

Excerto 45: Eu pelo menos me questiono, porque pô, eu 
estou indo ensinar ou construir uma imagem...sei lá 
(William). 
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Excerto 46: Eu penso nisso, de onde eu venho né? de 
onde eu venho, e eu acho que isso na educação é muito 
importante, eu vim de algum lugar eu falo de algum 
lugar, (Ricardo) 

 

Excerto 47: (complementa) Eu tenho uma cultura...Minha 
linguagem fala de mim (William) 

 

Excerto 48: eu tenho uma cultura que é minha, eu acho 
que educação tem que ser o único espaço que isso tem 
que ser garantido (Ricardo). 

 

Excerto 49: Isso tem que ser DISCUTIDO na educação, 
porque a partir do momento que eles falam, NÃO... 
professor não pode entrar assim porque faz mal para 
o aluno, automaticamente você está deixando 
subtendido: pô  o aluno vai criar um preconceito com 
determinadas imagens (William). 

 

Excerto 50: sim porque… (Francisca). 

 

Excerto 51: essa é a imagem certa, essa é a imagem 
errada. Entende? (William) 

 

Excerto 52: é isso mesmo (Ricardo). 

 

Excerto 53: Não tem esse contato com os diversos tipos… 
(William) 

 

Excerto 54: porque rotulam muito (Francisca). 

 

Excerto 55: Tem um rótulo pra professor porque gente 
isso é ridículo de pensar (William). 

Excerto 56: Ou seja até a videoaula acaba éééé….Ela 
piora isso…ela acaba até  trazendo essa necessidade 
de criar um estereótipo de professor. Um estereótipo 
de videoaula (Ricardo). 

 

Excerto 57: é daí que vem toda a formalidade da 
videoaula. tem que ser essa imagem (explica) (William). 
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Diante dos excertos acima, além dos Questionamentos sobre si mesmo como 

futuro professor, é possível compreender e relacionar esses desconfortos e 

Estranhamentos em relação a formalidade dos discursos baseada na imagem 

docente que está ainda em construção no contexto dos participantes, pois ainda 

são alunos de licenciatura, mas seu universo de estudo é também um modelo 

de influência. Embora recebam influência dos padrões como futuros professores 

de línguas, também são críticos ao excesso de formalidade em videoaulas, 

Nesse sentido, temos o comentário de Bagno (2009, p.35), ao discutir 

discriminação da língua e sociedade: 

Nesta perspectiva, existem formas linguísticas que gozam 
de maior prestígio na sociedade, enquanto outro alvo de 
estigma, discriminação e até ridicularização. As mesmas 
desigualdades, injustiças e exclusões que ocorrem em 
outras esferas sociais- no que diz respeito, por exemplo, 
o sexo da pessoa, a cor da pele, a orientação sexual, a 
religião, a classe social, a origem geográfica, etc.- 
também exercem seu peso sobre a língua, ou, mais 
precisamente, sobre modos particulares de falar a língua. 

 

Embora, ainda muito presente no contexto escolar, é por meio das tecnologias 

que essas questões começam a ser superadas, principalmente, a partir dos 

próprios estudos linguísticos como os de Recuero (2014), que foca na 

possibilidade de hibridização das linguagens oral e escrita, hibridização 

importante quando pensamos nas produções audiovisuais, não sendo diferente 

no caso da videoaula. Essa autora, afirma, por exemplo, que a tecnologia e as 

mídias articulam as linguagens: 

As tecnologias de informação e comunicação e seu 
desenvolvimento sempre tiveram efeitos variados sobre a 
linguagem das populações e sobre as relações 
estabelecidas através da linguagem entre os 
interlocutores. Baron (2001) explica que parte dessas 
mudanças quanto à mediação do digital está ficada no 
apagamento ou hibridização das linguagens escritas e 
oral, tradicionalmente diferentes, ainda que 
intrinsecamente relacionadas ( RECUERO, 2014,p.45). 

  

As relações estabelecidas por meio da linguagem e a vivência do duplo estão 

ligadas ao desconforto como já abordado, mas os próximos excertos revelam 

um desconforto articulado à percepção da Ausência do próprio discurso 

revelando também dificuldades e novos Estranhamentos. 
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Essa dificuldade ocorreu quando os participantes, após a gravação dos takes 

das videoaulas, decidiram trocar seus roteiros para experimentar a possibilidade 

e transferir a identidade impressa no discurso oralizado, preparado por Willian 

para Francisca experimentar no teleprompter, utilizando o discurso do outro. 

Não fiz nenhuma intervenção, embora estivesse inclinado ao tratamento 

pedagógico de roteiro audiovisual, seguindo Wohlgemuth (2005), os 

participantes estavam dispostos e explorar essa vivência de outro ponto de vista, 

tendo vindo a caminho do estúdio discutindo sobre essa possibilidade. Assim 

que chegaram, compartilharam a sugestão que aceitei de imediato, incluindo 

novamente a incerteza como parte do processo de descoberta sobre a natureza 

da transposição da aula para videoaula, afinal, em muitos processos de 

produção de videoaulas, professores são colocados para gravar um discurso que 

não foi elaborado por eles, principalmente, quando o propósito de produção é 

em escala industrial.  

A troca de roteiros durante a gravação contribuiu com novos significados para a 

transposição, mas, é importante destacar que os participantes não são atores ou 

professores acostumados com essa vivência como produtores de material 

didático. Os participantes, na verdade, ainda são professores em formação. 

Assim, a manifestação da dificuldade em assumir/interpretar papéis escritos por 

outros roteiristas, era uma possibilidade, porém, mesmo assim, decidiram 

experimentar como revelam os excertos 58, 59 e 60 a seguir: 

Excerto 58: Ai foi super... super difícil, porque utilizar o 
texto dele foi exatamente o que eu falei anteriormente, ele 
tem a propriedade de falar sobre o assunto também da 
mesma forma que eu conseguiria explicar, só que o texto 
é dele (Francisca). 

 

Excerto 59: Então as ideias são dele...o exemplo que ele 
conseguiu pensar é diferente do que eu pensaria, então a 
forma de abordar o assunto é diferente, por isso ler o 
texto de outra pessoa não funciona bem.  Porque se o 
texto fosse meu por exemplo, eu não ia colocar o exemplo 
da gatinha, ou do Yoda porque as escolhas lexicais e a 
bagagem são diferentes.   Então... eu pensaria em coisas 
diferentes para explicar o mesmo assunto (Francisca). 

 

Excerto 60: Principalmente pela forma como aconteceu 
acho...de fazer o roteiro e você ter que ler o texto que 
está no roteiro... assim... exatamente, é um fator que 
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dificulta. Porque igual, eu li o texto dele (referindo-se ao 
texto produzido por William) não foi uma produção minha, 
muitas palavras não condizem com o que eu gostaria 
de usar nem para o exemplo nem para transmitir a 
informação, na hora que você fica assim lendo o texto 
direto (referindo-se ao TP) parece até que você não está 
pensando, porque você está congelado naquela situação 
de ler apenas a informação que está em algum lugar. 
Então a câmera parou de ser tão intimidadora...O que foi 
mais intimidador mesmo é o fato de você ter que ler o 
texto de uma outra pessoa. Ou de você ter que 
condensar informação só ao que está ali (noTP) Porque 
se você pensa em outro exemplo você vai fazendo 
conexões, ai você pensa ...eu posso adaptar isso para 
uma outra forma, ou essa não é a melhor forma de 
transmitir ou a falta de contato, porque você não sabe se 
o aluno pensou exatamente aquilo (Francisca). 

 

Acredito que uma das contribuições desta pesquisa emergiu da sugestão da 

participante Francisca que já passara a sentir segurança, pois teve sucesso ao 

planejar e realizar seus projetos audiovisuais, mas queria ir além, e trouxe para 

esta pesquisa elementos não previstos e que considero muito valioso, uma vez 

que revelaram a dificuldade de se desprender do próprio discurso, e de 

assumir o discurso do outro. Assim, a Ausência do próprio discurso não se 

apresenta apenas com dificuldade mas também como um desconforto como 

apontam os excertos 61, 62 e 63:   

Excerto 61: É uma situação um pouco desconfortável no 
início (Francisca). 

 

Excerto 62: É desconfortável...isso! (Participante 
William) 

 

Excerto 63: Principalmente pela forma como aconteceu 
acho...de fazer o roteiro e você ter que ler o texto que 
está no roteiro... assim... exatamente, é um fator que 
dificulta. Porque igual, eu li o texto dele (referindo-se ao 
texto produzido por William) não foi uma produção minha, 
muitas palavras não condizem com o que eu gostaria 
de usar nem para o exemplo nem para transmitir a 
informação, na hora que você fica assim lendo o texto 
direto (referindo-se ao TP) parece até que você não está 
pensando, porque você está congelado naquela 
situação de ler apenas a informação que está em algum 
lugar. Então a câmera parou de ser tão intimidadora...O 
que foi mais intimidador mesmo é o fato de você ter 
que ler o texto de uma outra pessoa. Ou de você ter que 
condensar informação só ao que está ali (noTP). Porque 
se você pensa em outro exemplo você vai fazendo 
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conexões, ai você pensa ...eu posso adaptar isso para 
uma outra forma, ou essa não é a melhor forma de 
transmitir... ou a falta de contato, porque você não sabe 

se o aluno pensou exatamente aquilo (Francisca). 

 

No subtema desconforto, devido a Ausência do próprio discurso vivenciado 

pela Francisca, penso que é possível interpretar um personagem no teatro, no 

cinema e na televisão. Entretanto, no caso da aula, não se trata de exatamente, 

de um espaço de entretenimento, embora, possa ser lúdica e descontraída. Para 

Wohlgemuth (2005 p.24), a proposta de pedagogia audiovisual não teatraliza a 

realidade, ou seja, não se utiliza de recursos dramáticos. A razão disso está na 

percepção do aluno, que logo percebe o não autêntico, o falso. Ao utilizar os 

meios de produção tradicionalmente utilizados pelo cinema e televisão, 

desconsiderando o tratamento pedagógico de vídeo educacional sugerido por 

Wohlgemuth (2005) os participantes experimentaram um desconforto da 

artificialidade ligado diretamente a Ausência do próprio discurso.  

Encerro esta seção de interpretação lembrando que ela é, de fato, circular e os 

temas que constituem a essência do fenômeno estão presentes em todo o texto. 

Nesse sentido, destaco que o excerto 63, o último desta seção de interpretação, 

remete aos temas Presença/Ausência de contato humano (humanidade) e 

feedback que foram os primeiros a abordados nessa seção. Embora esse 

excerto esteja distante, há muitas páginas dos primeiros excertos que trouxeram 

esses temas e subtemas iniciais, é possível notar que os excertos, 

independentemente da localização, dialogam com os temas iniciais, mantendo 

um sistema de relações dialógicas, retroativas recursivas e hologramáticas entre 

os temas em toda a extensão do texto. 
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CONSIDERAÇÕES PARA UMA NOVA CENA 

A comunicação é um fio condutor dos processos de ensino e aprendizagem, visto 

as dificuldades e estranhamentos abordados na seção de interpretação, ambos 

fortemente ligados a ausência de feedback e de contato humano. Houve, no 

desenvolvimento desta pesquisa, uma constante busca pelo diálogo com o 

aluno, como relatado pelos participantes. Acredito que o diálogo é um dos 

caminhos possíveis para os docentes desenvolverem saberes acerca da 

linguagem audiovisual que é 

[...] muito distante do discurso linear a sequenciado 
presente nos textos escolares, na organização didática 
das aulas, na lógica que preside a organização das 
disciplinas e da maioria das atividades vivenciadas no 
espaço escolar. Encontrar um denominador comum – 
estabelecer um diálogo entre essas formas de linguagens 
muito diferentes – é um dos múltiplos desafios que se 
impõem a escola na atualidade (KENSKI 2012, p. 60). 

 

Esta pesquisa traz uma proposta de denominador comum, ou seja, uma 

complementaridade entre linguagens. Assim, considero que em formações 

docentes com a temática linguagem audiovisual, deve-se partir da premissa dos 

conhecimentos prévios e dos objetivos dos professores para não cair no 

equívoco de impor soluções que poderão ser futuros transtornos aos docentes.  

Partindo da necessidade docente de produzir videoaulas, preparei um curso, 

embasado em um design complexo, que previa a preparação, execução, e 

reflexão constantes de modo que a formação não seguiu uma linearidade, 

trazendo novos elementos. Houve expectativas minhas para desenvolver 

storyboards, narrativas, e linguagem audiovisual, mas somente essa última era 

uma expectativa que eu tinha em comum com os alunos. Como demonstra o 

quadro 3, da seção 2.3, as expectativas em relação ao curso eram mais práticos, 

voltados para a produção de videoaulas, edição e linguagem audiovisual.  

Partindo da leitura audiovisual, foi possível proporcionar aos futuros professores 

saberes para desenvolver uma escrita audiovisual29, capaz de imprimir sentido 

nas obras audiovisuais educacionais. A linguagem audiovisual permeia os 

                                                           
29 Relaciono escrita audiovisual a todo o processo de transposição, partindo da concepção da aula e 
seguindo pelas etapas de produção do roteiro audiovisual, gravação e montagem. 
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processos de escrita de roteiro audiovisual e montagem; entretanto, a escrita 

não precisa de recursos caros, porém a montagem requer tecnologias mais 

caras. Vale destacar que o processo de montagem ainda possui um grande 

obstáculo na formação docente: 

O principal problema relacionado ao uso das mídias de 
áudio e vídeo na educação a distância é o fato de exigirem 
criatividade e conhecimento profissional especializado 
para produção de programas de boa qualidade, e a 
criatividade custa mais tempo e dinheiro do que a maioria 
das instituições está disposta a pagar. Infelizmente, o 
resultado é que essas mídias são subutilizadas em 
sentido negativo, ficando, muitas vezes, limitadas a 
transmitir uma preleção na íntegra, o que significa uma 
utilização muito restrita de recursos potencialmente 
valiosos (MOORE, 2013, p.105). 

 

Moore destaca o cerne da questão pois, ao abandonar o processo de 

transposição, as preleções são transmitidas na íntegra, ou seja, tornam-se 

registros de aula. Durante anos, vivenciei este contexto antes do 

desenvolvimento desta pesquisa: os professores apresentavam dificuldade em 

escrever os roteiros e havia sempre a pergunta:  por que escrever se eu posso 

dar aula para a câmera? Com esse pensamento, era natural a preferência por 

registro de aula, e os registros eram longos e acompanhavam o tempo 

cronológico da aula, arrastando-se de modo que não consigo imaginar um 

adolescente diante as aulas gravadas pelo tempo proposto similar a uma aula 

presencial em torno de 40 a 50 minutos de longas e cansativas preleções. 

Embora essa tenha sido minha realidade, por alguns anos foi possível 

transformá-la com apoio dos docentes, que queriam ir além do registro. A partir 

desta pesquisa, vejo uma possível saída para o problema apresentado por 

Moore: de fato, as instituições não estão dispostas a pagar pelo conhecimento 

especializado, mas a criatividade não está presente na etapa cara do processo. 

A criatividade está na fase do roteiro e no planejamento da montagem que não 

requer nenhum recurso tecnológico avançado ou caro, apenas a leitura e 

interpretação fílmica como base para reconhecer elementos da gramática 

audiovisual. 

Concordo com Moore (2013) em relação ao processo técnico de montagem que 

requer conhecimento especializado e softwares pagos, embora, existam também 



151 
 

alternativas gratuitas. Acredito que uma saída para este caso seja investir na 

formação técnica, caso haja interesse por parte dos docentes pois, a cada dia, 

os recursos de edição estão se tornando mais simples e intuitivos de usar e 

requerem formações mais práticas e curtas, o próprio YouTube oferece recursos 

de edição online gratuitos. 

Embora, a fase técnica de montagem possa ser um obstáculo, a fase de roteiro 

exige apenas letramento em uma nova linguagem e abre muitas possibilidades 

criativas, uma vez que a etapa técnica de montagem pode ser terceirizada desde 

que acompanhada pelo autor da videoaula, ou que o roteiro seja mais técnico, 

prevendo montagem, não trazendo nenhum prejuízo na produção de sentido. 

Recentemente elaborei uma nova capacitação nos moldes dessa pesquisa e as 

gravações tornaram-se rápidas. Há muito tempo não vejo mais os professores 

sentirem insegurança no estúdio, porque a presença do discurso docente 

produzido pelo próprio autor traz segurança. Houve uma mudança grande nesse 

sentido; há uma participação mais ativa dos docentes e essa participação 

positiva se reflete principalmente no aluno que recebe este material de estudo. 

Uma outra reflexão a partir desta pesquisa é que o conceito de aula deve ser 

revisitado em tempos de hibridização entre tecnologias, presencialidade, 

distâncias, e o professor, já em sua formação inicial, precisa tomar contato e se 

apropriar destas questões. Há limitações que a videoaula não dará conta de 

atender. Nesse sentido, ela volta a se descolar do conceito de aula e está mais 

próxima de recurso didático. Diante desta realidade, o termo videoaula traz 

pressupostos infelizes: ficou evidenciado nesta pesquisa que, mesmo 

desdobrando virtualmente a voz e a presença em um novo espaço tempo, como 

afirma Lévy (2003), a aula exige uma comunicação, que no caso da videoaula é 

mediada pela tecnologia. Alunos e professores estão em tempo espaço distintos 

de modo que 

Quando alunos e professores são separados surge um 
espaço psicológico e comunicacional a ser transposto, 
denominado “distância transacional”. Já foi observado que 
a distância transacional ocorre mesmo na educação 
presencial, como indicado por Rumble. Tanto em cursos 
convencionais quanto naqueles a distância há níveis 
variáveis de distância transacional, em razão de diversos 
fatores, tais como estratégia e tecnologias utilizadas, ou 
ainda aspectos psicológicos e ambientais, o que a torna 
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uma variável contínua e relativa. Seguindo essa teoria há 
três variáveis que influem diretamente na extensão da 
distância transacional: diálogo, estrutura do programa e 
autonomia do aluno (TORI, 2010, p. 60). 

 

Nesse sentido, quanto maior o diálogo entre alunos e professores, menor será a 

percepção da distância transacional. Refletindo sobre esse aspecto, a videoaula 

não propicia diálogo síncrono e, mais uma vez, se desprende do conceito de 

aula. Essa ruptura se torna mais evidente quando se aplica uma abordagem de 

análise de distância em educação (TORI 2010), que são as distâncias primárias 

espaciais, temporais e interativas: todas ampliam a distância transacional, e a 

videoaula assíncrona não atende a nenhum desses requisitos para reduzir a 

distância transacional, portanto sua utilização é melhor aproveitada como um 

recurso auxiliar a aula, ou seja, como uma parte de um todo: 

[...] as técnicas materiais (vídeos, filmes, computador, 
etc.). Também não se confunde com as técnicas 
específicas com as quais é tão frequentemente 
identificada: a aula expositiva, o estudo dirigido, 
procedimentos de ensino-aprendizagem sócio 
individualizantes, procedimentos de ensino-
aprendizagem socializantes, etc. Esses meios são uma 
parte ou elementos do ensino, e não o todo (TARDIF, 
2012, p.119). 

 

Esta pesquisa também possibilitou uma visão atual de formação docente na área 

de audiovisual, principalmente porque desenvolver materiais para cursos a 

distância é uma realidade crescente. As formações, principalmente as 

licenciaturas, parecem desconsiderar o mercado de trabalho em EaD em seus 

currículos. Parece paradoxal que instituições formadoras de profissionais 

estejam carentes de profissionais, mas persistem em manter seus programas 

tradicionais de formação como critica Tardif (2012, p.241): 

No entanto se quero saber como realizar um trabalho 
qualquer, o procedimento mais normal consiste em 
aprendê-lo com aqueles que efetuam esse trabalho. Por 
que seria diferente no caso do magistério? Somos 
obrigados a concluir que o principal desafio para a 
formação de professores, nos próximos anos será o de 
abrir um espaço maior para os conhecimentos dos 
práticos dentro do próprio currículo. 
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Não encontrei sempre receptividade em todas as formações tecnológicas de 

professores em linguagem audiovisual, pois há uma tendência em supervalorizar 

a tecnologia, mas ela não constitui linguagem sem ação humana:  a tecnologia 

é bem-vinda como extensão das capacidades humanas. 

Acredito que o papel desta pesquisa é trazer a reflexão sobre o processo que 

utiliza fragmentos capturados pela tecnologia para se constituir em uma nova 

linguagem, ampliando as capacidades humanas de comunicação. Espero que 

essa pesquisa possa contribuir com outros colegas da área de audiovisual e com 

professores de outras áreas que se desafiem a extrapolar as barreiras impostas 

pela fragmentação de saberes. 
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