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RESUMO 

 

 

MOREIRA, Marcelo. A teleaula na EAD da Universidade Metodista de São Paulo: 

Uma leitura da intersubjetividade presente nesta produção. Universidade Metodista 

de São Paulo. 

 

 

  

Ao propor as suas teleaulas no formato televisivo, o programa de Educação 

a Distância da Metodista de São Paulo, problematiza a questão da capacitação 

docente para esta modalidade de ensino e propõe a constituição de um novo 

espaço pedagógico: O estúdio de TV. Entretanto, o professor não está mais 

sozinho na produção destes processos educativos, agora, também, faz parte a 

equipe responsável pela condução técnica e operacionalização televisiva destas 

aulas. Este trabalho objetiva fazer uma leitura destas relações intersubjetivas, a 

partir de uma perspectiva multirreferencial, para a compreensão da importância 

destas relações na construção pedagógica da teleaulas. Para tanto, no capitulo 

um, encontra-se as descrições dos métodos e a abordagem utilizada na pesquisa. 

O capitulo dois é composto por um panorama teórico em torno do binômio 

educação e comunicação, a fim de delinear as alterações decorrentes das 

tecnologias da informação e comunicação na educação. O capitulo três é 

constituído pela descrição da implantação do programa de Educação a distancia 

da Universidade Metodista, e da formatação televisiva de suas teleaulas, assim 

como as implicações destas na prática docente.  No capitulo quatro, a descrição 

de ocorrências registradas no jornal de pesquisa, durante as capacitações 

docentes e teleaulas do programa, e as respectivas análises pautadas na 

abordagem adotada, apresentando por fim, as conclusões e as considerações 

finais.  

 

 

 

 

Palavras-chaves – Educação, Capacitação docente, teleaulas, comunicação 

televisiva. 
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ABSTRACT 

 

MORERIA, Marcelo. The video class in the Distance Education Curriculum: an 

analysis of the intersubjectivity  present in this process. Methodist University of São 

Paulo. 

  
  
              
The proposal of the Continuing Education Program of the Methodist University of São 

Paulo in the television format raises a discussion of two important points. Firstly, to 

the issue of providing adequate training of the faculty that performs this task. 

Secondly, to the fact that the professor is no longer alone in the production of the 

educational process, but is part of a greater setting which is composed by a team of 

professionals responsible for the technical conduction and television 

operationalization of the classes. The present work seeks to analyze these inter-

subjective relations from a multi-referential perspective in an attempt to comprehend 

the importance of these relations in the pedagogical process of constructing televised 

classes. In order to reach the ultimate goal of this investigation, the first chapter will 

describe the methods and approaches utilized in the examination. The second 

chapter will provide a theoretical panorama that accompanies the binomial 

relationship between Education and Communication, so that a discussion of the 

impact and changes made to the Educational field as a result of the influence of the 

information and communicational technologies is raised. The third chapter is 

constituted of a description of the development of implementation of the Continuing 

Education program of the Methodist University of Sao Paulo and of the television 

formulation of the classes, as well as the implications of the given format in the 

practice of the faculty. The fourth chapter presents the occurrences registered in the 

research journal, as the faculty training and respective analysis based on the multi-

referential approach took place, followed by the conclusion and final considerations.  

  

  
  

Key words–  Education, Faculty training, video classes, TV format 
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INTRODUÇÃO 

 

A  construção e resignificação de minha trajetória como profissional da 

Comunicação 

Meu primeiro contato com os meios de comunicação se deu ainda muito 

antes da minha formação formal como profissional de rádio e televisão, já no 

ingresso no meio universitário, quando trabalhei em um setor que prestava serviços 

e soluções em equipamentos de áudio e vídeo para aulas presenciais em uma 

grande Universidade. 

Parte do meu trabalho consistia no acompanhamento técnico de sonorização 

e exibição de material multimídia em palestras e workshops para diversas áreas da 

faculdade, bem como dando o suporte de recursos audiovisuais, como projetores de 

slides, retroprojetores, equipamentos de iluminação, entre outros, para os 

professores em suas salas de aulas.  

Todo este trabalho possuía caráter muito técnico; e o bom desempenho do 

equipamento e o melhor suporte oferecido por um recurso audiovisual dependiam 

grandemente de rigor sistemático, do qual faziam parte: checagens rotineiras dos 

equipamentos e o repassar constante dos procedimentos de operação dos mesmos.  

 Com certeza, esta experiência primária foi a alavanca que me lançou em 

direção à carreira de comunicador social, não só pelo gosto e facilidade na operação 

técnica dos equipamentos, mas também pelo deslumbramento do conteúdo 

audiovisual que, a meu ver, se apresenta como uma das mais expressivas formas 

de manifestações da imaginação, da criatividade, do pensar e existir humano.  

 Já como comunicador social, formado na área de rádio e televisão, muitas 

foram as oportunidades profissionais na área, como trabalhar em grandes emissoras 

de televisão como GLOBOSAT, TVA, Rede Bandeirantes de Televisão e Sistema 

Brasileiro de Televisão e outras produtoras de vídeo, desenvolvendo, assim, projetos 

midiáticos conhecidos do grande público; trajetória esta que trouxe grandes 

implicações em minha formação, na  maneira  de interpretar a comunicação e no 

meu modo de fazer TV.   
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Cada experiência vivida se somou ao grande número de informações teóricas 

e práticas, intrínsecas à constituição formal da profissão de radialista que exige 

sempre alto rigor técnico na concepção e no domínio da tecnologia. Isto pode ser 

constatado na construção de qualquer produto midiático de qualidade disponível no 

mercado de áudio e vídeo; e esta exigência e rigor se convergem na busca de um 

fator primordial para os profissionais da televisão: a qualidade.  

A busca por esta qualidade é histórica e está no centro das discussões sobre 

teoria e prática televisiva. Geoff Mulgan, no livro “The question of quality”, enumera 

algumas acepções da palavra “qualidade” aplicáveis à televisão, correntes entre os 

que pensam e fazem televisão, das quais transcrevo três: 

 Qualidade pode ser (1) um conceito puramente técnico, a 

capacidade de usar bem os recursos expressivos do meio: a boa 

fotografia, o roteiro coerente, a boa interpretação dos atores, a 

indumentária de época convincente, etc. (2) a capacidade de 

detectar as demandas da audiência (análise de recepção) ou as 

demandas da sociedade (análise de conjuntura) e transformá-las em 

produto, abordagem predileta dos comunicólogos e também dos 

estrategistas de marketing. A qualidade pode ser também (3) uma 

particular competência para explorar os recursos de linguagem numa 

direção inovadora, como o requer a abordagem estética. (MULGAN 

apud MACHADO, 2000, p. 24) 

 

Para discorrer sobre a terceira definição de qualidade em TV, creio ser 

relevante fazer um breve levantamento histórico. Quando ocorreram as primeiras 

transmissões televisivas no Brasil, a partir de setembro de 1950, Assis 

Chateaubriand, um dos homens públicos mais influentes do Brasil nas décadas de 

1940 e 1950, destacando-se como jornalista e empresário, inaugura a TV Tupi e 

passa a produzir uma programação diária e ao vivo. Neste período, fica evidente, 

pelos relatos históricos daquela época, as dificuldades que os profissionais 

encontraram para produzir um programa de TV; e sem os padrões de qualidade 

citados por Mulgan, pois levaram seis semanas para produzirem o show de 

inauguração da TV no Brasil e, ainda assim, não tinham nada preparado para levar 

ao ar no dia seguinte; isto, sem comentar os problemas técnicos com os quais 
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tiveram que trabalhar durante as transmissões da estréia. Cardoso, Santos e Goulart 

(2007), apontam que: 

As características principais dessa fase são determinadas pela 
insipiência técnica da TV: inicialmente com transmissão em preto e 
branco, os programas eram exibidos ao vivo (até mesmo as peças 
publicitárias, que contavam com as “garotas-propaganda”) a partir do 
estúdio das emissoras. Como a produção era precária, os programas 
contavam com cenários e figurinos pobres e improvisados. Os 
percalços das transmissões ao vivo também geravam problemas. 
(op.cit. p.60) 

 

Por ser pioneira, obviamente não existiam profissionais com experiência 

técnica e know-how na produção televisiva. Todos os operadores técnicos que 

começaram a trabalhar no início das transmissões vieram do rádio ou do teatro. O 

trabalho, nesta época, era realizado de maneira improvisada e o resultado não era  

dos melhores (TRIGO, 1996). Mas, estes profissionais foram, ao longo dos anos, 

melhorando as suas práticas e se valendo, também, das experiências televisivas dos 

norte-americanos, que, por sua vez, foram construindo as suas produções baseadas 

no cinema, fotografia e pintura. Através destas referências e com o desenvolvimento 

de equipamentos mais modernos, com maior definição e precisão, foram 

desenvolvendo uma linguagem estética, técnica e visual para a televisão e, a partir 

daí, elaboradas e aperfeiçoadas. 

Hoje, esta linguagem televisiva é difundida e convencionada mundialmente.  

Esta linguagem é apresentada como um conjunto de “dogmas” que são utilizados na 

produção de programas de rádio e televisão; e já fazem parte do cotidiano de quem 

trabalha há muito tempo nos meios de comunicação de massa, norteando o trabalho 

das emissoras, produtoras e qualquer outro meio de comunicação que se vale do 

áudio e do vídeo para se comunicar, entreter, ensinar (MACHADO, 2000). 

Todo este repertório construído pelos profissionais de rádio e televisão  é 

amplamente aceito e absorvido pela audiência, que consome os produtos das 

indústrias audiovisuais, como filmes, novelas e programas de TV em geral. 

 A linguagem e as regras da comunicação televisiva, também, já fazem parte 

do repertório cultural da população, mesmo sem que haja uma consciência de quais 

são estas regras e de como elas se aplicam. Isto pode ser verificado, no caso de 
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qualquer programa de TV que chegue ao mercado, e quebre uma destas regras, 

seja tentando inovar na linguagem ou no modo de contar uma narrativa; a tendência 

é que o telespectador leve um choque inicial ao entrar em contato com este produto 

audiovisual, pois ele não está acostumado a esta mudança de paradigmas, correndo 

este material, o risco de não ser aceito pelo telespectador. 

Um exemplo pode ser dado pela linguagem de câmera apresentada pelo 

programa jornalístico “Aqui e agora”. Neste programa o operador de câmera usava o 

equipamento na mão, produzindo planos sequências1, provocando movimentos 

bruscos ao acompanhar a dinâmica da matéria. A princípio esta linguagem causou 

nos telespectadores uma enorme sensação de incômodo e estranheza; mas, por 

fim, veio a ser conhecida como uma linguagem inerente àquele gênero de 

jornalismo, denominado hoje jornalismo verdade, conforme descrição de Stücker 

(2008): 

A narração dos repórteres é interação espontânea, não segue 

roteiros, textos decorados, se faz por longos planos-seqüência, a 

imagem é trêmula, desfocada, é absolutamente o contrário de tudo 

que era tido como o bom e bem feito telejornalismo de então. (...) A 

câmera trêmula registra o caminhar e a trajetória de suspense do 

repórter e do cameramem. Ela atesta a presença de um câmera-

testemunha da realidade vista, como que demonstrando que não há 

manipulação, não há montagem de cena, não há filtros entre a cena 

e o espectador. Ao invés de trazer a presença do olhar da câmera 

para um plano da consciência da linguagem, atira-se a linguagem da 

câmera como determinada pela situação real. (op.cit.p. 4) 

 

  Por outro lado, se há o desejo de fazer com que qualquer produto midiático 

seja aceito sem muita discussão, basta que o formato, a linguagem, as composições 

visuais sejam feitas de maneira regular, e que se enquadre, nos já costumeiros 

padrões inerentes ao hábito de consumo do telespectador, assegurando assim sua 

inserção e aceitação pelo público alvo. 

                                                           
1
 Plano sequência: É a filmagem de toda uma ação de maneira contínua, através de um único plano (sem 

cortes). 
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Por esta breve narrativa, fica claro que a formatação da comunicação através 

do meio televisivo foi construída historicamente na busca da citada “qualidade” e 

através da prática do cotidiano, dando origem a uma tecnicidade baseada no 

desenvolvimento da tecnologia, que norteia o trabalho dos profissionais da TV, 

conferindo-lhe, segundo Immacolata (2001, apud BARBERO, 2001, p.12) uma 

dimensão constituinte de uma visão imanente ao meio de comunicação. Entenda-se 

aqui que a construção do conceito de Tecnicidade aplicada ao ato de produzir 

programas de TV baseia-se na noção grega de “techné”, que diz respeito à destreza, 

à habilidade de fazer, aliado à noção de técnica como aparato, objetivação da 

techné nas operações das máquinas e produtos. Segundo a autora, trata-se da 

noção de tecnicidade como um “Novo regime da visualidade que introduz alterações 

no saber, mediante o qual “o ver” foi desqualificado”. A autora justifica: 

Quem sabe não estamos aqui no âmago da especificidade desta 
comunicação, especificidade sem dúvida histórica, mas que retoma a 
separação entre o saber e ver, presente no mito da caverna e a 
pergunta técnica feita por Heidegger, pela qual passamos da época 
das imagens do mundo para o mundo constituído por imagens 
(IMMACULATA, in BARBERO, 2001, p. 13) 

 

Foi carregando toda esta bagagem televisiva e esta tecnicidade, sempre na 

busca pela qualidade supracitada, que, como profissional da TV, comecei a 

desempenhar a função de docente na Faculdade de Comunicação Social, na área 

de Rádio e Televisão, lecionando as disciplinas de Direção de fotografia e Técnicas 

de Iluminação Cinética e trabalhando nos estúdios de Rádio e Televisão da 

Universidade Metodista de São Paulo e, mais recentemente, dirigindo as 

transmissões de teleaulas dos cursos de graduação a distância da Metodista. 

 Foi neste contexto de criação da linguagem das teleaulas, com toda a 

experiência vivida no meio profissional de TV, que a busca pela tecnicidade que 

prima pela qualidade, tão aspirada pelos meios de comunicação de massa, tornou-

se uma das minhas metas na elaboração do modelo das aulas a distância na 

Universidade Metodista. 
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Desafios ao docente na EAD Metodista  

 Em meados de junho de 2006, dava- se o processo final de implantação dos 

cursos de graduação a distância da Universidade Metodista de São Paulo. Nesse 

ínterim, fui convidado, por minha formação e experiência televisiva, a colaborar na 

formatação da estrutura e linguagem das teleaulas, uma vez que o modelo adotado 

pela Universidade Metodista previa que 20% da carga dos cursos de graduação a 

distância da EAD Metodista seriam compostas por aulas transmitidas ao vivo para os 

polos de apoio presenciais espalhados pelo país. 

Iniciou-se assim o processo de construção das possíveis linguagens para as 

teleaulas, analisando e considerando os erros e acertos nos projetos já existente em 

outras universidades. 

A experiência em EAD da Universidade Metodista de São Paulo problematiza 

a questão da capacitação de docente para esta modalidade de ensino. Isto porque, 

ao entrar em um estúdio, os professores enfrentam muitas limitações técnicas, para 

o uso efetivo de recursos didáticos audiovisuais e novo modo de interação com 

questões logísticas e afetivas diferenciadas.  

 Este processo exige a aquisição do conhecimento de equipamentos 

tecnológicos e de técnicas comunicacionais necessárias para responder ao desafio 

de ministrar aulas, não mais em um ambiente de sala de aula convencional, mas em 

frente às câmeras 

Realizar estas aulas ao vivo, ou seja, sem possibilidade de parar ou voltar, 

diante de algum erro ou percalço, gera bastante ansiedade, tanto no corpo docente, 

quanto na equipe dos estúdios EAD, resultando em desdobramentos de ordem 

emocional e comportamental, que alteram, também, os paradigmas dos docentes e 

dos técnicos envolvidos nas capacitações para TV e teleaulas.  

Como profissional da área de comunicação, implicado em todas as etapas na 

implantação destas teleaulas, desde a capacitação docente até as transmissões das 

aulas, pude acompanhar de perto todo o processo vivido pelos professores e 

técnicos na transição das aulas presenciais para este formato televisivo.  
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A teleaula e alterações no pesquisador 

 A construção do cotidiano na prática das transmissões das teleaulas em EAD 

me colocou diante dos encontros e desencontros entre docente e as equipes 

técnicas do estúdio EAD, com as suas visões e práticas específicas e diferenciadas; 

e estes embates foram aos poucos promovendo uma alteração nos paradigmas por 

mim defendidos, enquanto comunicador social e radialista, que culminaram na 

escolha pelo programa de pós-graduação em educação para continuidade dos meus 

estudos e para a formação enquanto pesquisador. 

Este processo se deu diante da percepção de que certos conceitos técnicos, 

inerentes à rotina de um programa de televisão, como rigor técnico e estético, que 

também eram compartilhados por toda a equipe técnica, não encontravam 

ressonância no ambiente de telesala e nem junto aos professores que faziam parte 

do programa, e, também, porque as práticas docentes em telesala extrapolavam, em 

muito, a minha concepção técnica do que seria uma teleaula. A princípio, este 

conceito se resumia para mim: ao procedimento adotado pelo docente, treinado na 

linguagem televisiva, para a transmissão de conteúdo acadêmico, baseado na 

tecnologia e em uma tecnicidade de qualidade.  

É verdade que o produto “teleaulas” que o aluno recebe nos polos de apoio 

presencial, em todo território nacional, perpassa, sim, por uma reorganização do 

ensino-aprendizagem, calcado em um olhar pedagógico e multidisciplinar, onde a 

tecnologia serve de mediadora.  Mas vai além do domínio da linguagem técnica ou 

de uma ótima didática do docente. 

O processo de ensino-aprendizagem na telesala da EAD Metodista é 

resultado também das relações intersubjetivas construídas pelos atores envolvidos 

nestas dinâmicas, que os transformam, impactando-os e capacitando-os a ser aquilo 

que são, atribuindo sentido às suas práticas. E ter a consciência desta relevância 

nas relações inter e intra-subjetivas pode conceder a estes docentes e técnicos, a 

capacidade de se reconstruir, de se refazer, de ser não somente mais ator, mas 

autor de suas histórias e ações. (ARDOINO, 1998) 

O autor entende que o processo no qual o indivíduo, ao se perceber “o autor”, 

“o fundador” e até mesmo “o genitor” de suas próprias estratégias, dá um passo em 
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direção à compreensão privilegiada das suas práticas educativas a medida que ele 

passa  a “autorizar-se”, traduzindo este conceito como : 

A intenção e a capacidade conquistada de tornar-se a si mesmo seu 

próprio co-autor, de querer se situar explicitamente na origem de 

seus atos e, por conseguinte, dele mesmo enquanto sujeito. 

(ARDOINO, 1998, p. 28) 

 

Apresentação do trabalho  

Ao analisar os processos intersubjetivos durante as capacitações docentes 

para TV e as transmissões de teleaulas do programa de educação a distância da 

Universidade Metodista, esta pesquisa busca lançar um olhar sobre as vivências dos 

docentes e da equipe de estúdio das teleaulas da EAD Metodista, através de uma 

abordagem multirreferencial, que segundo Ardoino (1998, p. 26), caracteriza-se por: 

 Uma visão plural de seus objetos de pesquisa (práticos ou teóricos) 
sob diferentes pontos de vista, que implicam tanto em visões 
especifica, quanto linguagens apropriadas às descrições exigidas e, 
em função destes sistemas de referências distintos, considerados, 
reconhecidos explicitamente como não redutíveis uns aos outros, ou 
seja, heterogêneos. 

 

 Os estudos a respeito desta abordagem propõem uma leitura outra da 

realidade, em uma perspectiva subjetiva, diante da complexidade das práticas 

sociais, apresentando a noção de implicação na relação entre pesquisador e objeto 

de pesquisa. 

 Estes conceitos, muito importantes para a construção desta pesquisa, têm 

sido sedimentados já há alguns anos por inúmeros pensadores, dos quais se 

destacam: Jacques Ardoino, René Barbier e Georges Lapassade, que vem 

desenvolvendo os seus trabalhos a partir da Universidade de Paris VIII, difundindo o 

pensamento multirreferencial, tendo como representantes desta abordagem no 

Brasil, autores como Joaquim Barbosa, Roberto Macedo e Sergio Borba, entre 

outros.  
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Para tanto, inicio o trabalho trazendo as questões norteadoras no capítulo um, 

onde estão explicitados os objetivos da pesquisa, os fundamentos da abordagem e a 

metodologia utilizada para a observação do objeto.  

No capítulo dois, com o auxílio de autores da comunicação e da educação, 

traço um panorama educacional, na perspectiva de suas transformações, no 

encontro com as tecnologias da comunicação e informação, contemplando alguns 

aspectos relevantes destes processos até o advento das transmissões de 

videoconferências ou teleconferências voltadas à prática pedagógica, e as 

implicações desta modalidade de ensino na prática docente, expondo os desafios às 

instituições de ensino para a construção de políticas de formação continuada. 

No terceiro capítulo, são apresentados os processos que nortearam a 

construção e definição do formato de teleaula proposto pela Metodista, como 

também o programa do curso de Capacitação televisiva para os docentes, para o 

entendimento da base do trabalho para a prática docente nas teleaulas.  

O quarto capítulo é composto por uma análise baseada no encontro do 

trabalho docente com as dinâmicas televisivas necessárias para a viabilização 

técnica das teleaulas da EAD Metodista, através do processo descritivo deste 

cotidiano, contando com o detalhamento de algumas cenas relevantes para o 

entendimento das “dificuldades” e das “adequações” vividas pelos docentes dentro 

deste contexto. Constam, também, nesta secção, depoimentos escritos pelos 

professores dos cursos citados e por alguns elementos da equipe técnica 

responsável pelas transmissões das teleaulas, contando suas experiências em todo 

este processo.  

 Finalizando, após estudo e análise dos dados levantados, seguem as 

considerações finais. 
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1. A pesquisa 

 

1.1. Justificativa e objetivo da pesquisa 

Quando foram formadas as primeiras turmas de capacitação docente para 

TV (CAPDOCTV), e as primeiras transmissões de teleaulas ao vivo começaram a 

acontecer, a manifestação de comportamentos de resistências, insegurança e até 

indiferença por parte dos docentes, diante das demandas técnicas e televisivas 

para o trabalho docente no contexto de teleaulas do EAD, deixou evidente que o 

processo de formação televisiva para professores e a sua adequação às teleaulas 

não se daria nos moldes de formação de apresentadores, ou de comunicadores 

televisivos, como acreditavam os responsáveis pela produção técnica das 

teleaulas, e que a formatação da teleaula na estrutura de um programa televisivo 

não se restringiria ao modelo e linguagem propostos. 

 Esta realidade tornou-se latente nos trabalhos em teleaula, porque os 

processos de construção da linguagem televisiva e a estruturação do curso 

CAPDOCTV, elaborado pelo responsável pela capacitação, diretor de teleaulas e 

sua equipe, não consideravam ,na equação, a bagagem histórica e pedagógica que 

o professor traria em seu repertório no exercício desta prática, e em como esta 

bagagem alteraria, não só a formatação das teleaulas, mas os paradigmas que 

conduziam a direção técnica das mesmas, assim como todos os envolvidos na 

preparação e transmissão das teleaulas.  

Em muitas ocasiões, durante as transmissões das teleaulas os docentes 

contrariavam completamente as indicações técnicas direcionadas pelos roteiros de 

aula2 (ANEXO A) e pelo coordenador técnico de teleaula, bem como os regimentos 

técnicos primados pela equipe responsável pela condução operacional; e o faziam 

na tentativa de buscar outros caminhos para as suas didáticas e para direcionar e 

programar suas práticas pedagógicas dentro do estúdio.  

As variações na maneira como os professores absorvem o conteúdo e 

tentam se adequar ao formato de aula com a interface técnica se manifesta de 

                                                           
2
 Planejamentos no qual constam informações sobre a aula, sua estrutura, tempos de duração dos blocos,  

material didático a ser trabalhado e período reservados para o intervalo. 
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forma característica, quando se chocam com o repertório pedagógico e com a 

construção histórica da formação de cada docente, promovendo a manifestações 

de suas subjetividades, entendendo aqui subjetividade como a constituição interna, 

ou ainda a conformação intima do nosso eu (Woodward, 2000, p.55).  Esta noção 

envolve os pensamentos e as emoções conscientes e inconscientes, produzidas 

sócio-historicamente e que constituem as nossas concepções sobre “quem nós 

somos”, atribuindo sentido ao que fazemos e como fazemos.  

Nesta perspectiva, como resultado das manifestações da subjetividade dos 

docentes, frente às dinâmicas televisivas oferecidas, surge formas específicas em 

elaborar e desenvolver o conteúdo a ser ministrado, ao mesmo tempo em que 

essas formas desenvolvidas pelo professor se chocam com as expectativas de 

qualidade, trabalho e também com as manifestações da subjetividade da equipe 

técnica, dando origem a ocorrências e fatos que são o objeto de estudo da presente 

pesquisa 

Essas relações revelam a ação da intersubjetividade presente dentro do 

ambiente de telesala, e manifestam consciente ou inconscientemente o poder de 

negação que cada indivíduo possui em si. O poder de reagir ou transformar 

situações de determinismo de qualquer espécie ao qual se sente submetido. A 

experiência vivida pelos atores envolvidos nestas relações se enquadra na “noção 

de negatricidade", construída por ARDOINO (1998, p.68), e definida pela 

“capacidade que outro possui sempre de poder desmantelar com as próprias 

contra-estratégias, àquelas das quais se sentem objeto”. E este movimento não 

passa despercebido, nem incólume à subjetividade na relação entre estes docentes 

e técnicos, nem às suas práticas. 

 Em vista disto, esta pesquisa tem o objetivo de realizar uma leitura, através 

de uma perspectiva multirreferencial, da intersubjetividade instituída na vivência 

entre docentes, diretor de teleaulas e equipe técnica, na construção das teleaulas 

e do CAPDOCTV, a partir do relato de ocorrências, oportunizadas pelo encontro 

da prática docente, com o formato e a técnica televisiva nas aulas de educação a 

distância e da EAD da Universidade Metodista.  

A partir das análises, espera-se compreender como estas relações alteram 

os sujeitos implicados nas suas práticas, o que pode ajudar no desenvolvimento 
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de propostas de teleaulas que considerem estas questões, visando a busca pela 

referida convergência tecnológico-pedagógica, calcada na valorização da 

historicidade do “outro” e de sua identidade. 

Considerando este encaminhamento, é necessário identificar os fatores que 

promovem as alterações e transformações na prática docente e nas relações com 

os profissionais de comunicação envolvidos no processo.  

 

1.2. A abordagem multirreferencial 

A abordagem multirreferencial, inicialmente desenvolvida pelos estudos de 

Jacques Ardoino, para o entendimento dos fenômenos sociais, especialmente 

aqueles manifestos no âmbito das práticas educativas, está fundamentada na 

proposição de uma pluralidade explicativa e compreensiva (ARDOINO in 

BARBOSA, 1998), a partir do reconhecimento da complexidade e até da 

hipercomplexidade intrínsecas a estes fenômenos (MORIN, 1990), considerando 

a necessidade de um sistema explicativo plural e heterogêneo. 

Trabalhar na epistemologia multirreferencial implica em olhar o objeto de 

pesquisa sob outros ângulos, outros procedimentos e campos teóricos diversos 

para a construção do conhecimento. Ardoino afirma que a necessidade de uma 

abordagem que dê conta da complexidade dos fenômenos educativos deve sua 

origem: 

[...] ao embaraço em que se encontram os práticos quando se 
preocupam em se reinterrogar, suas práticas, sem dúvida para 
otimizá-las, portanto com uma intenção praxiológica, mas também 
para tentar compreendê-las  melhor, e mesmo teorizá-las, numa 
perspectiva que se aproxima, desse modo, de uma curiosidade 
mais científica, que não exclui, em suma, preocupações éticas. 
(ARDOINO, 1998, p. 24) 

 

 Uma abordagem tradicional não dá conta do fenômeno humano e social nas 

suas multideterminações: sociais, econômicos, políticos, psíquicos e outros; 

justamente pela complexidade que estas questões encerram. Por isso, é 

fundamental o rompimento com a linearidade e com o pensamento simplista para a 

abertura de uma visão múltipla que contemple esta complexidade: 
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A visão não complexa das ciências humanas, das ciências sociais, 
implica pensar que existe uma realidade econômica, por um lado, 
uma realidade psicológica, por outro, uma realidade demográfica, 
mais além etc. Acreditamos que essas categorias criadas pelas 
universidades são realidades, mas esquecemos que, no econômico, 
por exemplo, estão as necessidades e os desejos humanos. Por trás 
do dinheiro, existe todo um mundo de paixões. [...] A consciência da 
complexidade nos faz compreender que não poderemos escapar 
jamais à incerteza e que jamais poderemos ter um saber total: “a 
totalidade é a não verdade”. (MORIN, 1996, p. 100-101) 

 

Estes conceitos colocam o objeto de pesquisa em um movimento, em uma 

dinâmica que não permite totalizar-lhe a sua ação, e nem assumir uma atitude 

reducionista e excludente que se preste a decompor a realidade em fragmentos, 

dissolvendo o objeto a uma configuração que o condena a uma análise simplista e 

limitada. 

Morin (1990)  atribui a natureza complexa dos fenômenos  ao domínio de 

três princípios que deslocam  o objeto do isolamento frio e inanimado das ciências  

com julgamento definitivo. (MORIN, 1990, p.106-108) São eles: 

O princípio dialógico –  Defende a idéia de que a relação com inconciliável 

e com  antagônico, resulta sempre em uma complementaridade, um mutualismo. 

Ex. a própria vida. 

O princípio de recursão organizacional – Sustenta a retroalimentação. O 

fenômeno complexo gera a ação é simultaneamente gerador de si mesma. Ex. 

Relação entre a sociedade e o indivíduo. 

 O princípio hologramático –  a complexidade afirma  que o que constitui o 

todo, está contido na parte, e vice-versa.   

Ou seja, o autor defende que a noção de complexidade requer a construção 

do conhecimento a partir de vários pontos de vista, constituído na dialogicidade 

entre noções antagônicas, concorrentes e complementares, com a premissa de 

que esta heterogeneidade, na produção do conhecimento, possa comportar as 

suas contradições e diferenças. 

Outra importante contribuição da abordagem multirreferencial diz respeito à 

relação do pesquisador com o seu objeto de pesquisa:  
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A abordagem multirreferencial retoma essa discussão assumindo 
que o conhecimento se realiza exatamente ali onde a ciência 
cartesiana e positivista não o reconhece: na relação mesma entre 
sujeito e objeto na relação intersubjetiva. Isto significa dizer que, no 
lugar de termos um objeto que se quer objetivo, nós iremos, na 
verdade, ter um objeto que é ao mesmo tempo sujeito (ARDOINO, 
1998, apud MARTINS, 2004). 

 

A pesquisa fundamentada nestes princípios refuta o princípio da 

neutralidade, substituindo-o pelo princípio da mediação, no papel do pesquisador, 

problematizando a questão da subjetividade nas pesquisas científicas e afirmando 

a sua importância, como lugar constitutivo para a produção do conhecimento.  

Contudo, Benoît Verhaegen  defende que: 

[...] a subjetividade das ciências humanas não é obstáculo ao 
conhecimento; ao contrário, é condição necessária para atingi-lo, à 
medida que é a prática social, e não a prática científica, que 
constitui o ponto de partida e de chegada ao processo do 
conhecimento. (BENOÎT VERHAEGEN, apud THIOLLENT, 2000, 

P.70) 

 

 Compreender os momentos vividos no interior das relações subjetivas, 

constituídas nas práticas cotidianas do curso de capacitação para professores em 

TV (CAPDOCTV) e das transmissões de teleaulas, na perspectiva multirreferencial 

pode ajudar a dimensionar o potencial das bases compreensivas que esta 

abordagem oferece; destacando e valorizando não somente aquilo que se pode 

categorizar ou enumerar (MARTINS, 2004), mas indo em direção ao que pode ser 

historicizado, através do resgate da memória, da voz e de experiências outras que 

se inserem no cotidiano nem sempre revelado e relevado, e vindo a cumprir o 

objetivo de 

 

[...] tentar superar uma prática no campo da educação cuja 
tendência é a de legitimar a razão instrumental, isto é, implementar 
uma proposta que se pauta no desenvolvimento de uma práxis 
reflexiva, superando a lógica implementada por uma racionalidade 
exclusivamente técnica. (MARTINS, 2004, p. 93) 
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1.3. A pesquisa-ação 

A pesquisa que aqui se apresenta tem caráter qualitativo e constitui-se na 

perspectiva de uma pesquisa-ação, a qual René Barbier (2002 p. 67) atribui o 

sentido de uma revolução epistemológica que ainda não foi explorada nas 

ciências humanas. Sua noção de pesquisa-ação é a de “uma arte de rigor clínico, 

desenvolvida coletivamente, com o objetivo de uma adaptação relativa de si ao 

mundo”, o que implica uma mudança do sujeito (indivíduo ou grupo) com relação 

a sua realidade. 

Segundo definição de Thiollent (2000, p.14) a pesquisa ação:  

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

  

    Este método se alinha aos objetivos propostos pela pesquisa, na medida 

em que “está voltada para a produção de conhecimento que pode vir a ser 

cotejado por outros estudos e suscetíveis de parciais generalizações no estudo de 

outros problemas sociológicos, educacionais e outros...” (THIOLLENT, 2000, p. 

18-19), atendendo, também, alguns aspectos importantes a se considerar na 

utilização da pesquisa ação, enquanto estratégia metodológica, conforme cita 

Thiollent (2000, p.16)   

a) Há uma ampla e explícita interação entre pesquisador e 
pessoas implicadas na situação investigada; 

b) Desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a 
serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob 
forma de ação concreta; 

c) O objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim 
pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas 
encontradas na situação 

d) O objetivo da pesquisa ação consiste em resolver ou, pelo 
menos esclarecer os problemas da situação observada.  

 

    A pesquisa ação, por constituir uma estratégia de abordagem que agrega 

vários métodos de pesquisa social, assume neste trabalho o papel de bússola, 

nas decisões a serem tomadas pelo pesquisador, nos processos de produção e 

interpretação de dados, na solução de problemas e na organização de ações. 
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Também, oportuniza a utilização de técnicas especificas para lidar com dinâmicas 

voltadas aos aspectos coletivos e interativos da investigação, e técnicas de 

registro, de processamento e exposição de resultados diferenciados 

(THIOLLENT, 2000). 

  Uma vez que o presente pesquisador se encontra na constituição da 

própria pesquisa, como um dos “atores” envolvidos no processo de construção da 

linguagem televisiva das teleaulas da Universidade Metodista de São Paulo, e na 

capacitação dos professores no curso CAPDOCTV, está profundamente 

implicado no objeto de pesquisa aqui descrito, tomando parte na ação constitutiva 

das descrições e informações das rotina e práticas intrínsecas ao cotidiano das 

transmissões de teleaulas. Para Barbier (2002, p. 14): 

[...] a pesquisa ação obriga o pesquisador a implicar-se. Ele percebe 
como está implicado pela estrutura social e pelo jogo de desejos e 
interesses dos outros. Ele também implica os outros por meio de 
seu olhar e de sua ação singular no mundo. Ele compreende, então 
que as ciências humanas são, essencialmente, ciências de entre 
sujeito e objeto de pesquisa.  

 

  A implicação do pesquisador enquadra-se mediante o seu objeto de 

pesquisa, no nível de implicação estrutural-profissional (BARBIER, 1985).   Esta 

implicação “consiste na procura de elementos que dêem sentido ao seu objeto de 

pesquisa com referência ao trabalho social do pesquisador e ao seu enraizamento 

sócio-econômico na sociedade contemporânea” (op.cit. p. 117).  

 A implicação estrutural- profissional aplica-se a esta pesquisa, no encontro 

com a noção de Barbier (1985), que a define como:  

[...] o engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua 
práxis científica, em função de sua história familiar e libidinal, de 
suas posições passadas e atuais nas relações de produção e de 
classe, e de seu projeto sócio-político em ato, de tal modo que o 
investimento que resulte inevitavelmente de tudo isso seja parte 
integrante e dinâmica de toda atividade de conhecimento. 
(BARBIER, 1985, p.120) 

 

 Esta implicação entre objeto de pesquisa e pesquisador está em 

ressonância com as noções de práxis e transversalidade, segundo René Barbier 

(2002, p. 59), onde o objeto da pesquisa “é a elaboração da dialética da ação num 
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processo pessoal e único de reconstrução racional vivida pelo ator social”. Afirma, 

ainda, que esta abordagem de pesquisa torna-se a ciência da práxis, exercida 

pelos técnicos no âmago de seu local de investimento.   

 Segundo Barbosa (2000), esta dinâmica entre a implicação do pesquisador 

e ao mesmo tempo o distanciamento deste, por meio da reflexão, é necessária 

para a criação de sentido para o objeto pesquisado. Para o autor: 

Um trabalho de pesquisa desta natureza, na medida em que se 
deseja expressar a observação de uma realidade viva e também o 
resultado da dimensão criativa do sujeito pesquisador, poderá 
apresentar-se enquanto peça monolítica, fechada, e sim enquanto 
enredo com altos e baixos, sinuosidades, até porque nesse 
processo, ambos se fazem observador e “coisa” observada. 
(BARBOSA, 2000, p.14) 

 

1.4.  Metodologia e a constituição das informações  

Seguindo as rotinas apresentadas por Stringer (1996), a pesquisa ação em 

questão seguirá três ações principais: a primeira concerne ao ato de observar o 

objeto de estudo, para construir um panorama do problema da pesquisa; a 

segunda consiste em coletar dados fornecidos, e pensá-los; a terceira, analisar os 

dados a partir da ação e avaliá-los. 

O Rigor da pesquisa-ação repousa na coerência lógica empírica e 
políticas das interpretações propostas nos diferentes momentos da 
ação. (BARBIER, 2002, p. 60) 

 

 Desta forma, a pesquisa se constituiu a partir do que Barbier (1985) 

denominou de fase Exploratória, ou seja, uma observação participante dos 

processos vividos pelos docentes envolvidos no programa de graduação a 

distância da Universidade Metodista, durante a capacitação docente nos cursos 

CAPDOCTV e nas transmissões das teleaulas, no período de maio de 2008 até 

junho de 2009. A aplicação das técnicas do relato do banal e do cotidiano, como 

forma de observação e escuta não estruturada (BARBIER, 2002), deu origem à 

ação descritiva dos processos ocorridos nos estúdios de Rádio e televisão da 

EAD Metodista.  Neste tipo de pesquisa, a observação in loco é fundamental, 

pois: 
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[...] “O lugar do acontecimento” é muitas vezes proveitoso para a 

pesquisa. Quero dizer com isso: o lugar que emerge de um 

acontecimento imprevisto, muitas vezes dramático (acidente, 

incidente, catástrofe etc.) (...) Os lugares de encontro são propícios 

à escuta. (op.cit.p. 129) 

 

A ação da escrita descritiva em questão foi constituída na construção de um 

Jornal de pesquisa, ao que Barbier (2002) denomina de “diário de itinerância”, 

produzido pelo pesquisador, durante o período de observação do cotidiano dos 

cursos de capacitação televisiva para docentes (CAPDOCTV) e das transmissões 

das teleaulas da EAD Metodista. 

 Este jornal de pesquisa foi uma proposta do curso de Pesquisa em Educação 

em uma Abordagem multirreferencial, do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Metodista de São Paulo. Surgiu como incentivo ao exercício da escrita 

e como uma técnica para o desbloqueio das idéias e conceitos, permitindo a leitura 

descomprometida da realidade ou um meio de conceituar o vivido (Borba, 2001). O 

autor conceitua o jornal de pesquisa como: 

[...] um exercício libertador, e, em médio prazo, conscientizador. 
Instrumento por excelência, criador de uma liberação interna, íntima, 
dos nossos desastres educativos passados. Nele você escreve a 
partir do fluxo do seu pensamento, sua lógica interna, não é 
gramatical: é livre e mesmo paradoxal. (...) Nele anotamos ao nosso 
gosto e modo, à cada dia , nossa relação com uma angústia, uma 
instituição, uma felicidade, uma reflexão, um acaso , um estudo, uma 
pesquisa, uma leitura, um encontro, um acerto ou desacerto, fatos 
existenciais quaisquer que sejam. (BORBA, 2001, p.29). 

 

Contudo, durante o acompanhamento do cotidiano do trabalho com a EAD, 

enquanto profissional de RTV e responsável pelas transmissões das teleaulas, o 

exercício do olhar mais próximo desta realidade, oportunizado pelo distanciamento 

reflexivo enquanto pesquisador, permitiu outra percepção das relações 

intersubjetivas diferenciadas entre os docentes e a equipe técnica, e das situações 

vivenciadas por estes atores no trabalho com a operacionalização das teleaulas.  

Este advento permitiu que o jornal de pesquisa, neste momento, extrapolasse 

a função de um diário descomprometido e íntimo, para se transformar em um 

registro rico e único destas interações sociais no centro da ação promovida por 
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esses sujeitos, colocando-o nas bases da definição de um diário institucional, 

definido por Rémi Hess ( apud BARBIER, 2002, p. 136) como: 

[...] uma técnica que consiste em escrever diariamente como um 
diário íntimo, pequenos fatos organizados em torno de uma vivência 
numa instituição. Anota-se no diário institucional, a cada dia, um fato 
marcante tendo relação com o objetivo que foi dado para este diário. 

 

Ao longo do processo de escrita destes relatos, o jornal de pesquisa acabou 

por se identificar com as figuras dos andaimes, que na analogia de Barbosa (1998), 

é o lugar através do qual o sujeito se locomove e se faz, sendo importante observar 

a preocupação não só com o processo em curso, mas principalmente com os 

“andaimes”, ou seja, aquilo que não aparece, mas que sem os quais a construção 

não seria possível. (BARBOSA, 1998, p. 75) 

    O jornal de pesquisa mostra-se imprescindível nesta perspectiva de 

pesquisa, à medida que os relatos registrados deflagram os embates, as coalizões, 

as bases e as estruturas onde se constroem a prática docente e o trabalho técnico 

dentro de um estúdio de televisão; processos estes que não são vistos pelos 

estudantes da EAD Metodista espalhados pelos polos presencias em todo Brasil. 

Neste sentido, registra Barbosa (1998, p. 75) “a presença dos andaimes, que 

consideremos ou não, fazem parte do processo de construção. É preciso, portanto 

dar voz ao processo. Eles falam por si.”  

Na fase seguinte, a fase principal, é feita construção das informações, com 

levantamentos a partir dos registros do Jornal de pesquisa, e do depoimento dos 

docentes das diversas áreas de formação, que já tinham passado pelas 

capacitações docentes e pelas dinâmicas das teleaulas, e que, efetivamente, já 

faziam parte do programa de Graduação a distância da Universidade Metodista de 

São Paulo, assim como de integrantes das equipes técnicas compostas por 

profissionais com formação em Rádio e Televisão e estagiários responsáveis pela 

operacionalização das teleaulas.  

Nestes relatos, os indivíduos implicados na ação cotidiana das teleaulas 

apresentam as percepções pessoais a respeito de suas práticas e do encontro das 

linguagens comunicacional e educacional.  
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Participaram com seus depoimentos quatro (4) docentes que participaram 

dos cursos CAPDOCTV  e das transmissões das teleaula e quatro (4) operadores 

técnicos que fazem parte da equipe dos estúdios EAD. 

          O processo de depoimentos foi feito através da proposição, aos 

participantes, de um roteiro semi-diretivo que, na definição de Chamon e Chamon  

(2007), é aquele que, além da pergunta central ou de abertura da entrevista, oferece 

um roteiro de temas a serem induzidos durante a entrevista, caso não sejam 

abordados espontaneamente. Neste caso, os participantes receberam um enunciado 

contendo a proposta da pesquisa, assim como os assuntos a serem tratados pelo 

docente, e expressos através da escrita de suas impressões pessoais assim como 

críticas e sugestões sobre os tópicos. 

 

1.5  Análise na abordagem multirreferencial 

Para dar conta da complexidade da pesquisa, o pesquisador lança mão da 

escuta sensível como instrumento de análise aplicado aos relatos e aos 

depoimentos levantados. De acordo com Barbier (1998, p. 43), o exercício 

multirreferencial da escuta sensível, que é articulada no lugar e no momento da 

ação, baseada em um tipo de sensibilidade noética que é definida como uma 

sensibilidade que desenvolve os processos de individualização, enquanto tomada 

de consciência de si, e que permite, desta forma, enxergar o outro e fazer-se 

enxergar.  

Barbier (1998, p. 186-191), em seu texto “A escuta sensível na abordagem 

transversal”, procura construir o conceito de escuta sensível, através de noções 

que não a caracterizam; mas, para fim de entendimento, seguem listadas:  

 A escuta sensível e multirreferencial não é um rotulamento 
social. 

 A escuta sensível e multirreferencial não é a projeção de nossas 
angústias ou nossos desejos. 

 A escuta sensível e multirreferencial não se fixa na interpretação 
dos fatos. 
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E, para finalizar, Barbier (2002, p. 94) acrescenta: 

[...] a escuta sensível me parece indispensável na nova pesquisa 

ação [...] ela se apóia na empatia. O pesquisador deve saber sentir 

o Universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro, para 

“compreender do interior” as atitudes e os comportamentos, o 

sistema de idéias, de valores, de símbolos e de mitos...  

 

 A escuta sensível aplicada à pesquisa e gerada em torno de uma dimensão 

científica/ clínica, que se baseia na produção do conhecimento através da leitura 

sistêmica e holística, e da construção dialética. É a escuta que se presta ao 

exercício “ver”, para apreender mais do que o simples “olhar” pode fazê-lo. E isto 

visando enxergar não só a ação e categorizá-la, mas o que está por traz da ação, o 

sujeito, motivações e interesses. Articulando os conceitos de Barbier a respeito da 

escuta científico-clínica, Barbosa (1998, p. 85) acrescenta: 

Trata-se de compreender apreendendo a coerência. Escuta que se 
baseia na lógica, na prova mais argumentação entre o que é 
observado e aquilo que se diz objeto de pesquisa (...), Para ver e 
ouvir é preciso deixar de lado os pressupostos teóricos; olhar novo 
na situação (não se aprende na universidade). Permite-se no 
movimento perpétuo de desestruturação e estruturação do ser.  

 

 A estes procedimentos, soma-se o corpo teórico, construído através dos 

embasamentos bibliográficos, a fim de construir um entendimento que possibilitem a 

encaminhar a pesquisa rumo ao alcance dos objetivos propostos. 
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2. A Comunicação e a Educação na era da tecnologia 

Para se compreender as implicações que a introdução da tecnologia e do 

advento das transmissões via satélite das teleaulas e da sedimentação de um novo 

fazer educacional, torna-se necessário o resgate dos aspectos da intersecção entre 

os saberes educacionais e a comunicação. Neste sentido este capítulo traça um 

panorama teórico construído através da junção dos princípios da educação, e suas 

transformações com o desenvolvimento dos meios de comunicação e informação, 

contemplando alguns elementos relevantes destes processos até o advento das 

transmissões de videoconferências ou teleconferências voltadas à  pratica 

pedagógica,   e os desafios e alterações na ação pedagógica decorrentes. 

 

2.1. Desafios às políticas de formação continuada 

A discussão em torno da inter-relação do binômio educação-comunicação não 

é recente e, embora seja alvo de análise e de construções teóricas há muito tempo, 

esta discussão, em geral, tem sido impregnada por preconceitos, intolerância e 

incompreensão por ambas as áreas. Entender as implicações, os conflitos e a 

dialogicidade entre estas duas linguagens, bem como a complexidade que a 

tecnologia da informação trouxe aos fenômenos educacionais, torna-se relevante 

para compreender os desafios para a construção de políticas para a formação 

continuada de professores na era da informação. 

  As discussões entre estas duas áreas do saber perpassam, pelas críticas às 

grandes mídias e à comunicação massiva, com ênfase às atribuições negativas 

desta, na criação de problemáticas sociais, como: “violência”, “desinteresse pelos 

fatos sociais”, “individualismo”, “consumismo”, “criação de modelos negativos”, etc. 

Por outro lado, a crítica é feita à estagnação do aparelho educacional diante das 

constantes e incessantes mudanças nas relações sociais e tecnológicas, 

protagonizadas pelos meios de comunicação. 

Essas mudanças, que não se restringem somente ao uso de novos aparelhos 

e recursos eletrônicos e digitais, mas que, pela ampliação e difusão dos meios 

interdependentes de comunicação que alteram, também, os comportamentos e 
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relacionamentos de uma sociedade, transformando sua maneira de pensar, agir e 

adquirir conhecimento, deslocam o sistema educativo do lugar de referência da 

interpretação da realidade e da existência, destituindo-o de seu papel de principal 

tecido constituinte da sociedade.  

Contudo, estes embates se mostram ultrapassados e infrutíferos, quando se 

deseja determinar as contribuições deste diálogo na perspectiva da construção de 

uma realidade educacional, onde a educação se apresente como alvo, tendo a 

comunicação como mediadora. Neste sentido, Jesus Martín Barbero (apud 

Quiroz,1993, p. 81)  contribui com o entendimento deste diálogo afirmando que: 

[...] nem os meios são o inimigo da educação (ou o contrário) nem 

estão destruindo ou substituindo a escola. O que os meio fazem é 

desorganizar a hegemonia da escola desafiando sua pretensão de 

continuar sendo o único espaço legítimo de organização e 

transmissão dos saberes. Isso exige situar a relação escola-meio de 

comunicação além do debate sobre os efeitos morais ou ideológicos, 

isto é, no âmbito da cultura e na sociedade, nas mudanças que 

vinculam as novas condições do saber com as novas maneiras de 

sentir e a novas figuras da sociabilidade.  

 

O debate que importa na construção deste diálogo encontra-se no 

entendimento do papel da educação em uma sociedade midiática e imagética; 

sociedade esta caracterizada pela insubordinação dos signos frente às linguagens 

comunicacionais convencionais, causada justamente pelo avanço da tecnologia da 

informação e pelos meios de comunicação de massa, fazendo da escola exatamente 

o lugar onde mais se sente essa insubordinação. 

Nos espaços pedagógicos, a tendência dominante é que comunicação se 

configure como um processo de mão única, onde a participação dos alunos se dá de 

forma restrita e definida; excluindo a possibilidade de encontros e 

compartilhamentos de conhecimentos, fundamentados no contato com a linguagem 

digital, e que não se limitam aos muros da escola. 

Este contexto é histórico, pois, desde as primeiras experiências no processo 

ensino–aprendizagem, o homem utiliza “formas de comunicação” para efetivar a 
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transmissão do conhecimento; o que não significa que existiam ou que continuem a 

existir, de fato, os processos dialógicos de interação entre mestre e alunos. 

 A distância entre emissor e receptor, acentuada pelas mudanças no 

paradigma tecnológico-comunicacional, caracteriza as análises das relações entre 

comunicação e educação, pela tensão, oposição e defasagem; e isto, mesmo 

quando há a tentativa de equiparação, pois quando o sistema educacional percebe a 

transformação, esta já deixou de ser inovadora, pois já cedeu lugar ao novíssimo.  

 Enquanto o divórcio entre a cultura de onde falam e pensam os 

docentes e aquela de onde sentem e percebem os mais jovens é 

cada dia maior, a escola continua procurando encobrir sua crise de 

comunicação com rituais de modernização tecnológica e reduzindo o 

seu conflito com a cultura áudio-visual e informática a um discurso de 

lamentações morais. (BARBERO, in QUIROZ 1993, p. 81) 

 

 A relevância dos estudos para o entendimento deste processo está na 

perspectiva dos questionamentos apresentados por Lévy (1999, p. 172): 

Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com estes novos 

processos de transação de conhecimento, ou como o aparato escolar 

está efetivamente se adequando a estas alterações de signos, que 

também transformam toda a maneira clássica de interpretar o mundo 

e a realidade, e como reagem os educadores diante destas 

mudanças provocadas pelos meios comunicacionais e tecnológicos?  

 

Neste ponto, Barbero e Rey (2001, p. 20) questionam também: 

O que poupa a escola de precisar questionar a profunda 

reorganização que vive o mundo das linguagens e das escritas com 

a conseqüente transformação dos modos de ler, deixando sem apoio 

a obstinada identificação da leitura com o que se refere somente ao 

livro e não à pluralidade e heterogeneidade de textos, relatos e 

escrituras (orais, visuais, musicais, áudio-visuais e telemáticos) que 

hoje circulam?  

 

Ao levantar este questionamento, os autores colocam em foco os espaços de 

descentralização de cultura e saber: a TV e o computador, e a legitimidade de seus 

signos como fontes constitutivas de informação e formação. Na escola, o espaço de 
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comunicação é caracterizado pelo texto, onde o saber se institui a partir das 

relações estabelecidas entre o texto escrito e o desenvolvimento escolar; os meios 

de comunicação e informação transmitem, através de seus fluxos, uma comunicação 

polissêmica que contraria o texto escrito, fugindo assim do controle da sintaxe 

(BARBERO e REY, 2001). 

Hoje, a sociedade reconhece, identifica-se e interage com os produtos 

culturais gerados pelos fluxos informacionais, dando origem a hibridismos, 

caracterizados por expressões e linguagens próprias, elaborando, difundindo e, 

muitas vezes, acabando por configurá-las em novas hermenêuticas. 

 

2.2. Transformações na comunicação e na educação 

 A cultura audiovisual fundamenta os novos signos da linguagem da 

sociedade contemporânea e as novas vias de informação, através da fusão de 

imagens, sons, textos, cinestesia e cores, resultando em mensagens que mobilizam 

multi-sentidos, promovendo a evolução e transformação das tecnologias da 

inteligência: a linguagem falada e escrita, apresentadas por Lévy (1993), para uma 

conformação icônica e subjetivada. Um exemplo disto está na mixagem entre a 

expressão oral e escrita, conjugada pelo imagético e pelo meio digital, resultando em 

um novo suporte comunicacional híbrido: o hipertexto, definido por Lévy (1999, p. 

21) como “uma informação multimodal disposta em uma rede de navegação rápida e 

intuitiva”. 

Na comunicação através dos hipertextos, os fluxos de informações podem 

tomar diferentes caminhos, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, pois o 

hipertexto não necessariamente é um texto no sentido original, e sim o caminho para 

várias outras vias informacionais que se ligam, por meio de complexas associações 

constituídas por imagens, sons, vídeos e textos escritos.  

Estes caminhos vão sendo construídos de forma não linear pelos 

navegadores destas informações, através de apenas um clique, produzindo 

múltiplas mensagens individualizadas e direcionadas, de forma a criar os elos que 

tenham significado para si, tornando-os os autores de uma mensagem única, 

facilitando a absorção da informação 
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[...] pequena revolução copernicana: não é mais o navegador que 

segue os instrumentos de leitura e se descola fisicamente pelo 

hipertexto, virando as páginas, deslocando volumes pesados, 

percorrendo a biblioteca. Agora é um texto móvel, caleidoscópio, que 

apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade do 

leitor (LÉVY, 1999, p. 56) 

 

As comunicações através de hipertextos constroem novos sentidos e 

remodelam significados, ao que Lévy (1993) acrescenta que eles não alteram 

somente a comunicação, mas também os processos sociotécnicos, assim como 

todas as esferas da realidade onde a significação se apresenta como tecido 

constituinte de interpretações e entendimento do mundo; e isto inclui a escola.   

 Ao reivindicar a legitimidade e o uso da cultura midiática nos âmbitos 

educacionais, os autores não estão desprezando, e nem pensam na destituição da 

cultura letrada, mas questionam sua pretensão de ser a única forma de transmissão, 

de constituição formativa e eixo cultural da sociedade. Ao que afirmam Barbero e 

Rey (2001, p. 6)  

O livro continua e continuará sendo a chave da primeira alfabetização 

formal que, em vez de se fechar sobre si mesma, deve por as bases 

para a segunda alfabetização, hoje conformada pelo mundo do áudio-

visual e informática.  

 

Contudo, compreendem que as transformações de seus modelos e suas 

práxis comunicacionais não acontecerão de um dia para o outro e sem resistências. 

Pierre Lévy pontua:  

É certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se 

baseia no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno, há 

quatro séculos, em um uso moderado da impressão. Uma verdadeira 

integração do áudio-visual e da informática supõe o abandono de um 

hábito antropológico mais que milenar o que não pode ser feito em 

apenas alguns anos. (LÉVY, 1993, p. 8) 

 

Para o autor acima citado, essas transformações vão se processando 

independente das resistências, pois é inevitável que linguagem digital e imagética 

dos meios tecnológicos e comunicacionais provoquem uma ruptura na narrativa 
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contínua dos textos escritos, pois esta pode ser desfragmentada, decomposta, 

recomposta, indexada e anexada a qualquer documento, tornando o suporte da 

informação flexível e de fácil acesso. 

Kenski (2000) afirma que a nova sociedade digital, entretanto, não terá um 

caráter determinista na substituição ou oposição aos modelos anteriores para a 

apropriação e utilização dos conhecimentos armazenados na memória humana, mas 

que a gestão digital será caracterizada pelo envolvimento e pela mixagem.  

Neste mesmo sentido, Barbero e Rey (2001) defendem a idéia de que a 

chave para a inclusão da escola nos processos de transformação da sociedade, 

caracterizada pela desterritorialização/ reorganização de identidades, pelas 

produções híbridas das artes e das escritas e dos audiovisuais e do deslocamento 

dos saberes, somente se darão a partir do posicionamento de uma escola, que 

propicie o entendimento da tecnicidade midiática em uma perspectiva estratégica de 

cultura, o que a possibilitará entender e interagir com o as novas formas de 

construção e participação cidadã que o entorno institucional abre hoje à educação. 

 

2.3. O novo tempo e o espaço educacional 

  O reordenamento cultural e sociológico provocado pelas novas relações nos 

modos de representação simbólica, com as vias de operacionalização dos fluxos 

audiovisuais e das redes de comunicação, além de modificar as percepções e alterar 

os sentidos, preconizam uma sociedade caracterizada pelo deslocamento de 

saberes destituídos de fronteiras do espaço e do tempo. Este processo deslegitima 

os limites entre real e virtual, entre o imaginário e a razão, entre o saber 

institucionalizado e a experiência secular, exigindo das instituições do ensino uma 

reorganização do seu espaço e repertório teórico e de suas práticas e didáticas 

cotidianas e trazendo aos seus quadros docentes o desafio da interpretação desta 

realidade para a reelaboração de si mesmo.  

Nesta perspectiva, não resta apenas ao sujeito adquirir os 

conhecimentos operacionais para poder desfrutar das possibilidades 

interativas com as novas tecnologias. O impacto das novas 

tecnologias reflete-se na maneira ampliada sobre a própria natureza 

do que é ciência, do que é conhecimento. Exige uma reflexão 
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profunda sobre o que é o saber e sobre as formas de ensinar e 

aprender. (KENSKI, 2006, p. 45) 

 

 Um dos primeiros aspectos a se considerar para este entendimento, a partir 

dos deslocamentos dos fluxos de informação, é a compreensão das alterações na 

temporalidade e na espacialidade física, causadas pelos aparatos tecnológico-

comunicacionais na educação.  Temporalidade esta, caracterizada não mais pelo 

“tempo da escola”, como tradicionalmente se entendia, mas agora, caracterizada por 

uma sociedade digital cuja informação trafega em infovias, inseridas em 

ciberespaços, estradas virtuais por onde circulam e alcançam o aluno em “qualquer 

momento” e “qualquer lugar” onde esta informação seja requisitada. 

  A tecnologia de informação e comunicação interfere na hierarquia da 

temporalidade, não modificando os dispositivos que estabelecem os ritmos 

responsáveis por mediar estas temporalidades, e que nos situam quanto ao fluxo do 

tempo, objetivamente representada pelos relógios, calendários, meses e estações 

do ano, mas age instaurando o “Sensorium áudio-visual” que, na concepção de 

Barbero e Rey (2001), se caracteriza “pelas experiências da simultaneidade, do 

instantâneo e do fluxo, e cuja tarefa-chave é fabricar o presente, „transformando o 

tempo extensivo da história no intensivo do instantâneo”. 

Esta transformação da relação tempo-espaço deve-se à criação de níveis 

mais diretos de atuação sobre o desenvolvimento das mensagens por parte dos 

receptores (KESNKI, 2006), produzidos por um novo e específico meio de relação, 

decorrente da digitalização da comunicação: a interatividade. 

  Este é um termo cunhado recentemente e, no intuito de evitar equívocos, 

cabe diferenciá-lo do termo “interação”, no qual há “a relação e influência mútuas 

entre dois ou mais fatores, entes, etc. Isto é, cada fator altera o outro, a si próprio e 

também a relação existente entre eles” (PRIMO e CASSOL, 1998), ou seja, trata-se 

da relação de encontro, de embate ou de partilha entre seres humanos. E sem 

entrar nas discussões conceituais a respeito das limitações e abrangências do termo 

“interatividade” em outros contextos, mas se atendo às suas implicações no âmbito 

digital. 
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O acesso, em tempo real, proporcionado pela interatividade dos meios de 

comunicação e tecnologia, permite uma interatuação multitemporal com as 

informações, idéias e o cotidiano, transformando o fluxo: usuário- tempo- 

informação, onde o receptor acessa as informações diretamente da fonte, sem 

intermediários.  

 Não há limites para o acesso à informação, ela é apenas restringida pela 

memória e pela relevância. Cada usuário busca os assuntos que lhe são de 

importância. Busca a notícia, envia mensagens, pesquisa a meteorologia, troca 

experiências, receitas e pensamentos com conhecidos ou desconhecidos, sem sair 

do lugar. “É a era da tele-presença generalizada” (LÉVY, 1999). 

 On-line, os usuários não mais se veem obrigados a repetir os rituais do 

cotidiano que requerem disponibilidade de tempo para deslocamentos; mas podem, 

ao mesmo tempo, cumprir seus papéis de cidadão (pagar impostos e contas), 

realizar serviço doméstico (fazer compras e solicitar serviços) e, também, 

complementar a sua formação educacional formal (pesquisar, estudar, elaborar o 

conhecimento) 

 Essas novas possibilidades tecnológicas não alteram somente 

nossa vida cotidiana. De maneira generalizada, elas alteram todas as 

nossas ações, as condições de pensar e representar a realidade e, 

especificamente, no caso particular da educação, a maneira de 

trabalhar em atividades ligadas à educação escolar. (KENSKI, 2006, 

p. 29) 

 

A conectividade oferecida pelos meios de comunicação com suporte digital 

em rede, também, é outro fator gerador de mudanças na instituição de um novo 

espaço para a aquisição da informação e do conhecimento. Ao oferecer a 

possibilidade de comunicação instantânea, a partir de qualquer ponto, para qualquer 

outro usuário do planeta, o avanço tecnológico e a utilização em massa do World 

Wide Web (WWW), que em português significa “Rede de Alcance Mundial”, 

reposicionam a relação usuário-espaço-informação, re-configurando estruturalmente 

os fluxos de informação, tornando-o multiorientado, e desterritorizando os espaços: 
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Para além de uma física de comunicação a interconexão constitui a 

humanidade em um contínuo sem fronteiras, cava um meio 

informacional oceânico, mergulha os seres e as coisas no mesmo 

banho de comunicação interativa. A interconexão tece um universal 

por contato (KESNKI, 2000. p. 127) 

 

Esta profusão de informações que se transforma, segundo Lévy (1999), em 

um “dilúvio” informacional, pois suas inúmeras fontes, suas turbulências e ascensão 

oferecem uma inundação de informações contemporâneas, transformam os 

indivíduos em consumidores ávidos e que, na colocação de Kenski (2000), 

enxergam a informação como mercadoria que é fugaz, muito volátil e que exige 

frequentes atualizações, estabelecendo-a como um valor de mercado na era digital. 

A conectividade também oferece ao indivíduo a possibilidade de estender a 

proximidade e vizinhança à região do infinito, criando elos pessoais, sociais e 

institucionais podendo mobilizar a informação de um espaço para outro, constituindo 

uma rede integrada de saberes gerando, assim, “comunidades virtuais”. 

[...] a internet nos permite acender um entorno vivo, quase orgânico 

de milhões de inteligências humanas que estão trabalhando 

constantemente em muitas coisas que sempre tem uma relevância 

potencial para todos os demais. (KERCKHOVE, 1997, p. 175) 

 

 A interconexão institui o ciberespaço como lugar de encontro, de organização 

humana calcada no interesse comum, no compartilhamento de opiniões, idéias, e da 

invenção coletiva. Na conceituação de Pierre Lévy (1999, p. 127), “Comunidades 

virtuais são constituídas sobre a afinidade de interesses, conhecimentos e projetos 

mútuos em processo de cooperação e trocas, independente da proximidade 

geográfica”.  

Este é um universo virtual criado pelos próprios usuários e envolve uma 

variedade enorme de pessoas com características, nacionalidades, ideologias e 

opiniões das mais diversas, e que elaboram seus espaços em torno de interesses 

específicos, criando uma complexa rede de relacionamentos, nas quais as regras 
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para participação, os valores defendidos e os limites permitidos são definidos pelo 

próprio grupo constituindo a “netiqueta” 3. 

 Para Lévy (1999), o tópico de maior relevância nestas regras diz respeito à 

pertinência da informação. Não perder tempo no ciberespaço, é importantíssimo. 

Com um fluxo constante de atualizações das informações, não há espaço para 

mensagens e links repetidos, redundância de mensagens, ou perguntas cujas 

respostas já se encontram disponíveis; segundo o autor, a moral que rege este 

ambiente é a reciprocidade. 

 A informação não é um bem individual e toda e qualquer aprendizagem deve 

ser compartilhada; e quanto mais idônea e instantânea a fonte, mais credibilidade e 

competência lhes serão atribuídas, sendo recompensada simbolicamente através da 

opinião pública da comunidade virtual. 

As comunidades virtuais não substituem as relações tradicionais, a 

necessidade da troca pessoal e do contato humano; mas se constituem em 

extensão destas relações, à medida que permitem um aprofundamento do 

conhecimento do outro, muitas vezes impossibilitado pelo tempo escasso e pelo 

cotidiano moderno. 

 Estas comunidades se caracterizam pela interatividade oferecida pelo meio 

no qual estão inseridas, apoiada pela permanência, que é exatamente o tempo de 

conexão que cada indivíduo estabelece nestas comunidades e que permite as trocas 

comunicativas, efetivando as relações sociais. A interatividade é caracterizada 

também pelo sentimento de pertencimento estabelecido pelo sentido de ligação. 

Estes elos envolvem sentimentos que, segundo Primo (1998), também podem ser 

encontrado nas comunidades virtuais. Os participantes de um chat se encontram e 

se reconhecem como parte do grupo e como responsáveis pela manutenção das 

relações. Na opinião de Kenski (2000, p. 107), na comunidade virtual: 

 

                                                           
3  Netiqueta é uma etiqueta que se recomenda observar na internet. A palavra pode ser considerada como uma 

gíria, decorrente da fusão de duas palavras: o termo inglês net (que significa "rede") e o termo "etiqueta" 

(conjunto de normas de conduta sociais). Trata-se de um conjunto de recomendações para evitar mal-entendidos 

em comunicações via internet, especialmente em e-mails, chats, listas de discussão, etc. Serve, também, para 

regrar condutas em situações específicas. 
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Cria-se uma identidade cultural e social que os distingue de outras 

inúmeras comunidades existentes. Essa construção social flui do 

desejo coletivo de pertencer a um determinado grupo, e sobrevive 

enquanto houver o interesse de seus participantes em desfrutar 

deste espaço como participante, membros, pessoas, cidadãos.  

 

Na perspectiva educacional, entender os fatores que promovem interatividade 

e interconectividade e seus desdobramentos proporcionados pela rede, ajuda a 

explicar as transformações nas delimitações temporais e espaciais na aquisição do 

conhecimento e suas implicações no processo de ensino-aprendizado. Com 

abertura para uma formação continuada, o aluno se encontra num permanente 

estado de aprendizagem, que requer a adaptação constante de conceitos e 

paradigmas, no qual “a janela é a tela” (VIRILIO, 1993) e, também, é a lousa. 

O virtual abriga o tempo e os espaços de experiências e vivências 

pedagógicas que se deslocam e se constituem no espaço de aprendizagem, não 

mais restrito ao lócus onde a relação tradicional entre aluno e professor se efetivava; 

mas, em vez disso, num ambiente desterritorizado, com abertura para novas 

interações e trocas proporcionadas pelas comunidades virtuais, só que agora 

direcionadas pelo olhar pedagógico.   

 

2.4. Comunidades virtuais e a educação 

Ao trabalhar o conceito de comunidades virtuais, Pierre Lévy (1999) retoma o 

conceito de inteligência coletiva4 e o lança como o fator fundamental das 

constituições destas comunidades, defendendo a idéia de que, no ciberespaço, a 

construção de um ideal baseado na inteligência compartilhada, valendo-se da 

imaginação, da capacidade de criação e aprendizagem, é um dos objetivos maiores, 

para o qual “o ciberespaço não é mais do que o indispensável desvio técnico para 

atingir a referida a inteligência”. (LÉVY, 1999, p. 131) 

                                                           
4   Conceito surgido a partir dos debates, feitos por Pierre Lévy, sobre as tecnologias da inteligência, 

caracterizado por um novo tipo de pensamento sustentado por conexões que são viáveis através da  utilização das 

redes abertas de computação da internet, onde há o partilha da de funções cognitivas, como memória a percepção 

e o aprendizado, potencializado pela cooperação e competição. As tecnologias da inteligência: O futuro do 

pensamento na era da  informática. São Paulo. Editora 34 
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Como defensor do ambiente virtual, o autor aponta o ciberespaço como arma 

de revolução cultural e democrática e como ferramenta que estabelece  novo aporte 

nas relações sociais, promovendo uma comunicação democrática; defende, 

também, o projeto de construção da inteligência coletiva. Contudo, no que tange 

este último tópico, ele questiona os termos em que esta construção tem acontecido: 

Todos reconhecem que o melhor uso que podemos fazer do 

ciberespaço é colocar em sinergia os saberes, as imaginações, as 

energias espirituais daqueles que estão conectados a eles, mas em 

que perspectivas? De acordo com qual modelo?(...) A inteligência 

coletiva é um modo de coordenação eficaz na qual cada um pode se 

considerar como um centro? Cada um dentre nós se torna uma 

espécie de neurônio de um megacérebro planetário ou então 

desejamos constituir uma multiplicidades de comunidades virtuais 

nas quais os cérebros nômades se associam para produzir e 

compartilhar sentido. (LÉVY, 1999, p. 131) 

 

  Para autor, as respostas a estas perguntas não dão conta completamente da 

complexidade do conceito, pois definem apenas parcialmente a configuração do 

projeto de inteligência coletiva. 

Mesmo encontrando sua gênese nos modos de comunicação interativa, 

comunitária, transversal e baseada na conectividade, as comunidades virtuais não 

se constituem em projeto direcionado a um fim maior, como um projeto político, 

social ou cultural, mas se desenvolvem espontaneamente sem que se tenha idéia de 

qual será o resultado alcançado por quem investe seus recursos intelectuais nesta 

forma de comunicação. Lévy (1999) afirma que, a princípio, o processo de 

interconexão, bem como as próprias comunidades virtuais e as construções da 

inteligência coletiva não estão fechadas, mas em mutação; pois para ele 

[...] estas formas são a priori vazias, nenhuma finalidade externa, 

nenhum conteúdo particular vem fechar ou totalizar o programa da 

cibercultura que se encontra por completo no processo inacabado de 

interconexão, de desenvolvimento das comunidades virtuais e de 

intensificação de uma inteligência coletiva fractal, reprodutível em 

todas as escalas e diferente em toda a parte. (LÉVY, 1999, p. 133) 
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  Diante destas afirmações, o autor propõe um grande desafio às instituições 

educacionais e ao trabalho docente, principalmente, àquelas instituições mediadas 

pelas tecnologias da comunicação, como modalidades remotas e a distância: 

estabelecer uma rede de sentidos e fixar um programa pedagógico que efetive os 

processos ensino-aprendizagem, através da utilização das redes, na formação de 

seus alunos. 

 A dificuldade inicial está em se diferenciar o conceito de comunidade virtual, 

daquela que se orienta a fins especificamente pedagógicos, como também aos 

limites de sua atuação, uma vez que, em muitas comunidades virtuais disponíveis, 

as trocas de informações e de experiências proporcionadas pelas interações virtuais 

também pressupõem um tipo de aprendizagem. Kenski (2000) considera que as 

comunidades virtuais de aprendizagem se originam nos cursos ou disciplinas 

oferecidos, quase ou completamente, através do ambiente da rede, porém ela 

problematiza: “Nem todos os cursos ou disciplinas oferecidos no ambiente eletrônico 

dão origens a comunidades”.  (KENSKI, 2000, p. 107) 

    O saber-fluxo e a construção do conhecimento neste ambiente virtual não 

acontecem mais em escalas lineares e sequenciais, mensuráveis em 

representações piramidais, nas quais os saberes se apresentavam pela noção de 

pré-requisitos e “convergindo para saberes superiores” (LÉVY, 1999), mas como um 

universo de conhecimentos em fluxos não lineares e abertos, que se estruturam e se 

reestruturam de acordo com o contexto e objetivos. 

 O princípio que deve reger a construção destes espaços de aprendizagem deve, 

antes de tudo, satisfazer as necessidades apresentadas por Palloff e Pratt (2002, p. 

31): 

 Objetivos comuns a todos os seus membros; 

 Centralização de resultados a serem alcançados; 

 Igualdade de direitos e de participação para todos os membros; 

 Definição em comum de normas, valores e comportamento da 

comunidade; 

  Trabalho em equipe; 
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 Professores assumindo o papel de orientadores e animadores da 

comunidade; 

 Aprendizagem colaborativa; 

 Criação ativa de conhecimentos e significados de acordo com o 

tema de interesse da comunidade; 

 Interação permanente. 

 

Na educação, o uso das redes nos processos de interação modifica os as 

relações comunicacionais entre alunos e professores, na medida em que abre 

espaço para novos movimentos, em busca do saber não restrito à configuração 

clássica de transmissão de conteúdos segundo programas e calendários; mas 

permitindo a aquisição destes conhecimentos sob demanda, segundo o interesse, 

despertando o desejo pela aprendizagem.  

Contudo, Lévy (2000) adverte que na construção do saber através do 

ciberespaço, o “dilúvio” de informações não quer dizer que “tudo” pode ser 

acessado; mas antes, que o “todo” está definitivamente fora de alcance. As reservas 

de informação devem ser armazenadas conforme áreas de interesse, pertinentes às 

necessidades da vida, abarcando em totalidades parciais. Só assim a construção do 

saber formativo através da rede poderá ser efetivada, evitando a circulação efêmera 

da informação, mas transformando-a em alicerce do saber constituinte de razão, de 

memória e de fundamento. 

Um dos modos de regulação destes conteúdos e de aperfeiçoar o 

aprendizado em rede é o uso de dispositivos de ensino em grupo, denominados 

GROUPWARE, que nada mais são do que softwares projetados para o 

compartilhamento de informações em um ambiente colaborativo e interativo. Trata-

se da Aprendizagem cooperativa assistida por computadores (Computer Supported 

Cooperative Learning, CSCL)5.  

                                                           
5
  A aprendizagem colaborativa assistida por computador (CSCL - Computer Supported Collaborative 

Learning) pode ser definida como uma estratégia educativa em que dois ou mais sujeitos constróem o seu 

conhecimento através da discussão, da reflexão e tomada de decisões, e onde os recursos informáticos atuam 

(entre outros...) como mediadores do processo de ensino-aprendizagem. 
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Estes dispositivos permitem as trocas de informações e o debate em grupo, 

acesso a banco de dados, à divisão do conhecimento e à possibilidade de contato 

com tutores ou monitores que guiam os trabalhos e oferecem caminhos para as 

conclusões dos debates.  

Mecanismos gráficos e dispositivos de apresentação, instrumentos de 

controle e comunicação e sistemas de processamento de banco de dados fazem 

parte da estrutura básica destes softwares; e seu funcionamento é caracterizado 

pela interação, cooperação e colaboração on-line. 

Através dos recursos oferecidos pela rede, as interações em tempo real 

nestes ambientes virtuais apresentam, segundo Singhal e Zyda (1999, p. 3) as 

seguintes características:  

1- Senso partilhado de espaço: todos participantes têm a 

ilusão de estarem localizados no mesmo espaço, como a mesma 

sala, prédio ou terreno. Esse lugar partilhado representa uma 

alocação comum aonde essa interação com os outros pode ocorrer. 

Esse local pode ser real ou ficcional. O espaço partilhado precisa 

apresentar as mesmas características para todos os participantes. 

Por exemplo, todos os participantes precisam ter a mesma sensação 

de temperatura e clima assim como a de acústica. Esses elementos 

associados à representação gráfica ajudam sobremaneira na 

representação de um espaço partilhado num ambiente gráfico 

tridimensional imersivo. 

2- Um senso de presença partilhada: Quando entramos em 

um local partilhado, cada participante assume um avatar6. Uma vez 

dentro do espaço virtual imersivo, cada participante pode ver os 

outros avatares que estão localizados no mesmo espaço partilhado e 

dessa forma os usuários podem ver os novos avatares dos outros 

participantes. De forma similar, quando os participantes deixam o 

espaço virtual, os outros usuários vêem a partida do avatar. Nem 

todos os participantes precisam ser controlados diretamente por 

humanos. Alguns desses participantes podem ser “entidades 

sintéticas” programadas como modelos de simulação em função de 

eventos ou por mecanismos de inferência baseados em regras de 

comportamento. Por exemplo: quando alguém se aproxima daquele 

elemento, ele responde com uma manifestação direta de 

                                                           
6
  Em informática, avatar é a representação gráfica de um utilizador em realidade virtual. De acordo com a 

tecnologia, pode variar desde um sofisticado modelo 3D até uma simples imagem. Disponível em 

en.support.wordpress.com/avatars/ 
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aproximação e/ou uma saudação, ou foge não deixando ninguém se 

aproxime dele. 

3- Um senso de partilha de tempo: Os participantes devem 

ser capazes de ver o comportamento dos outros no momento em que 

isso ocorre. Em outras palavras o ambiente virtual interativo deve 

permitir a ocorrência de interação em tempo real. 

4- Uma forma de comunicação: Uma vez que a visualização 

forma uma base efetiva entre os participantes desses ambientes, 

isso é estabelecido também pelo gesto dos avatares, pelo texto 

digitado ou pela voz. Essa comunicação ajuda a um necessário 

“senso de realismo" que é um componente fundamental nesses 

sistemas de espaços virtuais e partilhados. 

5- Uma forma de partilha: Os elementos acima mencionados 

provêm efetivamente um sistema de alta qualidade de vídeo 

conferência. Entretanto os poderes dos ambientes virtuais interativos 

derivarão não só das habilidades de interagir realisticamente um com 

os outros, mas também com o próprio ambiente virtual. Esses 

espaços precisam ser desenhados de maneira que os participantes 

possam eventualmente “manipular” ou transformar esses cenários 

imersivos, construindo e/ou alterando seus elementos de base. 

  

Esses elementos são a base na qual se apóia a prática pedagógica dos 

cursos de educação remota e a distância, uma vez que na maioria dos casos, nos 

ambiente virtuais os alunos estão sós em frente ao computador; e professores e 

alunos se encontram potencialmente presentes somente através da tecnologia, 

através da construção destas novas formas de sentir e comunicar-se, recuperando 

esta noção de presença sincrônica e de turma reunida. 

 

2.5.    A educação a distancia 

Para Nunes (2009), uma grande vantagem da modalidade de ensino a 

distância é a democratização educacional, criada diante da possibilidade de acesso 

para grande número de pessoas, bem como pela qualidade e eficiência que 

apresenta. 

As novas tecnologias de informação e de comunicação em suas 

aplicações educativas podem gerar condições para uma 

aprendizado mais interativo, através de caminhos não lineares, em 
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que o estudante determina seu ritmo, sua velocidade, seus 

percursos (NUNES,2009, p. 7) 

 

São várias as experiências em educação a distância ao redor do mundo e 

várias as instituições de ensino que lançaram mão deste método educacional; mas 

um dos primeiros modelos da atualidade a lograr êxito se deu na Inglaterra dos 

anos 70 (NUNES, 2009), vindo a ser destacado como referência mundial. Segundo 

levantamentos do autor, mais de dois milhões de estudantes passaram pela Open 

University, onde atualmente mais de 160 mil alunos estão regularmente 

matriculados, sendo mais de  quarenta mil  alunos em cursos de pós-graduação e 

sessenta mil em cursos extracurriculares. 

Historicamente, o Brasil tem uma trajetória marcada por avanços e 

estagnação no implemento da EAD. Existem registros que apontam o Brasil como 

um dos principais países no desenvolvimento e uso da EAD até a década de 70, 

quando era ampla e massiva a adesão a programas de formação profissional em 

cursos introdutórios por correspondência, dos quais se podem destacar o Instituto 

Monitor (1939) e Instituto Universal Brasileiro (1941); e os programas de educação 

a distância mais modernos, realizados pelo rádio (Escola Rádio Postal, 1943 e 

Rádio SENAC, 1946) e pela TV, entre outras experiências, conforme Nunes (2009). 

Após este período, a EAD estagnou e, só recentemente, começa a apontar 

números significantes no crescimento de cursos e vagas, ao mesmo tempo em que 

cresce a credibilidade na modalidade, na formação profissional e no ensino de nível 

superior. 

Isto se deve ao avanço da tecnologia no campo da internet, além do 

incremento no investimento na criação, implantação e aperfeiçoamento de sistemas 

específicos para EAD, no mercado brasileiro. As universidades e instituições 

sofisticaram seus sistemas, percebendo aos poucos a viabilidade de um novo 

modelo de ensino a distância; e, com a roupagem digital, o aprendizado ficou mais 

independente da sala de aula e do material didático em papel. 

A Legislação que regulamenta a educação a distância no país já vigora 

através da portaria Nº 2.253, de 18 de outubro de 2001, permitindo às instituições 

de ensino superior introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus 
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cursos, o oferecimento de cursos semipresenciais e a distância. Desde então, a 

área tem crescido em termos de escala e de significado no Brasil, seguindo a 

tendência mundial. 

EAD é uma modalidade de ensino que hoje se encontra totalmente apoiada 

no desenvolvimento tecnológico dos meios de informação e comunicação; o que 

possibilita um nível de interação onde recursos como computador, 

videoconferência, telefone ou fax são ferramentas indispensáveis para a 

construção colaborativa do conhecimento. Propõe alterações profundas no 

ambiente e nas práticas educacionais, e, entre outras coisas, novas maneiras de 

pensar e de fazer educação, não pautadas apenas na adaptação pura e simples 

das formas tradicionais de ensino ao EAD, e sim em reelaborar toda a dinâmica 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Para fins de definição, pode-se descrever a educação a distância e suas 

implicações de maneira muito simples: 

Modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 

meios e tecnologia de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e 

tempos diversos. (GOMES, 2009, p. 22) 

 

  Para se compreender a natureza multidimensional desta área: a educação a 

distância é o aprendizado com caráter planejado, que se dá de maneira regular, em 

um lugar diferente do local de ensino e que exige, pela sua natureza, técnicas 

diferenciadas para a concepção, instrução e transmissão por meio de tecnologias 

diversas e disposições organizacionais e administrativas especiais. O autor Chute 

(CHUTE apud SHAAF, 1997) descreve os benefícios do ensino a distância como 

uma efetiva possibilidade pedagógica, apresentando-os em três categorias: 

(a) alta relação de custo-benefício, pois este modelo de 

educação pode formar um maior número de pessoas e numa 

freqüência maior, além de reduzir custos de deslocamentos de 

pessoal, e novos alunos podem ser incluídos no sistema sem custo 

adicional; 

 (b) grande impacto, uma vez que o conhecimento pode ser 

comunicado e atualizado em tempo real, treinamento efetivo pode 
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ser recebido pelo aluno no seu computador em casa ou no trabalho, 

e vários locais podem ser integrada sendo a aprendizagem em 

grupo realizada ao vivo e mediante programas interativos;   

(c) o aluno possui um maior número de opções para atingir os 

objetivos de aprendizagem, especialistas remotos estão 

prontamente acessíveis, ao vivo ou via programas pré-gravados, e 

as oportunidades de interação do aluno com o professor são 

multiplicadas. 

 

 A EAD agrega características específicas que exigem a necessidade de 

aprendizagens e competências diferenciadas por parte de quem planeja, 

desenvolve e avalia, desvelando a concepção de uma nova maneira de 

compreender o processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.6.  Videoconferência e teleconferência. 

   Dentre as muitas possibilidades oferecidas pelos meios tecnológicos 

comunicacionais, para a implementação pedagógica, utilizada pela modalidade de 

educação a distância, estão a videoconferência e a teleconferência7. Isto se deve ao 

fato de estes suportes midiáticos se aproximarem, mais do que todos os outros, da 

condição “presencial”, ao permitir que dois ou mais participantes possam interagir de 

maneira sincrônica e instantânea, mesmo estando geograficamente distantes.  

Keegan (1995, apud Cruz, 2009) afirma que o ensino baseado nestes 

sistemas é um novo e correlato campo do estudo na modalidade EAD, apontando as 

diferenças entre a EAD e o que ele chama de educação virtual: com relação ao 

tempo, a diferença na possibilidade da comunicação sincrônica, ou seja, em tempo 

real; com relação ao acesso, este modelo de EAD exige que os estudantes se 

desloquem para as salas multimídias em horários fixos para acompanhar as aulas; 

com relação aos aspectos econômicos, a necessidade de construção de espaços 

físicos específicos para estas atividades, com toda a estrutura tecnológica requerida; 

quanto ao aspecto de mercado, a demanda crescente por este tipo de ensino faz 

                                                           
7
  Entenda-se aqui o termo teleconferência como sinônimo de  telaula, já que estes  dois termos designam o 

mesmo tipo de modalidade de  transmissão. 
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com que os alunos se disponham ao deslocamento necessário para participar das 

transmissões sincrônicas em horários predeterminados. 

  A videoconferência teve sua origem como uma ferramenta de 

comunicação empresarial, abrindo a possibilidade para realização de reuniões de 

negócios a distância, sendo há muito tempo utilizada por grandes empresas. 

Também chamada de comunicação ponto a ponto, a videoconferência permite a 

comunicação face a face, através da transmissão de sinal de áudio e vídeo, 

simulando mesmo que a distância, as condições de um encontro presencial.  

Esta transmissão, pelo envio dos sinais comprimidos de áudio e vídeo, é 

realizada através de um codificador/decodificador de sinais digitais, ou através de 

linhas telefônicas. Das modalidades em uso, atualmente, pode-se classificar a 

videoconferência para a educação basicamente em dois formatos: Estúdio ou 

desktop e a aula mista, conforme descrição oferecida por Cruz (2000, p. 2) 

O desktop refere-se à comunicação através de uma pequena câmera 

e uns microfones acoplados a um computador. Neste caso, as 

pessoas se comunicam pela Internet através de softwares, muitos 

deles disponíveis gratuitamente na própria rede. Já nas salas mistas 

professores e alunos situam-se em uma mesma sala e se 

comunicam com outra (as) sala (as) onde estão os alunos a 

distância.  

 

Em princípio, as videoconferências eram caracterizadas por uma baixa 

qualidade de vídeo e áudio, mas com o avanço tecnológico, que permite hoje a 

compressão algorítmica8 do sinal, através de softwares computacionais, elas se 

popularizaram, melhorando sensivelmente a qualidade de transmissão, elevando a 

sua qualidade em níveis de aceitação internacionais, além, também, de reduzir, 

através destes processos, os custos infra-estruturais e técnicos. 

A operacionalização de uma videoconferência é muito simples. Ela se dá a 

partir da captação do sinal de vídeo, através de um vídeocâmera e de uma unidade 

                                                           
8
A compressão de dados é o ato de reduzir o espaço ocupado por dados num determinado dispositivo. Essa 

operação é realizada através de diversos algoritmos de compressão, reduzindo a quantidade de Bytes para 

representar um dado, sendo esse dado uma imagem, um texto, ou um arquivo (ficheiro) qualquer. Disponível em 

www.utp.br/computacao/cc/.../Apostila%20Multim%EDdia.pdf 

http://www.utp.br/computacao/cc/.../Apostila%20Multim%EDdia.pdf
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de áudio para a captação do som, que enviam seu sinal para um codec, que é um 

codificador/decodificador de sinais digitais, que converte o sinal analógico, captado 

em um sinal digital e, posteriormente, comprimido para que este seja transmitido 

através de link para outro ponto, com um sistema apto para receber e decodificar o 

sinal, restaurando-o e exibindo-o da maneira como foi captado. 

Já a teleconferência é realizada através da transmissão do sinal captado na 

telesala e gerado via satélite, como são realizadas as transmissões de TV‟s 

tradicionais, e entregues a um “Up-link” 9 com a possibilidade interação via fax, 

telefone ou Internet, por meio de chats ou e-mails. Neste caso, o professor realiza 

a sua aula a partir de um estúdio de televisão. Esta transmissão pode ser "ao vivo" 

para seus alunos ou para seu público alvo, que recebe a imagem em um aparelho 

de televisão ou equipamento multimídia, conectado a uma antena parabólica 

sintonizada em um canal predeterminado.  

Por se tratar de uma transmissão via satélite, o acesso a este sinal pode ser 

feito a longas distâncias, viabilizando a distribuição das informações em um grande 

número de receptores dispersos geograficamente. 

A telesala pode ter um formato semelhante ao de uma sala de aula 

tradicional, ou ser construída como um local apenas de transmissão para o professor 

a distância. No primeiro caso, as cadeiras são dispostas em colunas voltadas para 

frente da sala. Ali, em geral, fica a mesa com os periféricos e os monitores para a 

recepção do sinal. Neste caso, existe um professor ou monitor presente para a 

condução técnica e pedagógica da aula que está sendo transmitida. 

As duas modalidades de educação a distância mediadas pela televisão 

apresentam, contudo, muitos desafios para o ensino interativo a distância, assim 

como vantagens e desvantagens; e requerem dos professores adaptações em 

termos pedagógicos e técnicos para a efetivação do processo de ensino-

aprendizagem.  Segundo Cruz (2000), na midiatização da aula, o meio (mídia) deixa 

de ser apenas um mero recurso tecnológico e passa a constituir o espaço possível 

para a construção pedagógica.  

                                                           
9
   UP LINK - o equipamento que faz uma transmissão ao vivo subir de onde está sendo captada até o 

satélite, para ser recebido na emissora e devolvido ao ar... Disponível em www.thecnica.com/dicas/texto.Asp? 
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Por se tratar de uma midiatização da sala de aula, não só o formato, mas 

também os conteúdos exigem adaptação do trabalho docente quanto às variáveis 

nas relações existentes na educação mediadas pela tecnologia: aluno/interface, 

aluno/conteúdo, professor/aluno, e aluno/aluno. Nesta perspectiva, Cruz e Barcia 

(2000, p.4) apresentam algumas vantagens e desvantagens na utilização da 

videoconferência com aplicação educacional: 

Vantagens: 

 Possibilita um processo de transição mais gradual nos 

métodos presenciais; 

 Permite a criação de um ambiente colaborativo para a 

socialização e aprendizado; 

 Possibilita uma maior interatividade entre classes 

pequenas; 

 Aperfeiçoa o uso de recursos audiovisuais para o 

incremento pedagógico; 

  Pode se escolher os meios de transmissão conforme a 

demanda, a possibilidades financeiras e demandas. 

 

Desvantagens: 

  Em alguns casos, a baixa qualidade de som e imagens; 

 Falta de adaptação de uma sala de videoconferência 

para o contexto didático; 

 Alto custo para a fase inicial de implemento da 

manutenção dos sistemas operacionais; 

 Subutilização das potencialidades da modalidade. 

 

Na fase de implantação de um sistema de vídeo, hoje teleconferência, voltado 

à prática educacional, é fundamental a capacitação dos docentes para estes 

desafios, pois o domínio dos recursos tecnológicos e da linguagem comunicacional, 

requeridos por estes meios, definem o sucesso ou o fracasso do programa; uma vez 

que não é uma simples transição física do espaço de sala de aula, mas sim a 

criação de uma forma diferenciada de recriar a situação didática, num ambiente com 

características singulares que transformam a prática pedagógica.  
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Ao finalizar este capítulo, fica claro o papel fundamental que a tecnologia 

exerce tanto ao criar as possibilidades diferenciadas e criativas no processo de 

ensinar e aprender, mas também como fator de estabelecimento de paradigmas que 

surpreendem e desafiam os docentes e as instituições educacionais ao 

desenvolvimento de competências, para trabalharem com as novas modalidade de 

ensino e à produção de materiais que extrapolam à pedagogia da sala de aula,  

requerendo a emergência de um profissional midiático, antenado, conectado à rede 

e suas interações,  para dar conta da demandas de uma sociedade  global, que se 

comunica através de uma linguagem  constituída por hipertextos e por mensagens 

multimídias.  
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3.   O EAD Metodista e a Capacitação docente 

 Assim como, a exemplo de outras Universidades e Instituições de Ensino, o 

advento e o rápido crescimento do mercado de educação a distancia, suas 

possibilidades de alcance e democratização da educação, também desafiaram a 

Universidade Metodista a implantar o seu programa de Graduação e Pós-

Graduação em EAD. Este capítulo apresenta um resgate histórico do processo da 

implantação dos cursos de graduação a distancia na referida Universidade, 

discorrendo também sobre os princípios nas quais se fundamentou este trabalho, 

assim como também a apresentação do formato de teleaula adotada para o seu 

projeto de Educação a distancia, e os encaminhamentos para a capacitação 

docente para esta nova modalidade de ensino. 

 

3.1. A experiência da Universidade Metodista de São Paulo 

A Universidade Metodista de São Paulo começou a oferecer cursos de 

graduação a distância a partir de julho de 2006. Porém, as pesquisas e as 

discussões sobre esta modalidade de ensino tiveram início a partir do 

credenciamento da instituição, enquanto Universidade, em 1997; quando se  iniciou 

um grupo de estudos  sobre a EAD, ligado  à Faculdade de  Educação e Letras. A 

partir daí, passos foram dados no sentido de estabelecer linhas efetivas de estudos 

e implantação de projetos. Uma das iniciativas foi a criação do grupo de trabalho de 

educação a distância, para pesquisas e aprofundamento do conhecimento sobre 

esta modalidade de ensino. No ano 2000, foi criado o CEAD (Centro de Educação 

Continuada e a distância), que começou a trabalhar na implantação do projeto EAD 

Metodista10.  

 O CEAD foi responsável pelo desenvolvimento de projetos de pesquisas nas 

áreas de ambientes virtuais de aprendizagem, realizando, também, vários projetos 

experimentais no oferecimento de cursos de extensão e videoconferências. Em 

2003, o Núcleo de Educação a Distância (NEAD), que era  um braço do CEAD, 

                                                           
10

 Fonte: Educação e tecnologia: espaço de fortalecimento do docente. In: SATHLER, L.; JOSGRILBERG, F; 
AZEVEDO, A.B. (ORG.) Educação a distancia. Uma trajetória colaborativa. São Bernardo do Campo. 
Universidade Metodista de São Paulo. 2008. 
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voltado especificamente ao desenvolvimento de projetos em educação semi-

presencial e a distância,  se tornou o NUTAE ( Núcleo de Tecnologia Aplicadas à 

Educação), responsável, conjuntamente com a DTI (Diretoria de Tecnologia e 

informação), pela criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Universidade 

Metodista, o SIGA (Sistema Integrado de Gestão de Aprendizado), utilizado pela 

comunidade acadêmica e administrativa, pelo corpo docente  e discente.  

Em 2004, a instituição recebeu o credenciamento do MEC para o 

oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu à distância, quando lançou o 

primeiro curso nesta modalidade de ensino na área de Teologia. Em 2005, o CEAD 

assumiu o status de Diretoria de Educação Continuada e a distância, visando o 

oferecimento de cursos de graduação até que, no segundo semestre de 2006, já 

credenciado pelo MEC, fechou as primeiras turmas oferecendo os cursos de 

Bacharelado em Administração, Bacharelado em Teologia, Licenciatura em 

Pedagogia, Licenciatura em Letras e cursos Superiores em Tecnologia em 

Marketing, Recursos Humanos e Logística.  

Para operacionalizar seus cursos de Graduação a distancia, a Universidade 

metodista utiliza o ambiente virtual de aprendizagem, inicialmente baseado na 

plataforma SIGA, criado pela própria instituição e que, desde 2009, passou a ser 

substituída pelo Moode11, onde o aluno tem acesso a materiais de estudos como 

textos de apoio, vídeos relacionados, as  gravações das teleaulas além também de, 

ser uma ferramenta de comunicação on-line entre professores e alunos.  O aluno 

pode acessar este ambiente de suas residências, ou ainda dos polos de apoio 

presencial. 

Os polos de apoio presencial são as unidades operacionais onde o aluno 

precisa comparecer pelo menos uma vez por semana para assistir as teleaulas que 

são transmitidas ao vivo, e para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, 

orientação para os estudos, práticas laboratoriais e as avaliações presenciais. 

Os polos mantêm as instalações físicas necessárias para atender aos alunos 

em questões tecnológicas, oferecendo de laboratórios de informática para as 

                                                           
11

  Constitui-se em um software livre  de sistema de administração de atividades educacionais destinado à 
criação de comunidades on-line, em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa. Permite, de 
maneira simplificada, a um estudante ou a um professor integrar-se, estudando ou lecionando, num curso on-
line à sua escolha. Nas palavras do próprio Dougiamas, baseando-se na pedagogia sócio-construtivista: 
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atividades em grupo, e uma biblioteca básica que atenda as demandas requisitadas 

pelos cursos. 

Em 2006, este oferecimento limitava-se ao estado de São Paulo e contava 

com apenas oito polos de apoio presencial e setecentos alunos, mas desde 2007, e 

agora, sob a condução da Pró-Reitoria de Educação a Distância12, começou a atuar 

em território nacional, já com os cursos: Licenciatura em Ciências Sociais e 

Superior em Tecnologias em Gestão de Pequenas e Médias Empresas. 

Atualmente, a EAD Metodista conta com treze cursos, com a inclusão dos cursos 

Superiores em Tecnologia em Gestão Ambiental e Gestão pública. Hoje a o 

Campus EAD, contam com 37 polos de apoio presencial espalhados por todo o 

país, totalizando o número de 13 mil alunos. 

  O desenho instrucional dos cursos de Graduação a distância da 

Universidade Metodista de São Paulo está baseado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Metodista13- (PDI 2007-2012, p. 88) tendo por finalidade: 

 Buscar continuadamente a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão na perspectiva da internacionalização, pelo 

trabalho em rede e articulação interinstitucional; 

  promover a construção do conhecimento, a postura crítica e 

reflexiva, evitando-se o ensino funcionalista e a educação bancária; 

  adotar opções de tecnologia de informação e comunicação, 

considerando as propostas pedagógicas e as novas formas de 

aprendizagem; 

  promover a cooperação interdisciplinar , o diálogo e as decisões 

colegiadas no que se refere ao uso das tecnologias no contexto 

educacional 

  ampliar a presença da Universidade Metodista, em nível nacional, 

mediante parcerias interinstitucionais; 

 ampliar as atividades da Pró-Reitoria de Educação a Distância 

como estimuladora, articuladora e proponente, em conjunto com as 

lideranças institucionais; 

 estabelecer parcerias com empresas, instituições educacionais e 

outras organizações para a celebração de convênios voltados à 

educação continuada e a distancia; 

                                                           
12

 Em 2009, Após reestruturações internas a Pró-Reitoria de Educação a Distância foi extinta e voltou a ser  
denominada como Diretoria de Educação a Distancia. 
13

 O PPI é um documento construído com base na identidade e rumos da instituição, nas diretrizes do INEP – 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão vinculado ao Ministério da 
Educação – e está solidificado sobre três eixos identificados com a missão, tanto da Universidade como do IMS. 
São eles: a confessionalidade, o bem comum e a sustentabilidade. (fonte http://www.metodista.br/jornal-
metodista/102/um-novo-tempo/? searchterm=ppi 
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 criar, desenvolver e avaliar material e métodos didático-

pedagógicos necessários à educação a distância; 

 viabilizar e ampliar os recursos físicos e tecnológicos para o 

desenvolvimento de cursos na modalidade a distância.   

 

 A equipe responsável pelos cursos de graduação a distância da 

Universidade Metodista é composta por profissionais que realizam um trabalho 

multidisciplinar, objetivando o auxílio docente na produção de materiais impressos 

que são entregues a cada aluno, e são constituídos por guias de estudos, onde há 

todo o material que será trabalhado no semestre, as apresentações de slides que 

serão desenvolvidas pelo professor em teleaula, entre outros materiais.  Dentre os 

profissionais que compõem este núcleo, Barroso e Gonçalves (2006, p. 7) 

destacam: 

 Orientador acadêmico- Atua como facilitador e orientador do 
processo pedagógico. Está em constante interação com os 
estudantes e professores do curso. Visa, com seu trabalho, ajudar o 
educando a superar os obstáculos à aprendizagem e dar retorno 
crítico sobre as atividades realizadas. Deve estar disponível aos 
alunos tanto nos momentos síncronos quanto nos assíncronos 
previstos no plano de ensino. 

 Web designer- Prepara layout de páginas de internet; monitora as 
páginas, atualizando as diariamente. 

 Designer educacional- Auxilia os docentes na definição das mídias 
que serão utilizadas em cursos a distância, na avaliação da 
compatibilidade de conteúdo com as mídias escolhidas e na proposta 
de atividades para os alunos. 

 Revisores- Revisa os textos impressos, vídeos, CD-ROM e materiais 
disponibilizados na web. 

 Designer Gráfico- Faz diagramação de texto (incluindo figuras, 
mapas, diagramas, etc, para as diversas mídias utilizadas na 
modalidade EAD. 

 Ilustrador- Ilustra os textos, seja para web, CD-ROM ou material 
impresso. 

 

O contato com estes profissionais exige também uma nova postura do professor no 
que tange sua rotina e suas práticas pedagógicas, pois o docente 

 [...] outrora responsável pelas etapas de planejamento, 
desenvolvimento e avaliação do conteúdo programático, tem a opção 
de dar conta de tais atribuições com o apoio de uma equipe(...). Isto 
exige uma nova forma de trabalho, mais colaborativo, mais aberto 
críticas. (SATHLER&BARROSO, 2009, p. 150) 
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3.2.  Alterações no trabalho docente 

 O modelo de educação a distância adotado pela Universidade Metodista, a 

exemplo de outras instituições que oferecem cursos a distância, coloca o professor 

no centro de discussões sobre formação e competências, pois, em meio a toda a 

alteração no aprendizado mediado pela tecnologia, a redefinição do papel do 

docente torna-se o fator chave para a efetivação desta nova lógica de ensino. O 

professor é chamado a responder as exigências propostas pela “cultura da 

informação”; pois, em um momento histórico, em que o conhecimento é 

amplamente difundido e compartilhado quase que instantaneamente por indivíduos 

de várias partes do mundo, 

[...] estamos diante de uma geração que aprende muito. Nunca as 
anteriores tiveram as mesmas facilidades de informação. (...) Em 
horas ou talvez minutos se produzam mais publicações que em um 
ano ou décadas na idade média (...). Basta um clique e ei-nos 
conectados à internet com mais de um bilhão de possíveis portais 
afirmativos. (LIBANIO, 2006, p. 17)  

 

Neste contexto, para atuar efetivamente, o docente precisa reconhecer 

essas mudanças e sua influência neste ambiente de ensino; trabalhar com as 

potencialidades do meio e adaptá-las às limitações impostas à sua abordagem 

instrucional, na qual é requerida a construção de competências que possam situá-

lo no novo espaço escolar, proporcionando atuação de qualidade e possibilitando-

o alcançar os objetivos propostos.  Para isto, os professores são chamados a 

entender as transformações entre os fundamentos que regiam as práticas 

pedagógicas antes do uso das tecnologias da informação e comunicação e as 

que se estabelecem agora, pela implantação dos cursos a distância 

 Contudo, assumir os recursos tecnológicos como uma possibilidade de 

construção do conhecimento, a partir da compreensão destas transformações, 

não minimiza os impactos docentes frente à necessidade de apreensão de novas 

competências como fluência tecnológica e trabalho em equipe, o que ultrapassa, 

em muito, a simples substituição da lousa pela tela de computador; mas, nas 

palavras de Kenski, 
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É necessário que os professores se sintam confortáveis para a 
utilização destes novos recursos auxiliares didáticos. Estar 
confortáveis significa conhecê-los e dominar os principais 
procedimentos técnicos para a sua utilização, avaliá-los criticamente 
e criar novas possibilidades pedagógicas partindo da integração 

destes meios com o processo de ensino. (KENSKI, 2006, p. 45) 

 

Nesta perspectiva, muitas instituições de ensino procuram abrir espaços 

para a capacitação docente em EAD, em via de facilitar a criação destas 

possibilidades pedagógicas, através do aperfeiçoamento de suas competências 

profissionais e também das suas metodologias de ensino. 

 O oferecimento da capacitação docente de qualidade em EAD deve estar 

calcado em um programa de formação continuada e na percepção das 

necessidades de complementação das disciplinas de cada docente. Além disto, 

deve-se dar ênfase ao desenvolvimento do uso crítico da tecnologia de 

informação e comunicação, não somente para  o uso adequado das técnicas para 

a criação de produtos midiáticos eficientes na sua forma, mas para que sejam, 

também, efetivos enquanto ferramentas pedagógicas.  

A capacitação docente se mostra fundamental na consolidação do professor 

nos ambientes virtuais de ensino, na instrumentalização no desenvolvimento dos 

seus recursos, bem como na mudança processual da cultura educativa destes 

docentes.  

Este contexto educacional exige destes professores uma nova maneira de 

entender e desenvolver o ofício docente, nos moldes propostos pela educação a 

distância, e suas dinâmicas, em conjunto com os recursos oferecidos pela 

cibercultura e pelas redes de informação multimídias, que alteram e propõem novos 

paradigmas nas práticas destes profissionais (Kenski, 2006). A educação a 

distância aponta para a necessidade de um novo entendimento no processo de 

ensinar e aprender, fundamentado na interconexão criada por estes recursos, a 

quem: 

[...] A tarefa de (re) significar o processo educativo, precisa partir da 
concepção do si como um novo sujeito, e do estabelecimento de 
novas formas de contato com o mundo e do mundo, não mais como 
consumidor das produções, mas como autor/produtor (MATTOS & 
BURHAN, 2004, p. 35) 
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E em especial: 

A Universidade Metodista entende que, nesse novo cenário, o papel 
do professor não é ensinar, mas ajudar o aluno a aprender, não é 
transmitir informações, mas criar condições para que o aluno 
adquira informações, não é fazer brilhantes preleções, mas 
organizar estratégias para que o aluno conheça e construa seu 
próprio conhecimento. Não é alguém que sabe muito, mas alguém 
que é capaz de aprender e ensinar ao mesmo tempo, e mais, é 
alguém que seja capaz de trabalhar em equipe, inclusive para 
pensar o curso, discutir as aulas e elaborar materiais. 
(BARROSO&GONÇALVES, 2006, p. 5) 

A fim de atender a este desafio, a Universidade Metodista de São Paulo 

passou a oferecer cursos de capacitação docente visando a adaptação dos 

professores dos cursos presenciais para a modalidade a distância, O CAPDOC 

(Capacitação Docente).  

O primeiro passo da Metodista, depois da determinação de inserir-
se no contexto de EAD, foi, portanto, desenvolver, (...) um programa 
especial de capacitação docente, “com ofertas de cursos de 
extensão para a comunidade acadêmica em várias edições ao ano, 
projeto desenvolvido até o presente” (Projeto Pedagógico 
Institucional em EAD da Universidade Metodista de São Paulo, 
2005). 

 

Estes cursos visam preparar os docentes para trabalhar com todas as etapas 

relacionadas à construção do conhecimento em EAD e do processo de ensino-

aprendizagem mediado pela tecnologia. Estes conhecimentos vão desde a 

concepção de material didático, como guias e apresentações de slides, até o 

planejamento de atividades semanais e horas atividades,14 sempre apresentando 

estratégias pedagógicas para a interação professor/aluno e as alternativas 

possíveis em EAD, conforme acrescentam as autoras: 

A organização do planejamento de um curso para EAD envolve 
profissionais com diferentes formações, no sentido de atender a 
todas as necessidades do processo, desde pensar o conteúdo do 
curso, o perfil do profissional que se quer formar, a pesquisa de 
mercado que justifica o oferecimento do curso, até a adequação de 
tecnologias para elaboração de materiais e disponibilização de 
conteúdos de maneira adequada. Portanto, observa-se a busca de 
uma fusão de saberes em uma direção única - atender estudante, 
estar próximo dele, ainda que fisicamente em espaços diferentes. 
(BARROSO&GONÇALVES, 2006, p. 6-7) 

                                                           
14

  Material demonstrativo (textos, planejamentos e apresentações de slides) no ANEXO B. 
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Segundo Mattos & Burhan (2004), este tipo de formação, embora 

ferramental, já se inclui no processo cognitivo de redefinição do papel do docente, 

por viabilizar uma relação dialógica baseada na multidirecionalidade do saber, 

pois atende às demandas de propostas de soluções criativas para as questões 

didáticas.  

Estes recursos comunicacionais, ao produzirem as relações do 
sujeito social com o conhecimento, modificam o papel do emissor e 
re-configuram o espaço do receptor servindo de suporte para 

mudanças. (MATTOS & BURHAN, 2006, p. 5) 

 

3.3 O formato das teleaulas e o curso de capacitação televisiva 

No processo de implantação e formatação das teleaulas estavam envolvidos 

a Agência de Rádio e televisão da Universidade Metodista, o DTI (Departamento de 

Tecnologia informática), a Assessoria pedagógica do EAD e outros atores com 

formação e prática nas áreas de comunicação social e de tecnologia.  

Um fator de grande influência na decisão do formato televisivo das teleaulas 

foi o forte e reconhecido Know-How e estrutura televisiva da Universidade Metodista 

de São Paulo. Esta estrutura conta hoje com seis estúdios de TV, três estúdios de 

rádio e três laboratórios de Mídias Digitais, todos eles voltados para a contribuição 

prática na formação dos seus alunos de graduação em comunicação, além da 

produção de vários programas concebidos e realizados para diversas áreas 

acadêmicas e também para exibição em canais de TV e internet. 

 Por todas estas razões, a formatação da estrutura das teleaulas, bem como 

todo processo de produção de material didático da EAD Metodista têm sua 

gênese nas experiências de concepção e produção televisivas, e em toda 

bagagem cultural dos atores envolvidos nesta construção, atores estes, em 

grande parte, com formação e prática nas áreas de comunicação social e de 

tecnologia. Como resultado, o seu modelo de teleaulas é fundamentado nas 

raízes da produção audiovisual, nos produtos midiáticos e ambientes virtuais 

correntes, ou seja, pautado nos paradigmas da sociedade da informação e 

conhecimento. Assim sendo, o formato final das teleaulas se assemelhou, em 

muito, a um programa televisivo em sua estrutura e condução técnica. 
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Toda estrutura visual da teleaula foi construída por profissionais da 

comunicação que atuam no mercado de programas de TV, e é composta por 

vinhetas15, vídeos, trilha sonora, cenários16, luzes e, ainda, cuidados com o figurino e 

maquiagem dos docentes, atribuindo-lhes ainda mais o caráter televisivo. Desta 

forma, o modelo das aulas na EAD Metodista requer, para sua viabilização, todos os 

processos de criação, pré-produção, produção e realização pertinentes a qualquer 

programa de TV. 

   Neste modelo, o professor apresenta sua aula num período de 100 minutos, 

divididos em três ou quatro blocos, separados por dois ou três períodos de intervalo, 

sempre intercalados pelas vinhetas de abertura de intervalo e vinheta de 

encerramento17.  

 As transmissões são realizadas via satélite, ao vivo e em tempo real para 

Polos de apoio presencial espalhados por todo país, que recebem este sinal via 

telão, e são acompanhados em sala por um monitor que é encarregado de 

coordenar presencialmente a aula e responsável enviar as perguntas  e comentários 

dos alunos, através do envio de mensagens pelo chat. Em estúdio, um capacitado 

para trabalhar com a temática da aula, recebe esta mensagem e as encaminha ao 

professor em estúdio que responde ao vivo estas questões. 

 A decisão pelo formato televisivo criado para as teleaulas apresentava, 

porém, algumas implicações, como o fato de que a condução das teleaulas sendo 

realizada por professores e professoras dos cursos presenciais que não possuíam 

experiência alguma em frente às câmeras faz com que, no caso deste formato de 

teleaula, o professor passe a depender de conhecimentos baseados na linguagem 

televisiva e suporte técnico para a produção de materiais e construção do processo 

de ensino aprendizagem dentro dos estúdios. Cyrs (1997) relaciona algumas das 

competências necessárias para a prática docente através da videoconferência e da 

teleconferência: 

 Planejamento e organização dos cursos; 

 Habilidades de apresentações verbais e não verbais; 

                                                           
15

 Fotogramas das vinhetas de aberturas e vinhetas de cursos. ANEXO C 
16

 Fotos dos cenários dos estúdios utilizados para as transmissões. ANEXO D 
17

 Vídeo de curta duração, em geral com poucos segundos, utilizado para transmitir uma idéia. 
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 Conhecimento sobre como incentivar trabalho colaborativo em 
grupos; 

 Possuir profundo conhecimento sobre o conteúdo da disciplina; 

 Saber como envolver estudantes e coordenar suas atividades a 
distância nos diferentes locais; 

 Possuir um conhecimento básico sobre as teorias de 
aprendizagens; 

 Dominar o conhecimento sobre o campo do ensino a distância; 

 Ser capaz de desenvolver guias de estudo relacionados ao que 
vai apresentar nas telas da videoconferência e teleconferência; 

 Desenvolver um raciocínio gráfico e pensar visualmente as suas 
aulas. 

 

Ainda, sobre a capacitação docente e sobre as novas competências diante 

destas modalidades midiáticas do ensino a distância, Cruz (2000) acrescenta: 

A preparação dos professores é fator primordial para o 
sucesso e a continuidade de qualquer programa de educação a 
distância. Isso porque, ao contrário do ensino face-a-face, os 
desafios para quem vai ensinar a distância são enormes. É preciso 
recriar o curso de uma nova maneira, deixar o papel de provedor 
para o de facilitar de conteúdos, adquirir segurança e eficiência ao 
usar a tecnologia como uma ligação principal entre alunos e 
professores, aprender a ensinar efetivamente sem o controle visual 
proporcionado pelo contato "olho-no-olho" direto, desenvolver um 
entendimento e uma apreciação pelo estilo de vida dos estudantes 
a distância. (CRUZ, 2000, p. 7) 

 

No seu trabalho “Mídias no ensino superior: a formação docente e a 

educação presencial e virtual”, a autora traz algumas diretrizes e princípios 

básicos para o trabalho de capacitação docente para vídeo e teleconferência: 

1. Os professores que irão ensinar ou que já estão ensinando 
com mídias ou em ambientes virtuais, precisam de uma formação 
constante, estruturada de modo a acompanhar suas necessidades e 
lhes dar apoio, de acordo com seus processos individuais de 
apropriação;  

2. Essa preparação não pode ser uma ação isolada, voluntária 
e desprendida das outras iniciativas da instituição;  

3. Ela deve ser pensada de forma integrada na missão da 
instituição e de modo a envolver todos os elementos e grupos 
relevantes da rede sociotécnica para apoiar sua execução;  

4. Ela deve considerar a tecnologia como apenas um dos 
fatores que constituem a inovação, sendo que a mudança de 
paradigma educacional deve ser o principal motivador das ações 
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empreendidas;  

5. Da mesma maneira, tem que criar alternativas para 
acompanhar os processos de flexibilidade interpretativa dos atores 
envolvidos, sendo a própria formação um dos componentes do 
exercício dessa flexibilidade;  

6. E, finalmente, a formação tem um tempo para começar, 
mas não tem um final, devendo ser considerada um processo 

contínuo em constante transformação. (CRUZ, 2007, p. 4) 

 

A necessidade de preparação docente para a teleconferência ou 

videoconferência é considerada, por Willis (1994), fundamental para o sucesso 

desta aula, ao afirmar que quando uma aula é realizada em mídia audiovisual 

interativa, os docentes sempre enfrentarão elementos que impõem limitações 

técnicas e requerem a utilização de recursos didáticos audiovisuais, de maneira a 

transformar os modos de interação e as questões logísticas e afetivas. 

Ao incluir a obrigatoriedade do conhecimento tecnológico como 
condição de existência da aula, se amplia as exigências de atuação 
do professor, que precisa dominar todos os recursos e operar 
câmeras e microfones para que ocorra a comunicação com os 
alunos e, por conseqüência a aprendizagem. Se na escola 
tradicional ele pode escolher “enriquecer sua aula com a 
incorporação da nova lógica que a mídia traz, na educação a 
distância por videoconferência ele está “imerso” no meio televisivo. 
(CRUZ, 2004, p. 4) 

 E ainda, 

[...]que capacitar os docentes para as teleaulas e videoconferências 
é a condição fundamental para que o professor possa utilizar as 
possibilidades pedagógicas da EAD em sua plenitude, por meio de 
uma revisão de métodos de ensino e uma atenção mais focalizada 
na preparação antecipada das aulas, na interação com os alunos, no 
desenvolvimento de materiais visuais e atividades a serem realizadas 
com os alunos. (CRUZ, 2009, p.93) 

 

Foi nesta perspectiva que o CAPDOCTV (Curso de capacitação de docentes 

para TV) foi oferecido a todos os professores envolvidos nos cursos de graduação a 

distância.  O curso tem a intenção de ajudar os docentes a enfrentar este novo 

ambiente uma vez que, a princípio, muitos destes professores, seja por nervosismo, 

timidez ou mesmo por oposição a esta modalidade, se mostram resistentes e pouco 

à vontade em ministrar aula em estúdio. 
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No curso CAPDOCTV, os professores são orientados, a partir de exercícios e 

laboratórios, a se portarem perante as câmeras levando em conta todo o cuidado 

com gestual, postura, dicção, interpretação, linguagem corporal e técnicas de 

comunicação televisiva, visando à transposição da didática de aula presencial, para 

as aulas ministradas em estúdio de TV. Este processo visa adequar os professores 

ao formato de teleaula adotado pela Pró-Reitoria de educação a distância.  

São realizados também laboratórios vocais com exercícios fonoarticulatórios 

visando a melhoria no desempenho dos professores quanto à dicção, à entonação e 

à fluência da falas; e laboratórios de expressão corporal e teatral, para o 

desenvolvimento da expressão, trabalho de relaxamento e reconhecimento do 

próprio corpo. 

 Para isto, o curso lança mão de vários saberes, entre eles: noções de canto, 

teoria e prática em oratória, aspectos relevantes da interpretação teatral, noções de 

equipamento técnico de TV, elementos da linguagem televisiva e dança, 

apresentando sempre teorias e aplicações práticas ligadas ao campo da 

fonoaudiologia, psicologia e fisiologia. 

E, para finalizar, os professores passam por vários exercícios de 

apresentação em frente às câmeras, tendo, no fechamento do curso, que apresentar 

de uma aula demonstrativa ao restante da classe, utilizando a dinâmica construída 

para a transmissão das teleaulas e fazendo uso das técnicas adquiridas durante o 

curso.  

O curso está destinado somente aos docentes que irão ministrar aulas em 

EAD e que tenham sido indicados pelos coordenadores de cursos. O curso 

CAPDOCTV apresenta o seguinte planejamento: 

 

CAP DOC TV  (Capacitação docente para TV) 

1º Dia-  Manhã  – Sala multimídia  

 Apresentação dos Objetivos do curso 

 Apresentação do cronograma do curso 

 Dinâmica de grupo (quebra-gelo) 

 Apresentação dos professores  
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 Apresentação do programa e discussão do tema. 

 Tecnologia em RTV - Conhecimentos básicos sobre os equipamentos 

do estúdio (câmeras, microfones, iluminação). 

 Produção Visual - Como selecionar o figurino, maquiagem para vídeo 

1º dia – Tarde  – Estúdio  

 Ambientação. 

 1ª Gravação (apresentação pessoal / texto 1‟30”). 

 Diagnóstico pessoal (Acertos e falhas). 

 Técnicas de expressão – Postura, gesticulação, mãos.  

 Laboratório corporal – Relaxamento e criação mental.  

 Práticas relacionadas - Gravação de contos ou histórias. 

2º dia – Manhã –  Área externa ( Estúdio) 

 Exercícios respiratórios.  

 Exercícios fonéticos. 

 Laboratório  (dinâmicas corporais, dança e técnicas teatrais). 

 Apresentação com elementos externos.  

 Práticas relacionadas (aplicação das técnicas nas apresentações). 

  

2º dia – Tarde –  Área externa ( Estúdio) 

 Dinâmica de teleaulas. 

 Tutorial (Tablet). 

 Gravação de aula modelo. 

 

Não obstante a premissa básica, defendida pela Assessoria Pedagógica dos 

cursos a distância, de que a capacitação televisiva deveria ser realizada respeitando 

e mantendo as características pedagógicas dos docentes envolvidos no programa, 

ainda assim, a transposição das salas presenciais para as telesala, considerando as 

técnicas televisivas apresentadas pelo curso CAPDOCTV, alteraria sensivelmente as 

suas práticas. Este processo é apresentado por Kenski (2001, p.2): 

 As relações do sujeito social com o conhecimento provocado pelos 
recursos comunicacionais redefinem o papel do emissor, e re-
configuram o espaço de construção de métodos e práticas, servindo 
de suportes para soluções das demandas educacionais, modificando 
também as suas competências. Este é outro aspecto a ser 
considerado, pois normalmente as mudanças que confrontam as 
práticas dos docentes, acabam por suscitar resistências. 
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O curso CAPDOTV, assim com a transmissão das teleaulas ao vivo, em si 

mostrou-se como um dos momentos mais críticos para os docentes nesta 

transposição da educação presencial para a modalidade a distância.  

Nas teleaulas, o professor se depara com um universo completamente 

diferenciado da sala de aula tradicional; pois em estúdio, seu papel transcende ao 

de professor e ele precisa assumir a condição que se assemelha a de um “âncora ou 

apresentador televisivo”; pois além de ter que desenvolver a sua prática docente, 

que dentro de um estúdio de TV se processa de maneira diferenciada do contexto 

presencial devido à inclusão da intermediação técnica, o professor ainda precisa 

aprender a lidar com a dinâmica de corte de câmeras, a limitação na mobilidade da 

telesala e toda a tecnologia requerida para essa demanda, ou seja, se instruir na 

linguagem audiovisual e aprender a trabalhar com estas ferramentas para dar conta 

das rotinas que esta nova prática requer.   

 Discorrendo ainda sobre o processo de transição entre a sala de aula 

presencial para a telesala, a autora postula uma transformação paradigmática ao 

afirmar que: 

[...] o que ocorre na educação a distância por teleconferência é uma 
“midiatização” da sala de aula, pois o meio técnico deixa de ser 
apenas um recurso adicional e passa a ser o próprio ambiente e 
interface no qual este tipo de aula pode existir (CRUZ, 2001 p. 59) 

 

Este processo de transformação paradigmática e o encontro entre as 

linguagens comunicacionais/televisivas e a prática docente, contudo, não acontece 

sem embates. Durante todo o período de curso de capacitação televisiva e durante 

as teleaulas transmitidas posteriormente, a manifestação dos professores quanto à 

proposta oferecida pelo curso CAPDOC TV e também pela dinâmica construída 

para a prática docente em telesala, encontram ressonâncias diferenciadas e 

reações comportamentais heterogêneas.  

 Estas reações acontecem, tanto da parte dos professores, quanto da 

direção das teleaulas e da equipe técnica que vivencia a operacionalização destas 

transmissões, assim como, também, suscitam conflitos em resposta aos processos 

de midiatização das teleaulas e acontecem exatamente, a partir das interações 

entre os representantes destes dois ramos do conhecimento, o pedagógico e o 
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tecnológico/comunicacional.  

Estes conflitos se manifestam no momento do fazer, ou seja, da ação 

pedagógica na produção docente da teleaula, frente à tecnicidade aplicada para a 

operacionalização da mesma pelos atores responsáveis pelas transmissões de 

teleaulas em seus aspectos estéticos, num movimento que busca assegurar a 

legitimidade dos procedimentos e resultados na teleaula. 

A apresentação dos processos de implantação e formatação das teleaulas 

do programa de Educação a Distância da Universidade Metodista, e as implicações 

que os processos de capacitação docente e as dinâmicas televisivas durante as 

transmissões, são encaminhamentos para uma melhor compreensão do próximo 

capitulo, uma vez que deixa claro que o encontro da pratica docente com a cultura 

televisiva proposta pelas teleaulas e também com a equipe de técnicos dos 

estúdios, é um fator que altera o resultado final das teleaulas, e é fruto  do conflito 

das manifestações da subjetividade dos atores envolvidos, revelando a ação a 

intersubjetividade presente nesta produção. 
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4. O CAPDOCTV e a Teleaula 

 

4.1. A pesquisa: Ações e descrições  

Os relatos que se seguem são uma compilação das ações e ocorrências 

registradas no cotidiano do curso CAPDOCTV (Capacitação Docente em TV) e das 

transmissões das teleaulas do programa de graduação a distância da Universidade 

Metodista de São Paulo. Trata-se da descrição de algumas “cenas”, ocorridas neste 

contexto, protagonizadas pelos docentes e equipes técnicas, explicitando os 

comportamentos, posturas, as dificuldades, assim como as potencialidades 

demonstradas no dia a dia da EAD Metodista. 

 Estes registros fazem parte do “Jornal de Pesquisa” produzido pelo presente 

pesquisador no período de maio de 2008 a junho de 2009.  

Os relatos apresentados partem da visão pessoal do pesquisador. Este, 

atuando no contexto observado, enquanto comunicador social, radialista, docente e 

diretor de teleaulas, realizou a “observação participante existencial completa” 

(ADLER e ADLER, apud BARBIER, 2002, p.126), caracterizada por pesquisa-ação, 

cuja implicação do pesquisador com o objeto é prévia, ou seja, já existia um 

envolvimento com os indivíduos e com a situação problema, antes do início da 

pesquisa. 

 Também, estão descritos aqui os procedimentos didáticos utilizados no curso 

CAPDOCTV e as demandas técnicas e estéticas necessárias para a 

operacionalização das teleaulas, segundo o modelo televisivo adotado, e que são, 

neste caso, relevantes, por serem elementos constitutivos das ações e reações 

subjetivas gerada nas relações dentro do trabalho na EAD. Estão compilados aqui, 

também, trechos dos depoimentos de professores e técnicos dos estúdios EAD 

(ANEXOS E), que expressaram suas impressões sobre o trabalho em estúdio, a 

rotinas, os embates e as gratificações destas relações sedimentadas no ambiente de 

telesala. Estes depoimentos foram construídos através da escrita dos participantes, 
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a partir de um roteiro semi-direcionado18, visando à legitimação dos relatos, para a 

atribuição de sentido ás análises. 

 

4.2.  O CAPDOCTV  

 O curso CAPDOCTV oferece nos meses de janeiro e julho, por ocasião do 

Programa Metodista de Educação e Desenvolvimento, oficinas e cursos de 

atualização profissional à comunidade docente, visando à capacitação para a 

prática.  Conta com a participação de uma turma média de 12 a 15 professores, e 

acontece no complexo dos estúdios de Rádio e Televisão da Universidade Metodista 

de São Paulo. O curso tem duração de 16 horas e é dividido em duas manhãs e 

duas tardes. O Curso CAPDOCTV é pré-requisito para a docência em EAD na 

Universidade Metodista. 

 Já na primeira aula do curso, os docentes trazem muitas dúvidas sobre esta 

nova modalidade de ensino e sobre a teleaula, intimidados pela mudança de 

paradigma causada pela transição das práticas pedagógicas das salas presenciais 

para ambiente do estúdio de televisão.  

Grande parte dos professores nunca havia tido nenhum tipo de experiência 

com exposição em frente à câmera, como por exemplo, entrevistas ou debates. Por 

isso, grande maioria inicia o curso demonstrando grande constrangimento e 

nervosismo, devido à expectativa com a possibilidade de ministrar aula inteiramente 

transmitida ao vivo e via satélite através da TV. 

 Em geral, um dos fatores declarados por estes docentes como motivo de 

grande apreensão quanto a esta transição, é o fato de os professores, ao 

ministrarem a aula, dirigirem-se a uma câmera, ao invés de aos alunos, conferindo à 

prática pedagogia, segundo eles, um caráter de distanciamento e frieza às aulas, 

pela falta do feedback,  normalmente recebido  no trabalho presencial; que é uma 

apreensão natural. Esta dificuldade é citada e articulada por Kenski (2000). 

                                                           
18

   A entrevista semi-diretiva é a mais utilizada em investigação social. É semi-diretiva pois é encaminhada por 

alguns temas guias, relativamente abertos e não muito precisos, que não obedecem necessariamente à 

nenhuma ordem. ( Anexo F) 
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A transição da sala de aula, onde os alunos e professores 

costumeiramente se encontram face a face, para os ambientes a 

distância não é fácil. Alguns aspectos desconsiderados no ensino 

presencial  tornam-se de fundamental importância nessa nova forma 

de educação... O ambiente da sala de aula, seus espaços e 

apetrechos também comunicam ações e interações. (KENSKI, 2000,. 

p. 66) 

 

No curso de capacitação televisiva para docentes, os professores são 

orientados a utilizar uma comunicação mais adequada ao formato televisivo para 

ministrarem suas aulas. A intenção nesta aprendizagem é reduzir o número de 

“ruídos” na comunicação e minimizar os fatores de distração dos alunos durante a 

aula. Entenda-se ruído, no contexto televisivo, na expressão de Décio Pignatari 

(1984, p.35): 

Em Teoria da Comunicação, chama-se ruído a todo e qualquer 

fenômeno que perturbe, mutile ou destrua a mensagem. O ruído é 

inerente a todo e qualquer canal, mesmo o mais comum e corrente 

que é o processo da interlocução e da fala, desde o Lapsus Linguae 

até a pronunciação ininteligível, passando pela zorra ambiental de 

tipo sonoro. (PIGNATARI, 1984, p. 35) 

 

  Esta preocupação se mostra relevante porque, nesta modalidade de ensino, 

o professor ficará em exposição durante quase 100 minutos em frente às câmeras, 

havendo, assim, grandes possibilidades dos alunos se distraírem. Entende-se que é 

primordial que o professor domine as linguagens de TV e trabalhe com o repertório 

cultural televisivo de seus alunos, para o maior aproveitamento do conteúdo. Isto 

inclui o manuseio dos instrumentos tecnológicos de apoio pedagógico, como o tablet 

(computador com tela interativa) e a criação de material multimídia, perpassando, 

também, pela escolha de figurino, o uso da maquiagem e cuidados com o cabelo.  

Este processo se mostra desafiador para os docentes, pois, além de o curso 

ser constituído por um conjunto denso de informações, nele os professores devem 

ainda lidar com toda a dinâmica de estúdio implicadas numa transmissão ao vivo de 

TV. (figura 1) 
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Figura 1 - Professor durante transmissão de teleaula. 

 

 Como o objetivo principal do curso é oferecer vivência televisiva anterior às 

transmissões das teleaulas, visando melhor adaptação do docente ao ambiente de 

estúdio, já no primeiro dia é proposto aos professores um exercício de apresentação 

formal, frente à câmera, o qual será gravado. 

 É explicado aos professores que, neste exercício, não há exigências técnicas 

e nenhum pré-requisito para as apresentações; pois ele servirá exatamente para 

quebrar a tensão e gerar discussão a respeito dos resultados. Cada professor só 

precisa ir à frente e se apresentar diante das câmeras; posteriormente, esta 

apresentação será exibida para ele e para os demais da turma. 

A proposta é que esta análise permita a realização de treinamento 

personalizado e efetivo, valendo-se das potencialidades e melhorando os pontos em 

que cada docente encontra maior dificuldade durante o curso. 

 Apesar de uma apresentação informal e sem a necessidade de atender 

algum padrão ou pré-requisito, este é um momento muito delicado. Muitas vezes, 

alguns professores, antes mesmo de entrarem no estúdio, já são tomados por um 

estado de grande ansiedade e nervosismo, resultando apresentações em que 

transparecem artificialidade e rigidez, e fazendo com que alguns deles, inclusive, se 

apresentem com voz tremida e por vezes chegando a falhar.   

Nestes exercícios, muitos docentes se apresentam, também, com 

gesticulação muito nervosa, torcendo e estalando os dedos e, inconscientemente, 
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batendo palmas, mexendo nos botões da roupa, entre outros cacoetes. Os 

movimentos são seguidos com atenção pelo professor do curso de capacitação, 

que, até então, não faz nenhum comentário a respeito das performances dos 

professores. Na operação técnica dos equipamentos, as equipes do estúdio 

acompanham todo o trabalho. Em alguns momentos, e de maneira discreta, chegam 

a se divertir com as apresentações.   

Ao fim, todas estas apresentações acabavam por gerar um clima 

descontraído e animado, devido às observações satíricas que os docentes fazem às 

apresentações uns dos outros, o que não modifica de imediato, para alguns, a 

tensão e a ansiedade diante da próxima e iminente apresentação em frente às 

câmeras.  

Para análise das interações em estúdio, segue o relato de um incidente 

ocorrido durante um dos cursos de capacitação docente para TV, que pode ajudar a 

dimensionar o potencial desafiador que este simples exercício exerce sobre alguns 

docentes. 

Cena 1  

No andamento do CAPDOCTV de hoje, durante o exercício da 

primeira apresentação perante as câmeras onde cada um devia dizer 

seu nome, sua área de atuação (formação, disciplina ministrada 

entre ouras informações), os professores estavam bastante 

apreensivos quanto a este desafio, mas uma professora em especial 

passou por um período de extremo nervosismo diante da perspectiva 

desta apresentação. 

Como fazíamos a apresentação por ordem de posicionamento físico 

no ambiente, ela deveria ser a décima ou décima primeira a se 

apresentar. À medida que chegava a vez desta professora participar 

do exercício de câmera, ela começou a se inquietar e explicitar sua 

contrariedade ao processo, dizendo-se despreparada e que isto não 

daria certo, entre outras coisas. 

 Diante de sua resistência em entrar no estúdio na sua vez, deixamos 

a sua participação para o fim. Ao que conseguimos que fizesse sua 

apresentação depois de muito incentivo de seus colegas professores. 

Contudo foi uma apresentação tensa e durante todo o exercício, ela 

deixava claro na sua postura em frente às câmeras e na sua própria 

fala que os professores não deviam passar por este tipo de 

constrangimento, já tinha muitos anos de docência e não precisava 

passar por isso, e etc. Por fim, ao encerrar sua apresentação, soube 
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muito tempo depois que naquele dia a professora foi levada por suas 

amigas para o banheiro para vomitar devido ao um mal estar, 

provavelmente provocado pela tensão. Os técnicos que operavam os 

equipamentos, diante da atitude de resistência da professora, 

concluíram em comentários entre eles que a professora não tinha 

nascido para a TV. (MOREIRA, Jornal de Pesquisa, junho/ 2008). 

 

Ao presenciar durante o curso experiências como esta, se faz  necessário, 

enquanto profissional “Capacitador”, incentivar a participação, amenizar  as 

tensões e valorizar as potencialidades de cada professor neste momento 

diferenciado e ajudá-lo na concretização dos exercícios, visando as propostas 

televisivas do curso. Contudo, é imperativo, no papel de pesquisador implicado 

nestes processos, promover distanciamento que permita enxergar a 

complexidade destas realidades, até então, rotineiras no contexto do curso; e que 

permitam apreender os fenômenos que movem as rodas destes “eventos”, sem 

se prender às rédeas dos determinismos simplistas.  Morin (1990) afirma que 

estas rédeas: 

[...] põem ordem no universo e dele elimina a desordem. A ordem se 

reduz a uma lei, a um princípio. A simplicidade enxerga ora o uno, 

ora o múltiplo, mas pode enxergar que o Uno pode ser ao mesmo, 

Múltiplo. O princípio da simplicidade ou separa o que está ligado 

(disjunção), ou unifica o que é diferente (redução). (MORIN, 1990, 

p. 79) 

 

Para tanto, o pesquisador deve trabalhar com a premissa proposta pelo 

paradigma da complexidade, buscando, no âmbito da sua pesquisa, uma postura 

oposta à leitura reducionista da realidade; e considerá-la através de uma visão 

sistêmica (BARBIER, 2002), lançando mão da gama de possibilidades para a 

observação de seu objeto, a partir de uma visão plural e aberta. 

A complexidade, diferente de complicado, mais que uma 

característica do objeto, se constitui numa qualidade do olhar do 

observador que se propõe “refletir ao invés de pensar nas 

propriedades emprestadas aos materiais da pesquisa”, 

particularmente quando os procedimentos clássicos se apresentam 

insatisfatórios e não dão mais conta do que se propõem. 

(BARBOSA, 2004, p. 17) 
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 A afirmação de Borba (2001), de que todo comportamento se caracteriza 

por extrema complexidade que, intrínseca às situações existenciais, promove 

nova dimensão à ação banal do conflito manifesto no relato. Assim, o conflito 

torna a situação apresentada em lugar de construção, de reorganização, “de uma 

situação outra, alterada, situação de alteridade” (op.cit. p. 36), que visa à 

transformação e à tomada de consciência para mudanças nas propostas do 

curso, inspirado na ação do outro e não na ação da técnica. Para tanto, é 

requerido do pesquisador, nesta circunstância vivida, e em todas que neste 

capítulo serão apresentadas, uma análise que enxergue a ação humana no 

contexto da EAD Metodista, reconhecendo-a na sua totalidade e levando em 

conta a sua constituição social, cultural, psicológica, biológica; ou seja, que eleja, 

“o eu” na sua condição única “de ser e fazer-se ser”.  

A este magma subjetivo, resultante da complexidade do sujeito, René 

Barbier (1998) atribui o conceito de “transversalidade” definindo-o: 

[...] como uma rede simbólica, relativamente estruturada e estável, 

constituída por uma espécie de “banho de sentido” em que se 

misturam significações, referências, valores, mitos e símbolos 

internos e externos ao sujeito, no qual ele está imerso e pelo qual a 

sua vida assume um peso existencial. (BARBIER, 1998, p. 170) 

 

  As aplicações da escuta sensível, no momento relatado pelo jornal de 

pesquisa, podem revelar muito mais do que uma simples inadequação ao 

proposto e torna instigante e desafiador o desenvolvimento destas escutas que 

resgatam a ação e o sujeito do banal, para lhes atribuir sentido.  

 Isto é especialmente relevante no caso do relato da cena 1, anteriormente 

citada, pois, durante o curso CAPOCTV, é muito comum ocorrências desta 

natureza, sendo que a demonstração deste nervosismo é perfeitamente natural 

aos docentes, pela falta de experiência na prática em frente às câmeras. Contudo, 

a postura de incômodo e relutância da professora revela uma condição 

diferenciada dos outros colegas, que também apresentavam seus queixumes e 

riam de si próprios.  
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Durante o período de apresentação desta professora, sua apreensão fez 

com que o olhar do “agora” pesquisador se aproximasse, requerendo observação 

mais atenciosa sobre o seu comportamento, o modo como procedeu no exercício, 

e, com a posterior exibição de seu VT, fica evidente que ela não aparentava estar 

somente nervosa, assim como todos, com o desafio em si. Reação normal, 

relatada por outra professora que, também, passou pelo mesmo exercício. 

Quando compareci na 1ª  aula do CAPDOCTV, confesso que estava 

muito insegura, desconfiada e apavorada, porque sabia que teria que 

enfrentar uma câmera. O fato de observarmos os participantes, em 

situações por vezes hilárias, foi-nos soltando..., muita risada, mas 

também muita aprendizagem... O exercício de “nos vermos” diante 

das câmeras, de nos analisarmos, deu exatamente a dimensão da 

nossa responsabilidade e da possibilidade de melhorarmos nossa 

imagem, nosso jeito de ser diante de uma câmera...  (Professora 1) 

 

Para alguns, este tipo de proposta se torna um verdadeiro campo 

experimental de provas para o indivíduo; e, neste caso, deve-se considerar não 

só a capacidade inata, formação acadêmica e a prática pedagógica, mas o 

resgate de sua historicidade, daquilo que o constitui como indivíduo, direcionando 

as suas escolhas e definindo a sua identidade.   

Reduzir a inadequação e as dificuldades encontradas nesta experiência à 

inabilidade ou incompetência técnica é a manifestação do determinismo e do 

reducionismo, dos quais se deve fugir, e que também estão expressos no relato 

da cena 1: “Os técnicos que operavam os equipamentos, diante da atitude de 

resistência da professora, concluíram em comentários entre eles que a professora não 

tinha nascido para a TV.” (MOREIRA, Jornal de Pesquisa, junho/ 2008). 

Mesmo sem impor qualquer tipo de julgamento de valor aos técnicos e 

seus comentários (pois já têm em seus repertórios televisivos os critérios para 

uma boa ou má apresentação), olhar a realidade sob a ótica determinista é 

estabelecer a inevitabilidade do insucesso desta docente, sem considerar a sua 

trajetória. A trama familiar, seus traumas, medos e inseguranças estão em outra 

dimensão; portanto, não acessíveis, não controláveis e não submetíveis aos 

processos racionais e lógicos que, aleatoriamente ou não, demandam as posturas 

que se inserem nas vivências do cotidiano coletivo institucional. 
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Em alguns casos, enfrentar a câmera para ministrar uma teleaula 

extrapola, em muito, a simples inadequação à tecnologia e à dinâmica televisiva. 

Pode implicar em vencer o medo de se expor e passar por uma situação de 

fragilidade e constrangimento que pode até ter tido precedentes na história do 

sujeito.  

Sem os devido cuidados na condução destas especificidades, a proposta 

pode vir a ser contraproducente e gerar tamanha ansiedade, e até mesmo fobia, 

aos processos e dinâmicas de teleaula oferecidos, em virtude do medo de 

inadequação diante do desafio, podendo comprometer seriamente o desempenho 

futuro deste docente na condução de suas disciplinas a distância.  

Contudo, se bem administrados pelo capacitador de TV e tomados os 

encaminhamentos necessários à superação dos desafios, considerando as 

individualidades nestes processos, estas dificuldades iniciais podem, segundo 

Sathler (2008), ser vencidas através de uma abordagem mais efetiva na formação 

para o uso da tecnologia nesta perspectiva. Para o autor referido, 

É importante valorizar o profissional enfatizar a auto-estima e a 

partilha num ambiente de confiança a ser estabelecido. O erro deve 

ser encarado como parte do processo de aprendizagem e até 

valorizado como oportunidade de aprender mais. (SATHLER, 2008 

p.67) 

4.3 A teleaula e a linguagem televisiva 

 

4.3.1. A iluminação 

Outro objetivo do CAPDOCTV é ajudar o professor a se adequar às limitações 

técnicas do ambiente do estúdio, no que diz respeito à mobilidade. Muitos 

professores encontram grandes dificuldades com relação a este tópico. 

Em um programa de TV, toda a movimentação dos apresentadores ou atores 

está restrita ao espaço de captação da câmera, que por sua vez está limitada pelo 

espaço viável da cenografia produzida, que tenta sempre contemplar uma boa 



77 
 

composição visual, isto é, com enquadramentos de câmeras harmoniosos e 

simétricos, e que também se restringe pela área iluminada pelos refletores.  

 As restrições técnicas impostas pela iluminação trazem implicações sérias na 

captação da imagem e são especialmente importantes no ato de fazer as teleaulas. 

No caso da iluminação dos estúdios onde são transmitidas as teleaulas, a 

iluminação projetada para a captação da imagem pelas câmeras está baseada no 

que é chamado pelos iluminadores de “princípio de iluminação triangular”, ou 

iluminação de três pontos. A iluminação de três pontos é composta por três 

refletores, cada qual com função própria: "key-light" ou "luz-chave", "fill-light" ou "luz 

de preenchimento" e "back-light" ou "contraluz" (figura 2) 

 

Figura 2 -Diagrama de iluminação de três pontos 

 

 Segundo as definições de Balan (1997): 

 

A key-light é a luz principal do personagem. Sua função é dar o foco 

principal da iluminação comparando-se à luz gerada pelo sol. Sua 

posição deve ser direcionada ao personagem a partir do ponto onde 

se encontra a câmera. Pode ser posicionada sobre a câmera, com a 

lateralidade variando ou pouco à esquerda ou à direita em relação à 

câmera que fará o take. ( figura 3) 
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Figura 3 – Iluminação somente com Key-light 

 

[...] a fill-light deve suavizar a sombra gerada pela luz principal sem, 

no entanto, eliminá-la. Uma vez esta luz tendo a função de suavizar a 

luz-chave, ela deve ser posicionada no lado oposto da key-light, em 

relação à câmera. (figura 4) 

 

Figura 4 – Iluminação somente com fill-ligh 

 

[...] Back-light é qualquer luz que esteja atrás do ator ou do 

apresentador em relação à câmera que faz a tomada. (Figura 5) 

 

                                    Figura 5 – Iluminação somente com Back-light 
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 Uma vez que todo elemento captado televisivamente se torna um elemento 

em duas dimensões em sua reconstituição na tela, é necessário lançar mão de 

artifícios que produzam a sensação de tridimensionalidade na imagem. Para isso 

são usados truques de iluminação, como iluminar as costas do personagem 

captado, neste caso, o professor, para fornecer a sensação de tridimensionalidade 

através da criação de textura no figurino iluminado (BALAN, 1997), conforme explica 

Durán: 

Colocado atrás do tema a ser gravado, produz brilho no contorno dos 

objetos ou pessoas, clareando os cabelos das pessoas e dando um 

pequeno reflexo nos seus ombros. Para uma pessoa que permanece 

na mesma posição, esta dá a sensação de tridimensionalidade do 

objeto ou pessoa destacando-se do cenário. (DURÁN, 1994, p.85). 

(Figura 6) 

 

 

Figura 6 - Iluminação completa 

 Por este motivo, qualquer movimentação que o professor tenha dentro do 

estúdio está limitada pela localização destes refletores; ou seja, o professor pode 

andar dentro da telesala, mas somente onde houver a cobertura destes refletores, 

de sorte que se não houver o efeito de luz sobre as costas do professor, sua 

imagem aparecerá chapada e sem profundidade. 

Além disso, deve-se considerar que são quase dez mil watts de luz 

necessários para a iluminação geral e luzes de efeitos visuais, necessários para 

viabilizar a captação das imagens. (figura 7). A princípio, este é um fator que parece 

incomodar bastante os docentes, uma vez que quase todas as luzes estão 

apontadas diretamente para o seu rosto e corpo, provocando certa irritabilidade pela 
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ofuscação dos olhos. Isto, às vezes, pode dificultar a leitura da apresentação dos 

slides que são utilizados para o desenvolvimento da aula, sem contar o calor gerado 

pelo corpo dos refletores, o que acaba por elevar consideravelmente a temperatura 

no ambiente do estúdio. 

 

 

Figura 7 – Iluminação do estúdio de TV 

 

Pode se entender as implicações da mobilidade e do direcionamento da luz 

dentro do estúdio durante a transmissão das teleaulas, através do relato extraído do 

jornal de pesquisa, com o intuito também de aproximar um pouco mais nossa visão 

sobre as relações neste momento apresentado. 

Cena 2 

Hoje durante a transmissão de uma teleaula, um professor resolveu 

que em geral costuma ficar sentado, resolveu dar mais dinamismo à 

sua aula e resolveu fazer parte de sua aula fora da mesa cenográfica 

destinada ao trabalho com a apresentação de slides. A princípio, 

conforme a orientação do diretor da teleaulas ele se dirigiu para uma 

das marcas pré-estabelecidas no chão, onde há a iluminação em 

suas costas, destinada à formação da textura. Contudo, durante a 

aula ele foi se locomovendo livremente pelo estúdio, sem observar as 

marcações, o que deu um tom mais casual à aula, porém, conforme 

ele se movia, sua imagem perdia a ilusão de profundidade e também 

entrava em pontos de incidência das luzes coloridas destinadas a 
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fazer o efeito sobre as tapadeiras
19

, deste modo seu rosto ficava com 

uma iluminação estourada, desfigurando-o e conferindo uma 

coloração artificial ao seu rosto que ora se apresentava laranja, ora 

amarelo. A dinâmica adotada pelo professor causou bastante 

aborrecimento aos operadores de câmeras de estúdio, esta 

movimentação estava dificultando os enquadramentos, pois como as 

marcações não estavam sendo respeitados, os planos estavam 

ficando feios e sem simetria. Por conta disto, o diretor começou a 

chamar a atenção dos cameramen, pedindo mais agilidade, ao que 

estes reclamaram e culparam o professor pela má qualidade visual 

da aula. Por fim o professor se deu conta da interferência destas 

luzes e da dificuldade das câmeras acautelou-se na movimentação 

no estúdio (MARCELO, Jornal de Pesquisa, out/2008) 

 

 A construção da subjetividade entre sujeitos, tecida em momento de conflito, 

é exatamente o fator que oportuniza o levantamento de problemas e o 

questionamento de verdades e dos conhecimentos, considerando a sua 

complexidade. (MEDEIROS, 2000) 

  Neste episódio, a grande questão não reside no fato de a estética da 

aula ter sido comprometida pela inobservância do professor aos pontos de luz, e 

nem pelos enquadramentos de câmeras mal executados pelos operadores. Esta 

situação está problematizada no encontro da prática docente do professor e a 

construção histórica de sua subjetividade com as subjetividades dos técnicos, que 

também têm suas práticas construídas na história de suas formações e experiências 

vividas no meio televisivo.   

 O professor revela, na sua postura inicial de observância aos pontos de luz, o 

cuidado e atenção às recomendações do diretor da teleaula que, inclusive, durante o 

CAPDOCTV, faz saber a todos os docentes, as funcionalidades e objetivos de cada 

equipamento dentro dos estúdios de TV, destinados à transmissão das teleaulas, 

incluindo a iluminação. 

 Contudo, perceber o modo como esta observância foi rapidamente deixada de 

lado no decorrer da aula, denota não uma rebeldia ou descontentamento com as 

diretrizes técnicas que regem os paradigmas das teleaulas, mas a fulgência da 

                                                           
19

   Suportes de madeira onde se montam a cenografia. 
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subjetividade, fundada no que Barbier (1998) chamou de imaginário social. Este 

imaginário atribui os sentidos e as significações a partir das instituições e 

organizações na trajetória deste docente, sendo responsáveis pelo tecido da 

transversalidade institucional, enquanto: “rede simbólica socialmente reconhecida, 

que é provocada pelo imaginário social, de acordo com uma lógica dialética de 

instituinte, instituído e de institucionalização.” (BARBIER, 1998, p. 172) 

 Esta transversalidade rege a subjetividade do sujeito vivida no âmbito do 

trabalho, pois ela carrega imagens, valores, referências que são diretrizes para as 

decisões, posturas, apropriações e reproduções no meio profissional. Sua trajetória, 

condições de trabalho, os aspectos físicos das classes e números de alunos por 

sala, podem ser fatores que ajudam a determinam táticas e estratégias de ensino, 

constituindo, desta forma, costumes, didáticas e, também, vícios e cacoetes, que se 

explicitam em sua forma de dar aulas.   

 Conclui-se que seja, para o professor citado no relato, extremamente natural 

que ao se envolver com o conteúdo em sua prática docente em telesala, ele venha a 

abstrair as orientações e marcações pré-combinadas e reproduzir o seu “costume” 

de andar em salas de aula, para ter mais desenvoltura na explanação do conteúdo; 

prática esta, comum a muitos professores. A necessidade desta mobilidade é 

declarada no depoimento de outra professora. 

Nas primeiras aulas ministradas a orientação foi para não sairmos 

das marcações. De início serviram até de auxílio quanto ao 

nervosismo de falar ao vivo num ambiente televisivo. Mas aos 

poucos fomos percebemos que é importante aos docentes a 

possibilidade de termos um espaço para nos movimentarmos e 

criarmos. (Professora 2) 

 

  A mesma premissa se aplica à constituição das práticas, técnicas e 

operacionais dos profissionais do estúdio. Elas se deram também nos meios 

institucionais ou organizacionais, e suas referências também são pautadas na 

transversalidade institucional que lhes dita o que é adequado ou inadequado em 

suas respectivas funções, sendo também manifestas no contentamento ou 

descontentamento com o resultado de seus trabalhos. 
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 Desta forma, a reação dos técnicos e operadores de câmeras também é 

legítima. Como profissionais de TV, a partir de suas formações em cursos de Rádio 

e Televisão, já começam a tomar contato com o mundo da produção televisiva. São 

incentivados pelos professores, professoras e, posteriormente, por chefes e 

encarregados, a buscar procedimento técnico que resulte na melhor imagem, melhor 

enquadramento, e harmonização da linguagem visual através da captação em vídeo. 

Por fim, esta meta se torna um ideário para quem quer construir um currículo 

reconhecido e uma carreira técnica bem sucedida. Um dos técnicos comenta a 

respeito. 

[...] as falhas acabam sendo apontadas como nossas quando na 

verdade também existe uma falha deles [...] e nos deixam 

incapacitados de pré-produzir a teleaula, para que a aula se torne 

possível e sem erros, muitas vezes nós tomamos atitudes além de 

nossas jurisdições justamente para colocar a teleaula no ar, e 

inclusive ignoramos etapas inicias e vamos corrigindo o percurso 

durante a teleaula, assim comprometendo a atenção da equipe na 

teleaula , para um problema que está nas nossas mãos,  não é nosso 

e temos que resolver. (Técnico 2 ) 

 

 Diante da construção destas hipóteses e dos depoimentos de pessoas 

responsáveis pelas mesmas teleaulas, haverá impasse, se o objetivo for apontar 

quem está errado ou certo na circunstância citada. 

  Uma análise superficial aponta, primeiramente, para a fragilidade da condição 

determinante no estabelecimento das relações de intersubjetividade entre estes 

sujeitos: a comunicação. 

 Para Medeiros (2000, p. 44), as relações intersubjetivas funcionam como... 

(...) uma cadeia sucessiva de compreensão entre sujeitos, dando-se 

por meio da fala. No ato da fala, falantes e ouvintes manifestam suas 

opiniões e concepções, podendo ser questionadas e validadas por 

meio da argumentação.  

 

  Considerando o conceito acima, a falta de comunicação entre os sujeitos, 

mesmo após o término da aula, visando o levantamento do resultado final, acarretou 
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na anulação de uma intersubjetividade pró-ativa, enriquecedora e produtora de 

caminhos e soluções para os problemas manifestos. 

 Porém, um olhar mais aproximado sobre esta narrativa indica a necessidade, 

não só das relações intersubjetivas entre os sujeitos destacados, mas também da 

atribuição de importância desta relação, na instituição do “potencial pedagógico” 

necessário para que os eventos educacionais em telesala, sejam voltados à 

produção “coletiva” daquele momento vivido, tendo como resultado primordial a 

construção do conhecimento dos alunos.  

 Isto que dizer que, na perspectiva da produção destas teleaulas, é 

fundamental que ocorra mais do que um “encontro” entre a prática docente e a 

operação técnica. É preciso que haja a fusão destas duas linguagens em um novo 

paradigma, sedimentado pela alteridade que, na conceituação de Ardoino (apud 

BORBA, 2004, p. 50), é: 

A transformação de um sujeito, a modificação de seus 
comportamentos, dos seus modos de representação, de suas 
opiniões e suas crenças, de seus sistemas de valores, e por 
conseqüência sua visão de mundo através da relação educativa. 

 

  A premissa da alteridade é básica para que, dentro de uma telesala, o 

professor não só tente reproduzir e obedecer às regras televisivas, mas para que ele 

se encaminhe, no contexto atual da era da tecnologia e informação, a um “ser e 

fazer” midiático, bem como guie os técnicos e operadores envolvidos na teleaula à 

uma atitude mais voltada à compreensão  da dimensão pedagógica das suas ações. 

O depoimento a seguir corrobora esta necessidade por parte dos docentes, ao 

tratar: 

[...] da importância de que as pessoas envolvidas na capacitação 

docente para TV também tenham conhecimentos na área educacional. 

Ou melhor, conheçam mais os processos educativos, sua flexibilidade. 

Pois sem este conhecimento são profissionais somente técnicos em 

função da técnica. (Professor 2) 

 

 A criação desta atitude implica em aceitar, respeitar e ir em direção ao outro 

com as inferências advindas das suas transversalidades que são responsáveis pelo 

que “são e fazem”, e que, aliadas ao “ser e fazer do outro”, promovem uma 
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intersubjetividade que funciona como um “elemento nuclear” no processo 

pedagógico; “o que quer dizer que elas têm capacidade de estabelecer elos entre os 

sujeitos que buscam conhecer e aprender reciprocamente.” (MEDEIROS, 2002, p. 

44) 

 O depoimento de um técnico do estúdio aponta, na direção deste 

entendimento, o que pode ser encarado como o início de um processo dialógico que 

se configura num avanço para construção deste ideal. 

Acredito que Ensino a Distância seja um desafio para todos os 

professores e profissionais envolvidos. Porque, como é mencionado 

nas Capacitações de Professores, "Aqui o Professor não dá aula 

sozinho". A teleaula é um trabalho em grupo! E todo trabalho em 

grupo pra se tornar um sucesso passa por algumas dificuldades de 

comunicação interna. Mas se grupo tem o mesmo objetivo e está 

focado, juntos conseguem superar essas dificuldades e fazer de 

cada tele aula uma "Senhora Transmissão!" (Técnico 1) 

 

A opinião do técnico é partilhada e comentada no depoimento de um docente: 

Nesse sentido os profissionais do estúdio devem também ser 

treinados no sentido de mostrar que o trabalho deles não é apenas 

um trabalho técnico e sim que ele faz parte de toda uma estratégia e 

seu desempenho interfere significativamente no retorno do trabalho 

dos coordenadores, docentes, produção e etc. (Professor 3) 

 

4.3.2. A gesticulação 

Outro ponto importante da comunicação televisiva é a gesticulação. Este é um 

aspecto em que os professores, em geral, encontram maiores dificuldades, pois a 

postura física passa a ter uma importância vital e diferenciada daquela que se atribui 

a ela em uma sala de aula presencial. 

 Enquanto na sala de aula presencial, pouca ou nenhuma atenção, os alunos 

destinam em relação à postura física e gesticulação do professor, por este se 

encontrar em um ambiente com muitos outros fatores de distração, como outros 

colegas, a lousa, os livros entre outros elementos; em uma aula transmitida pela 
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televisão, qualquer movimento que o professor faça tende a deixá-lo em maior 

evidência.  

Expressões faciais exageradas, gesticulação das mãos em demasia, o trocar 

constante de posição das pernas, o esfregar as mãos ou o estalar de dedos, se 

configuram entre os hábitos mais recorrentes praticado pelos professores e que 

acabam se tornando ruídos na comunicação para o formato  televisivo.  

A rigor, costuma-se dizer que dentro da comunicação televisiva não é 

necessária a utilização das mãos para se efetivar a comunicação, pois esta 

gestualidade não traz reais contribuições no processo comunicacional, conforme 

comenta Polito (1998): 

[...] o excesso de gestos pode desviar a atenção dificultando a 

compreensão das informações. Todavia, é preferível que você não 

faça nenhum gesto a se apresentar com gesticulação exagerada. Se 

você não fizer gestos, mas apresentar uma boa mensagem, os 

ouvintes ainda conseguirão acompanhar seu raciocínio. 

 

Quando se trata de uma transmissão televisiva, onde o 

protagonista/apresentador/personagem se encontra em uma pequena área, 

delimitada pelo enquadramento da câmera, a utilização das mãos não só interfere 

esteticamente na qualidade da recepção, como também pode prejudicar na 

transmissão da mensagem. Isto explica porque muitas vezes a utilização das mãos 

em uma comunicação oral, e não somente no caso da TV, acaba funcionando 

somente como uma válvula de escape para o nervosismo, ansiedade ou 

insegurança, gerando gestos repetitivos, exagerados e  que fazem transparecer 

todos estes sentimentos. 

Durante o curso de CAPDOCTV, orienta-se que para que a utilização das 

mãos em uma comunicação televisiva contribua para a compreensão de uma 

mensagem, elas precisam estar em coordenação com o conteúdo transmitido, 

conforme descreve Polito (1998): 

Faça gestos apenas para as informações que sejam importantes. 

Cada frase possui apenas uma ou duas palavras que constituem a 

informação importante dentro da mensagem. Os gestos deverão 

destacar apenas essas informações. 
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 Esta gesticulação se enquadra no que se convencionou chamar de 

“gesticulação objetiva” (POLITO, 1998), ou seja, as mãos só são utilizadas quando 

existe um gesto ou sinal que complemente ou enfatize algum ponto da comunicação 

oral, se não for o caso, a mão deve permanecer no que em TV é chamado de ponto 

de apoio (figura 8). Ponto de apoio é um posicionamento, ( mãos em cima de uma 

mesa, se a pessoa estiver sentada, segurando uma caneta, ou uma das mãos 

apoiando-se na outra, se o comunicador estiver em pé) em que as mãos devem 

permanecer em repouso, enquanto não exista alguma gesticulação objetiva a ser 

realizada. 

 

         Figura 8- Professora utilizando o ponto de apoio durante curso CAPDOCTV. 

 

Sobre este tópico, para ilustrar a relevância da gestualidade e do controle da 

movimentação das mãos durante uma transmissão de teleaula, segue relato do 

pesquisador: 

Cena 3 

Durante a transmissão da teleaulas de um curso de Gestão Técnica, 

o professor ministrava seu conteúdo assentado à mesa, exibindo o 

seu material aos alunos, e enquanto conversava com eles, tentava 

gesticular com cuidado tentando lembra-se da técnica, segurando a 

caneta do tablet, para evitar a liberação das mãos, e com o qual fazia 

anotações durante a aula. De repente, desapercebidamente o 

professor utilizou a caneta para coçar ligeiramente uma de suas 
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orelhas. Este gesto aparentemente simples e sem importância foi o 

suficiente para tirar completamente a atenção dos alunos dos polos 

de apoio presencial, assim como também da equipe técnica e tutoria, 

que passou a se divertir com esta situação durante um bom tempo. 

Nos próximos minutos os chats informavam por meios dos monitores 

dos polos que os alunos não conseguiam se concentrar na aula, pois 

não parava de rir do professor, por terem achado aquele deslize com 

a caneta muito engraçado. Reportamos este ocorrido ao professor e 

comentei com ele que este gesto fora do contexto da TV é tido como 

natural, mas não faz parte do repertório televisivo, pois não se 

costuma ver isso acontecer em um noticiário ou outro programa de 

VT, e por isto, a reação exagerada dos alunos. O professor chegou 

até a achar graça na situação, mas ao mesmo tempo lamentou, pois 

por causa deste incidente, uma parte do conteúdo transmitido pelo 

professor acabou não sendo assimilado pelos alunos. (MOREIRA, 

Jornal de Pesquisa, fevereiro de 2008) 

 

 Num sentido mais amplo, a cena 3 ressalta a importância  que a gestualidade 

assume no ambiente de transmissão da teleaula, assim como em toda produção 

televisiva. Este cuidado é demonstrado pela instituição que, ao adotar o modelo de 

teleaulas pautado no paradigma televisivo, logo considerou a necessidade da 

criação de um curso de preparação docente, visando à redução destes ruídos 

comunicacionais durante as aulas; postura que é, inclusive, apresentada na fala de 

um docente. 

Se a universidade acredita nesse modelo de ensino deve legitimar 

ainda mais o treinamento e a seriedade com que o tema deva ser 

tratado. Em minha opinião ele é uma variável estratégica no 

processo. (Professor 3) 

 

 A preocupação demonstrada pela direção e equipe técnica dos estúdios com 

a gestualidade dos professores dentro da teleaula e suas implicações na condução 

da prática docente em estúdio é geradora de críticas por parte dos docentes.   

 Muitos professores ainda demonstram nervosismo e ansiedade ao lecionar 

em frente às câmeras; e, como já foi comentado, a movimentação das mãos, das 

pernas e pés, funciona como válvula de escape para esta ansiedade, gerada no 

confronto de suas subjetividades com o momento instituído, na consideração das 

transversalidades intrínsecas a cada indivíduo.  
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 Outras vezes, os professores justificam a dificuldade em se adaptar às regras, 

apelando para o resgate de suas genealogias, ou seja, na conformação histórica e 

educacional recebida pela tradição, como é o caso de vários professores, conforme 

o depoimento de dois deles. 

O maior impacto sentido foi em relação ao uso dos braços e das 

mãos (gestos). Algo que foi colocado no curso como sendo 

fundamental controlar e de início era complicado manter os braços e 

as mãos na posição orientada. As demais técnicas foram bem 

assimiladas. Penso que a questão do gestual foi mais complicada, 

pois tenho descendência italiana e como todos sabem os italianos 

falam também com as mãos. (Professor 2) 

Conseguimos avaliar o nosso desempenho, especialmente quando 

assistimos a teleaula, para melhorarmos, por exemplo, alguns vícios 

– no meu caso, mexo muito as mãos (como uma boa descendente 

de italiana que sou [...]. (Professor 1) 

 

 Não obstante esta dificuldade em se manter no padrão, imposto pela 

linguagem televisiva, os professores de maneira geral, se propõe ao esforço de se 

enquadrar nas orientações do diretor de teleaula; e até mesmo compreendem a sua 

importância e defendem esta premissa, conforme o depoimento a seguir.  

Toda a parte de postura, gestos, mudança de câmeras, levantar, 

sentar, olhar, atenção nas orientações é que garantem o sucesso da 

EAD da Metodista (...) ao ter contato com as técnicas e linguagens 

televisivas fiquei muito motivado. Não tinha conhecimento das 

técnicas de respiração, de posicionamento das mãos e do gestual. 

Como acredito que a EAD é uma modalidade que marca a mudança 

de paradigma no ensino das pessoas, a parte técnica da 

comunicação, em minha opinião, representa 90% do sucesso do 

trabalho. (Professor 3). 

 

 É relevante salientar que alguns professores tentam observar estes 

elementos da prática comunicacional, mesmo não estando intrinsecamente ligados 

na instituição histórica da sua profissão; e porque, no tocante à gesticulação, em 

uma sala de aula presencial exige-se justamente o contrário, pois mexer as mãos e 

se movimentar constantemente fazem parte das estratégias para chamar à atenção 

e manter os alunos focados.  
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  Este esforço fica evidente quando o docente, ao tentar aplicar a técnica de 

ponto de apoio e tomar cuidado com a gesticulação, em alguns casos, o faz em 

detrimento da postura natural e espontânea dentro da telesala, o que acaba por se 

tornar, também, motivo de abstração dos alunos. 

  Fazendo, neste ponto, resgate da cena 3,  tem-se uma observação que se 

fundamenta na escuta sensível na perspectiva científica/ clínica: 

De repente, desapercebidamente o professor utilizou a caneta para 

coçar ligeiramente uma de suas orelhas. Este gesto aparentemente 

simples e sem importância foi o suficiente para tirar completamente a 

atenção dos alunos dos polos de apoio presencial, assim como 

também da equipe técnica e tutoria, que passou a se divertir com 

esta situação durante um bom tempo (...) por causa deste incidente, 

uma parte do conteúdo transmitido pelo professor acabou não sendo 

assimilado pelos alunos. (MOREIRA, Jornal de Pesquisa, fevereiro 

de 2008) 

 

  Nota-se que o ocorrido com o professor em telesala, ainda que 

inadvertidamente, como conta o relato, ocasionou uma sucessão de reações por 

parte de todos os elementos envolvidos na transmissão. Esta situação deflagra mais 

do que a simples interrupção da aula, por um motivo televisivamente cômico; ela 

expõe a fragilidade da relação intersubjetiva professor-aluno no processo 

pedagógico, ocasionada pelo uso específico da transmissão televisiva como 

mediadora.  

  O modelo de EAD Metodista, assim como em todas as aulas que utilizam o 

sistema de sinal transmitido via satélite, institui uma temporalidade nas ações 

educativas, diferenciada das que são vivenciadas na sala de aula presencial. 

Caracterizada pela possibilidade da construção de historicidade na relação 

intersubjetiva, pela possibilidade do não linear, oportuniza, na relação professor-

aluno, a ação do resgate, do reencontro com o passado, com o que já foi e com o 

que precisa ser retomado. Borba (2004) articula este conceito de temporalidade em 

sala de aula: 

Apesar da sincronicidade do tempo (de um ponto de vista 

psicanalítico- a distinguir, aqui, de um tempo físico, linear) e 

paradoxalmente de sua eliminação, pois o passado, o vivido, estaria 

sempre presente como se não houvesse uma temporalidade, ou seja 
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uma temporalidade construída no percurso de cada um. (BORBA, 

2004, p. 48) 

 

 Borba (2004) diferencia o tempo do relógio, do tempo vivido, onde a relação 

intersubjetiva é que determina a qualidade deste tempo, e este é fundamentado na 

afetividade (emoção) e na construção de laços que, para o autor, são indispensáveis 

para a aprendizagem, a formação e o despertar do interesse pelo conhecimento. 

 É importante considerar que este tempo é diferenciado pela individualidade. 

Ardoino (apud BARBOSA, 2004, p.19) justifica esta individualização do tempo, 

afirmando que as pessoas não têm “O mesmo ritmo biológico, a mesma memória, a 

mesma experiência, nem a mesma formação interior, e isso comanda também a 

nossa aprendizagem e a própria disponibilidade à escuta e assimilação”. 

 No entanto, a temporalidade instituída pelas dinâmicas televisivas das aulas 

na EAD Metodista modifica completamente a configuração de tempo. Não é mais o 

tempo vivido que se considera, mas o tempo instituído pelo relógio que, neste caso, 

marca em contagem regressiva de 100 minutos, o tempo para o fim do contato com 

o professor a distância. 

 A relatividade do tempo dentro do ambiente televisivo foi motivo de muitos 

comentários positivos e negativos durante o curso; pois ao mesmo tempo em que, 

por alguns momentos, o tempo da aula se mostrava suficiente para um professor, 

para outros, este tempo não comportava a quantidade de conteúdo a ser trabalhado. 

Devido ao caráter diferenciado da modalidade, os conteúdos que são ministrados 

presencialmente durante duas ou três aulas, podem ser trabalhados em uma única 

aula na EAD, fazendo com que, em alguns casos, o tempo destinado à teleaula se 

torne até insuficiente.  

  O tempo do aluno, que, nestes casos, determina o ritmo da sua 

aprendizagem, não pode ser considerado plenamente em virtude do pouco tempo de 

aula, fazendo com que a relação que deveria permitir a arguição, o questionamento 

e a dissolução das dúvidas, não aconteça em sua totalidade no presente da aula, e 

ele tenha que esperar o momento em que os professores entrem em rede online, 

através da sala de discussão ou de um fórum aberto na internet com este fim 

específico. 
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  O processo pedagógico de ensino-aprendizagem, fruto da relação professor-

aluno, acontece durante a teleaula, e isto é inegável, pois o aluno vê e ouve o 

professor, o professor recebe as devolutivas dos polos e, na medida do possível, 

responde-as e conversa com os alunos, fechando o ciclo de interatividade. É então 

que a fragilidade deste processo se manifesta; basta o professor coçar a orelha com 

a caneta e este vínculo pode ser interrompido. 

 

4.3.3. Corte de câmeras 

Um elemento televisivo adotado pela EAD Metodista, que em geral provoca 

muita apreensão, é a dinâmica de corte de câmeras.  Com o intuito de criar maior 

dinâmica visual nas aulas, evitando que o aluno se disperse nos primeiros 

momentos da transmissão, são utilizadas duas câmeras para a captação das aulas. 

Isto aumenta a alternância de movimentos dos planos visuais.   

Com a troca das câmeras, é possível produzir até seis tipos diferentes de 

enquadramentos, modificando a composição visual que o aluno verá a cada troca de 

câmera que professor fizer. Esta dinâmica é intrínseca ao meio televisivo e, segundo 

Kerckhove (1997. p. 40), a velocidade apresentada nas mudanças rápidas das 

imagens na televisão impede os distanciamentos - intervalo entre o efeito do 

estímulo e a seleção reflexiva da reação. O autor explica que “a televisão precisa 

fazer "zap no zapeador", para impedir que ele adormeça, mude de canal ou produza 

respostas cognitivas completas imediatas ao que ela lhe oferece”. (KERCKHOVE 

apud op. cit., p. 42) 

 Neste caso, a equipe técnica trabalha com a premissa de que o aluno vai 

desejar reconhecer as imagens, para as quais sua cognição está preparada, como 

linguagem de vídeo, de televisão e de cinema, contendo, por exemplo: dinâmica de 

narrativa, fragmentada por múltiplas tomadas, boa iluminação, bom foco e bom 

enquadramento, segundo Kerckhove (1997). Para isso, o professor é orientado a 

trocar de câmera constantemente para que esta dinâmica seja efetivada.   

Ao contrário das transmissões regulares de TV, onde a troca de câmera é 

sinalizada para o apresentador através de um lead (lâmpada vermelha), que faz a 

indicação da câmera que está no ar, para assim direcionar o seu olhar; nas teleaulas 
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da EAD Metodista, é o professor quem escolhe com qual câmera deseja trabalhar, e 

faz isto através do direcionamento do seu olhar.  Assim que seus olhos focam a 

atenção em uma das duas câmeras, o diretor de TV, que é responsável por fazer o 

corte das câmeras, seleciona este plano. Um dos técnicos comenta em seu 

depoimento o trabalho do professor nesta dinâmica: 

[...] é conforme a adaptação do professor que a equipe deve 

trabalhar, pois a partir do momento que o professor entra na telesala, 

ele é o responsável pela condução da aula, esse termo “condução” 

envolve intervalos, troca de câmeras, olhar para lente, análise de 

planos (mais fechado x mais aberto /proximidade ao aluno x 

explicação prolongada) dinâmica Slides/Câmera, afinal administração 

do tempo é de total conta do professor. (Técnico 3) 

 

Esta metodologia foi utilizada, ao contrário do que pode parecer, para facilitar 

o processo de adequação do professor à dinâmica da teleaula, pois assim ele não 

precisa ficar preocupado com qual câmera está no ar ou ficar seguindo a “luzinha”, o 

que poderia acabar por confundi-lo muito; neste caso, basta decidir para qual 

câmera deseja olhar e ela estará no ar. 

   A mesma sistemática se aplica ao equipamento de apoio pedagógico, o tablet 

(figura 9), que é o computador que faz a apresentação dos slides que o professor 

prepara para a aula que irá ministrar, e que fica em uma mesa que compõe a 

cenografia do estúdio da teleaula. No momento de sua aula, o professor também 

deve indicar se deseja que o material que está nos slides seja ou não mostrado no 

ar, e ele também o faz chamando o corte para o material na tela ou simplesmente 

olhando para tela do tablet. 

Como este equipamento está interligado no mesmo mecanismo de seleção de 

imagens, estas vão se alternando entre as duas câmeras com as quais o professor 

trabalha e os slides que ele deseja mostrar aos alunos. Essa alternância entre as 

imagens também é fruto da linguagem criada, e é mais um elemento de corte que 

ajuda a diminuir a monotonia das imagens.  

 Para o professor, principalmente para aquele que está começando a lecionar 

na telesala, o desafio é dar conta de todas estas dinâmicas convencionadas para a 

operacionalização das teleaulas e ainda conseguir aplicar as técnicas aprendidas no 
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CAPDOCTV para a comunicação televisiva. Era preocupação dos técnicos e do 

diretor de teleaula, o nível de pressão que o professor sofreria, diante deste desafio, 

e se ele daria conta de ministrar o conteúdo da aula, tendo que observar todos os 

detalhes técnicos. Uma das professoras comenta sobre esta dificuldade em seu 

depoimento: 

Em relação às dificuldades e tensões na aplicação deste 

aprendizado, nas teles, foi um grande desafio. Coordenar a linha de 

pensamento do tema a ser dado, para 2 câmeras, com o áudio, com 

o ppt, com a entrada da marcação do nosso tempo restante e das 

questões enviadas pelos alunos – chegou a ser “enlouquecedor”, 

num primeiro momento... (Professora 1) 

 

 

Figura 9 – Tablet utilizado para exibição do material do professor em estúdio. 

Alguns docentes, porém, demonstram grande interesse pela conformação 

técnica da teleaula, tentando se adequar, o quanto possível, tanto ao que diz 

respeito à postura física e gestualidade, quanto aos limites impostos pela iluminação 

e composição visual dos planos de câmera, primando pela construção estética de 

suas aulas, dando toda a autonomia para a equipe técnica e direção da teleaula na 

intervenção desta construção. 

Encaro uma teleaula como um programa de TV. Tanto é que quando 

chego ao estúdio comento com o responsável pela direção que a 

partir do início da aula é ele quem manda. Ele irá me dirigir o tempo 

todo. Obedeço à risca uma vez que tenho certeza de que é ele, o 

diretor do estúdio, que está controlando as variáveis técnicas para 

uma boa aula. (Professor 3) 
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 Este, contudo, foi um dos aspectos que mais chamaram a atenção no 

desempenho dos professores durante as teleaulas, no que tange à criação do 

vínculo, via câmera, com aluno através das dinâmicas das câmeras; alguns 

professores chegam, em alguns casos, ao nível da excelência. Alguns professores, 

depois de passada a fase de nervosismo e inadequação, começam lentamente a 

desenvolver intimidade com a câmera, possibilitando uma construção pedagógica 

bastante efetiva. Outros chegam a ter uma desenvoltura tal em frente à câmera, que 

logo começam a gozar da empatia dos alunos, estabelecendo até certo ponto, e 

ainda que limitada pela distância e pelo tempo diferenciado, a relação intersubjetiva 

fundamental nos processos educativos, caracterizada pelas trocas múltiplas de 

natureza dialética. O relato da cena a seguir revela a observação do desempenho de 

um destes professores durante a aula. 

Cena 4 

 Ao ver o professor ministrando as suas aulas, de maneira tão 

compenetrada, me dou conta que ele não nasceu fazendo aquilo, 

pelo contrario, até seis meses atrás, estávamos rindo de seu modo 

engraçado de colocar as mãos nos bolsos durante a apresentação e 

olhar para o lado, desviando-o da câmera. Espanta o jeito confiante 

com a qual faz as mudanças de câmera, e olha diretamente para ela, 

pressupõe que o professor acredita realmente que o processo de 

comunicação está acontecendo e que existe um elo que liga sua 

presença à presença de seus alunos até nos polos de Roraima. 

(MARCELO, Jornal de Pesquisa, outubro de 2008) 

 

 Em caso de desempenho de professores, como citado no relato, a postura do 

docente pode ultrapassar os limites da simples adequação à dinâmica da telesala; 

chegando, o mesmo, a se apropriar da linguagem televisiva e desenvolver uma 

didática diferenciada dos outros cursos, buscando aproximar seus alunos do 

conteúdo transmitido através da cultura televisiva, que é uma linguagem bastante 

difundida e já faz parte do repertório cultural de grande parte da população 

brasileira. 

Outros docentes procuram sempre praticar a mobilidade dentro do estúdio, 

mas seguindo a marcação de luzes e limites dos enquadramentos de câmera. Para 

tanto, lançam mão do conteúdo audiovisual para a construção de suas aulas, 

através da exibição de vídeos, clipes, entrevistas e outros produtos para comunicar 
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o conteúdo, ao invés de trabalharem com o desenvolvimento dos tópicos do 

conteúdo utilizando-se do auxílio das apresentações em slides, que eram usados 

somente para as anotações em tabelas e gráficos.  

  Numa perspectiva multirreferencial, os docentes que desenvolvem a 

apropriação destas competências e a utilizam para se desenvolver, também, estão 

se autorizando, ou seja, se permitindo criar e se recriar através da experiência de 

desafios propostos em telesala. Para Ardoino (1998, p. 28), autorizar-se é “a 

intenção e a capacidade conquistada de tornar-se a si mesmo seu próprio co-autor, 

de querer se situar explicitamente nas origens de seus atos e, por conseguinte, dele 

mesmo enquanto sujeito.” 

  Esta capacidade de se tornar sujeito da sua própria ação envolve a decisão 

de estar consciente e de compreender as implicações destes atos (BORBA, 2001), 

fundamentado na quebra de paradigmas, no rompimento da disciplina e na  

experiência de uma construção multirreferencial e interdisciplinar, dando novo 

enfoque à criação, ao novo, ao diferente.  

 Ao lançar mão das ferramentas televisivas para criar e se recriar dentro da 

telesala, o professor se permite sair do seu lugar comum, sua zona de conforto, 

onde está resguardado pela constituição de sua transversalidade, para experimentar 

as possibilidades diversas daquelas cotidianamente vividas na sala de aula 

presencial, e, neste caso, o retorno dos técnicos e até mesmo dos alunos também 

será diferenciado, pois permitirá  que eles também  se autorizem a criar junto com o 

professor neste processo que deve ser dinâmico e colaborativo. 

O fazermos, o criarmos ou recriarmos, no sentido de nos 

autorizarmo-nos a partir das contingências, e apesar delas, situa-se 

não numa prática e sim numa práxis; não é um processo solitário, 

pois temos a presença permanente do Outro20 e dos outros, 

enquanto parceiros-camaleões, num jogo de elucidação permanente. 

Ou seja, o autorizarmo-nos não é dado ele precisa ser trabalhado. 

(BORBA, 2001, p. 86-87) 

 

 O estabelecimento de uma conjugação pedagógico+técnico/televisivo,  nestes 

casos, acaba por se efetivar de maneira mais fácil e tranquila, o que não quer dizer 

                                                           
20

 Referência ao inconsciente Freudiano, Laucanicano, Guartariano. 
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que é somente nestas condições que a construção do conhecimento acontece na 

telesala; mas, o uso correto das ferramentas que estão disponibilizadas pelos 

recursos midiáticos aperfeiçoa a comunicação, reduz os conflitos e traz mais 

confiança aos docentes, neste universo que ainda, na medida em que os meios de 

comunicação e informação se desenvolvem, pode trazer vários desafios. Os relatos 

a seguir buscam confirmar estas afirmações. 

Cheguei a ficar seguro em relação às técnicas e me permiti “ousar” 

em algumas teleaulas. Reforçando a importância das técnicas e do 

posicionamento do docente em relação a elas, em algumas 

teleaulas, não utilizei o ppt como referencial. Estruturei a aula com 

vídeos e com comentários. O retorno foi muito positivo (deu muito 

mais trabalho e tive um desgaste maior, porém valeu a pena). 

Atualmente conduzo as teleaulas com grande desenvoltura mas em 

todas elas procuro respeitar as “regras técnicas” e sigo 

rigorosamente a direção. Já são quase dois anos de grande retorno. 

Minha expectativa agora é que tenhamos evoluções tecnológicas e 

técnicas nos estúdios e produção para avançar no aprendizado. 

(Professor 2) 

Há um fator que considero como uma “mágica”, porque vivenciei isto 

e sei da experiência de outros professores – nós nos familiarizamos 

muito rapidamente com a “parafernália” que temos à nossa frente – é 

impressionante como incorporamos tudo e orquestramos da melhor 

maneira. Costumo comentar sempre que “parece que sempre 

fizemos isso”. (Professor 1) 

 

4.3.4 – Equipe técnica 

Outro grande desafio que o professor enfrenta, se não um dos maiores, além 

de ter que lidar com a dinâmica de corte de câmeras, com a limitação na 

mobilidade da telesala e com toda a tecnologia requerida para essa demanda, é 

fazer tudo isto diante de toda equipe técnica que dá o suporte operacional para a 

aula. Enquanto o professor ministra sua teleaula, concomitantemente, está 

acontecendo outra série de processos necessários para a viabilidade das 

teleaulas, como, a comunicação constante dos operadores de câmeras dos 

estúdios com a central técnica que está fazendo os corte, e que constantemente 

transmite instruções sobre os planos que eles devem fazer a partir da troca das 

câmeras dos professores.  
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 Dentro da central técnica ou Switcher21 (figura 10) ainda há outros 

profissionais fazendo a operação técnica dos microfones, além dos operadores de 

VT, operadores do gerador de caracteres22 e do coordenador técnico, que faz a 

condução do professor e dos técnicos durante a teleaula. 

Figura 10 - Switcher durante uma transmissão de teleaula 

 

Trabalhando no Switcher, também se encontra a figura do professor tutor. 

Durante as aulas, ele permanece on-line com os polos de apoio presencial para a 

administração das dúvidas e comentários que os alunos dos polos enviam ao 

professor, que pode responder as perguntas em tempo real durante a aula. Para 

isto, o professor tutor envia as perguntas e comentários por um monitor que está 

disposto dentro do estúdio, bem a frente do professor; ao perceber chegar uma 

tela, ele pode fazer a leitura e respondê-la ao polo solicitante. 

Acrescenta-se, assim, mais um item com o qual o professor precisa trabalhar 

durante a sua teleaula e que, em alguns momentos, acaba por desconcentrar o 

professor, conforme o relato abaixo, e que é recorrente na experiência de quase 

todos os professores iniciantes. 

                                                           
21

   Sala técnica onde os técnicos operam os equipamentos. O nome do ambiente é dado pelo 

equipamento principal de corte (o Switcher) que seleciona o que vai ser exibido no ar. 

22
   Dispositivo que permite a superposição de títulos, legendas ou créditos sobre a imagem da TV. 
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Cena 5 

Era o dia da transmissão da primeira aula de um professor que 

havia acabado de passar pelo CAPDOCTV. A aula começou 

normalmente, evidentemente, sem comentar o nervosismo natural 

do professor estreante. Logo nos primeiros minutos de teleaula, o 

diretor de TV, que é quem comanda a mesa de cortes de câmeras, 

começou a transmitir pelos fones de ouvido as informações sobre 

os planos de câmera para o operador de câmera dentro do estúdio, 

que sussurando questionava o diretor de TV sobre a precisão do 

enquadramento, para confirmar se estava correto. Este tipo de 

conversa é natural em todo tipo de transmissão desta natureza, 

contudo, o professor que estava ministrando a aula, ainda que 

advertido sobre estas dinâmicas, parava a todo instante a condução 

de sua aula para perguntar no ar se havia alguma coisa errada, por 

crer que a conversa era direcionada a ele. Ao que passou a se irritar 

com o operador de câmera, que não mais se comunicou com ao 

Switcher durante aquela aula para não mais atrapalhar o professor 

(MOREIRA, Jornal de Pesquisa, julho de 2008). 

 

 Não é preciso chegar muito perto da condição em que este professor se 

encontrava no momento relatado, para saber quão crítica estava sendo aquela 

circunstância para ele, assim como é para todo professor que se insere no universo 

das teleaulas. 

  Nos minutos que antecedem o início da transmissão, são grandes as chances 

de o professor estreante na EAD ser tomado por ansiedade e nervosismo tão 

grandes, ao ponto de estes sentimentos acabarem por se somatizar e gerar algum 

tipo de mal-estar físico. Para outros, no entanto, esta oportunidade se torna tão 

significativa, quanto à estréia de um programa de TV. Estas reações por parte dos 

docentes chegam a ser razoáveis, se for considerado que, quando o professor entra 

em um estúdio de TV para a sua aula, ele expõe sua imagem, via satélite, ao público 

(alunos) espalhado por todo o território nacional, e isto implica em ser alvo de todo 

tipo de expressão de opinião e julgamento externo. Um técnico, em seu depoimento, 

reconhece estas dificuldades ao enxergar o desafio do docente na telesala: 

Realmente, são muitos detalhes a serem atentados por eles que, 

como se já não bastasse, ainda têm que lecionar e tirar dúvidas de 

alunos. É possível entender o motivo das diferentes reações deles 

frente às dinâmicas de teleaula, as prioridades que eles dão a certos 

aspectos e a forma como encaram a EAD. (Técnico 4) 
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 Os minutos que antecedem o início da teleaula, contados em regressiva de 10 

segundos por uma vinheta audiovisual, aproxima o professor de um marco na sua 

história e na sua trajetória acadêmica; é o inicio da sua existência em um novo 

paradigma educacional.   

  Este paradigma é marcado pelo rompimento das barreiras geográficas, pela 

inserção tecnologia da comunicação e informação como mediadora e pela instituição 

de um novo tempo educacional, caracterizado pela não linearidade, ou seja, um 

novo modo de dar aulas e produzir o pedagógico. 

  Esta nova realidade vem de encontro e acerta no âmago de toda a 

transversalidade institucional deste docente (ARDOINO, 1998), que teve origem na 

teia de sua historicidade e nos fundamentos de seu paradigma anterior, no qual a 

sua formação foi fundamentada. O impacto desta transformação na sua cultura 

docente é súbito e fortemente sentido, quando o professor entra “no ar”. 

  Como já não bastasse toda esta mudança a ser processada, o professor 

precisa estar bem maquiado, ter escolhido a roupa adequada às cores do estúdio, 

olhar para a câmera corretamente, ficar numa postura televisiva, manter o controle 

das mãos, trabalhar com os monitores de referência23, com o tablet e a canetinha, 

dar conta do conteúdo a ser desenvolvido com os alunos e ainda ser “ele” mesmo. 

 É nesta premissa que reside todo desafio à subjetividade do professor nesse 

contexto, ser “ele”, sujeito, só que agora na conjugação emergente de todo o 

conjunto de noções, valores, limitações, condutas posturais e normas enxertadas em 

um curto espaço de tempo, instrumentando-o com ferramentas e competências para 

fazer o que ele já fazia antes, sendo apenas “ele”. O depoimento de uma docente 

expressa essa dificuldade 

Fazer o trânsito epistemológico da sala de aula, do olhar diretamente 

para os alunos na relação sempre muito valorizada da interação 

pessoal e adentrar no terreno do distanciamento, de falar com as 

câmeras era angustiante.  (Professor 4) 

                                                           
23

    Tela de televisor que exibe as imagens que estão sendo transmitidas para o satélite. Aquilo que estiver 

sendo exibido no monitor, o aluno estará enxergando nos polos. Esse monitor serve para que o professor saiba 

quando ele está no ar. 
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 Diante deste turbilhão de informações e das barreiras a superar, é quase 

impossível, para o docente, não manifestar uma variável importantíssima na 

expressão da essência de seu ser “humano”: o sentimento. 

 Esta variável pode ser boa para o docente, à medida que se alia na direção 

da produção do sujeito, jogando-o para frente, tirando-o da inércia e fazendo-se 

força motriz para a ação. De outro lado, pode se tornar a âncora que o limita e o 

paralisa, impedindo sua capacidade de criar, fazendo-o simples adepto da 

reprodução, repetindo na EAD o que é feito na sala presencial. Ao tratar da emoção, 

como elemento causador de perturbação em uma situação como esta, Barbier 

(1998, p.179) acrescenta: 

Ficamos emocionados quando nos defrontamos com uma situação 

que nos coloca diante do desconhecido e da não-resposta. 

Imediatamente nos voltamos para o já conhecido, soluções que não 

satisfazem. Essa inadequação de nós mesmos diante do real 

imprevisto nos leva a uma perturbação afetiva que será tão maior 

quanto mais dramática e insolúvel for a situação. Percebe-se, neste 

caso, até que ponto o fenômeno emocional aciona não apenas as 

sensações, mas também dimensões cognitivas, imaginativas e 

intuitivas do ser humano. Reagimos com tudo que somos. 

 

 Uma reação emocional, estimulada no íntimo de um professor pela sua 

estréia em teleaula, onde a construção do processo de ensino precisa ser efetivada, 

mas, agora, com ferramentas e apetrechos que ele ainda não domina, traz consigo, 

indubitavelmente, no despertar da sua sensibilidade, alterações no conjunto de suas 

percepções.   

 Esta sensibilidade se manifesta não no incomodo de ter “o outro” trocando 

sussurros durante a sua aula, ou porque o volume destas interações entre diretor de 

TV e operador de câmera estava em um volume pertubardor, mas na própria 

percepção do professor que, alterada, lhe dava indício de que algo estava errado; 

talvez algum problema com a sua aula, ou com seu modo de se portar 

televisivamente no estúdio, enfim, algo relevante o suficiente para ser motivo de 

comentário dos técnicos. 
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Através do CAPDOCTV, os professores tomam ciência de todos os 

procedimentos e dinâmicas técnicas necessárias para prepará-lo. Mas, em todo 

tempo, a assimilação desta nova realidade que está sendo constituída no âmbito da 

sua subjetividade e incorporada no seu consciente, sendo considerada pela razão, 

ainda não lhes dá autonomia para a sua prática. Um dos técnicos, em seu 

depoimento, considerou este processo na formação televisiva do professor: 

Com tantos fatores para se dar conta no momento da transmissão, 

alguns professores demoram em desenvolver o lado “matéria a ser 

dada x linguagem televisiva” propriedades que com o tempo vão 

sendo aperfeiçoadas, mas para que isso ocorra de uma forma mais 

acelerada e produtiva, cabe a equipe técnica conduzir o professor. 

(Técnico 3) 

 

Assim sendo, um professor estreante, extremamente justificado por toda 

tensão, está apenas desempenhando o seu papel, ele é o ator que: 

[...] executa (enquanto tal, ele permanece objeto, quando não 

“massacra”, voluntária ou pelo menos “intencionalmente”, sem que 

tenha sempre consciência clara a respeito disto) toca e interpreta sua 

partitura ou seu texto. (ARDOINO, 1998, p.28) 

 

 Entrando no estúdio, nesta perspectiva e na fragilidade que esta “estréia” 

confere a sua auto-estima, o professor ainda não se dá conta de que aí existem 

pessoas que não possuem a mesma formação, mesmas leituras de realidade, nem 

mesmos interesses pedagógicos em suas constituições subjetivas; mas estão 

presentes na constituição do mesmo momento (teleaula), porém com objetivos muito 

diferentes. Um, intenciona a ação educacional; outro, a prática técnica, falta do 

potencial pedagógico, gerado na relação intersubjetiva entre os atores destas 

teleaulas (citado anteriormente) e ambos precisam de alguma maneira, convergir 

para a produção de algo comum. Por isso, o professor “[...] parava a todo instante a 

condução de sua aula para perguntar no ar se havia alguma coisa errada, por crer 

que a conversa era direcionada a ele [...]”. (MOREIRA, Jornal de Pesquisa, julho de 

2008) 
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4.4 Ensaios e Transmissão de teleaulas  

Todo processo de adaptação do modelo televisivo de teleaulas requer um 

tempo para a absorção de todas as informações que são transmitidas pelo 

CAPDOCTV; e a capacitação televisiva é apenas a primeira etapa deste processo, 

pois o tempo dedicado à simulação da teleaula dentro do curso se mostra 

insuficiente para que o docente possa conduzir uma teleaula com segurança.  

Por este motivo, para os professores que estão iniciando a docência na 

modalidade EAD são exigidos ensaios preparatórios para a aplicação dos conceitos 

televisivos trabalhados no CAPDOCTV.  Os ensaios para as aulas da EAD levam em 

conta os pontos citados por Willis (apud LOBO, 2002), onde o autor destaca a 

importância do planejamento e do ensaio, dando foco em alguns elementos 

principais: 

 Apresentar o conteúdo em blocos de cinco e dez minutos, 

intercalados com discussão, alternando instrução com interação;  

 Engajar os alunos com o uso de humor, fazendo perguntas, 

envolvendo e realmente utilizando as contribuições enviadas;  

 Evitar a leitura do material;  

 Evitar sair do tema;  

 Falar em ritmo moderado;  

 Incluir diferentes tipos de envolvimento – ver, ler, escrever e 

falar;  

 Incorporar paradas como um descanso da atenção ao monitor;  

 Integrar atividades para reforçar a apresentação do conteúdo;  

 Lembrar que, se entusiasmo é contagiante, tédio também;  

 Manter a energia e dinamismo para atrair e manter a atenção 

dos alunos;  

 Manter as informações simples e claras, para ajudar a manter o 

foco da concentração, indicar pontos chaves;  

 Motivar aprendizado entre os alunos, encorajando-os a 

trabalharem juntos;  

 Revisar os conceitos discutidos no programa e clarear os 

pontos principais;  
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 Variar a expressão facial, tom da voz, movimentos e manter os 

olhos em contato com a câmera para viabilizar a comunicação 

verbal;  

 Variar o foco da câmera.  

Estes ensaios costumam acontecer, usualmente, na semana que antecede a 

transmissão da teleaula e, além de ser um momento para trabalhar as dinâmicas da 

teleaula de uma maneira mais individualizada, observando aspectos como: o 

direcionamento do olhar, a sequência em que acontece a abertura da aula, com 

inserção de vinhetas, trilha musical e outros procedimentos técnicos, é, também, 

momento de verificar a viabilidade da estrutura da teleaula proposta pelo professor 

em seu planejamento.  

Este planejamento nada mais é do que o roteiro usado pela equipe técnica 

para a orientação da aula. Nele, o professor deve indicar informações que serão 

inseridas no gerador de caracteres, como o módulo e tema da aula, o seu nome, 

curso, período e os objetivos da teleaula. 

Também devem constar informações que serão utilizadas para o 

gerenciamento de seu tempo dentro da telesala, como quanto tempo o professor 

deseja gastar para desenvolver o conteúdo em um bloco e quantos slides de sua 

apresentação ele vai utilizar para isso. 

Este ensaio é muito importante para o professor que está iniciando nas 

teleaulas, pois ainda não há o entendimento da relatividade do tempo dentro do 

trabalho televisivo; dessa forma, muitos dos planejamentos precisam ser alterados 

por inviabilidade da programação proposta pelo docente, ou por apresentarem slides 

em excesso para o tempo proposto ou, o contrário, por poucos slides para o bloco 

corrente.  

Neste momento é que já começam a aparecer as primeiras tensões entre os 

aspectos pedagógicos e técnicos, pois a exigência é de expor o conteúdo, não 

somente para se adequar ao tempo dos 100 minutos exigidos, mas também para 

dividi-lo e preencher os blocos estabelecidos para a composição da teleaula.  

Este aspecto da teleaula causa grande contrariedade nos docentes, pois em 

sua preparação, ele se estrutura e esquematiza os blocos, pensando na fluência da 
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aula e no processo didático da transmissão do conteúdo; e isto já sofrendo a 

pressão de ter que condensar todo o material e apresentá-lo em frente às câmeras. 

Quando, no momento do ensaio, é verificado pela coordenação técnica que ele 

deverá fazer alterações na sua programação por não se enquadrar nos tempos dos 

blocos, isto acaba provocando irritação, ansiedade e incerteza também na hora da 

transmissão.  

Como o planejamento de teleaulas enviado pelo professor consiste em um 

roteiro técnico para a condução da transmissão, a equipe técnica procura segui-lo e 

tenta cumpri-lo com o máximo rigor possível, no intuito de fazer com que todo o 

conteúdo proposto pelo professor seja desenvolvido, e isto no tempo regular. 

Este rigor se apresenta por parte da equipe técnica, uma vez que o tempo de 

aula deve ser exatamente de 100 minutos, não podendo entrar no ar antes do 

horário e nem sair do ar depois do período estipulado.  

 Esta é uma característica muito forte dentro do meio televisivo, quando se 

trata de transmissão ao vivo, uma vez que toda a grade de programação está 

atrelada fortemente ao horário de início e término dos programas, seja pelo 

estabelecimento de redes de retransmissoras, seja pela veiculação de informes 

publicitários. 

No contexto da transmissão da teleaula, há forte tendência por parte da 

equipe técnica em cumprir o tempo. Nesta perspectiva, em telesala existe a função 

de assistência de direção, que é exercida pela pessoa encarregada de fazer a 

temporização de cada bloco de aula proposto pelo docente, bem como do período 

geral de aula. Este assistente tem a responsabilidade de fazer a contagem 

regressiva do período do bloco corrente, comunicando esta regressiva ao professor 

tutor, que se encarrega de enviar para um monitor que fica instalado dentro do 

estúdio, em frente ao professor, de onde o docente pode visualizá-lo e assim 

estabelecer o ritmo de sua explanação para o cumprimento do tempo. (figura 11) 

 Porém, nem sempre o tempo para o desenvolvimento dos slides proposto 

pelo docente é suficiente no dia da transmissão, por mais que no dia do ensaio 

desta mesma aula este tempo tenha sido adequado.  Isto acontece por várias 

razões, como, entre outras: o professor usar um tempo maior de desenvolvimento 
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em cada tela, ou por interagir, através de resposta às perguntas enviadas pelos 

polos, o que, muitas vezes, não está contemplado nos planejamentos.  

 Os desvios no cumprimento dos tempos, em alguns casos, acabam por gerar 

ansiedade nos docentes, que, diante da geração das telas de regressivas de tempo 

da aula, precisam alterar completamente a dinâmica na apresentação, modificando 

completamente seu planejamento. 

De maneira geral, o incômodo com relação à própria dinâmica desenvolvida 

para a operacionalização da teleaula foi uma das reclamações recorrentes por parte 

dos professores; pois a crítica é que essa operacionalização obriga o professor a 

ministrar as aulas num ambiente completamente controlado e com limitações 

técnicas que restringem ainda mais a liberdade. O relato a seguir expõe bem o 

posicionamento de alguns professores sobre esta questão. 

 

Figura 11 – Tutor gerenciando o tempo da aula do professor 

 

Cena 6 

Uma contrariedade explícita se deu em um momento informal, na a 

ocasião do intervalo de uma teleaula, enquanto alguns professores 

do curso conversavam. 

Pude presenciar um diálogo onde estes professores se 

manifestavam contra o formato televisivo adotado para as teleaulas, 

dizendo que se sentiam cerceados em seu direito de ministrarem as 
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aulas livremente, e que aquele ambiente não era propício ao 

aprendizado e afirmando que não obedeceriam aos direcionamentos 

enviados pela coordenação técnica, pois o gerenciamento de tempo 

atrapalhava a concentração dos professores, assim como também a 

movimentação dentro do estúdio, preferindo manter dessa forma o 

controle total da aula. (MARCELO, Jornal de Pesquisa, maio de 

2007) 

 

Estas resistências ocorrem “de fato” em telesala, de várias maneiras e em 

graus diferenciados, dependendo dos professores e da adaptação destes ao 

estúdio. Elas se manifestam deste a simples inobservância dos aspectos televisivos 

transmitidos pela coordenação técnica e do posicionamento para a composição da 

imagem com o cenário, até a verbalização de suas insatisfações a esse 

direcionamento, que vai desde as dicas sobre movimentação de mãos até o envio 

de slides para o gerenciamento de tempo. 

Por este episódio, fica mais do que claro que o formato televisivo e o caráter 

do trabalho da equipe técnica, muitas vezes, não atende às necessidades destes 

docentes, a quem pertencem as prerrogativas das aulas, fazendo com que o 

encontro da linguagem comunicacional e, neste caso televisiva, e o processo de 

ensino-aprendizagem, às vezes, gere tensão e contrariedade entre a direção técnica 

da teleaula e os docentes, podendo até prejudicar a transmissão das teleaulas e a 

exposição de seu conteúdo.   

A expressão de contrariedade, criada, não mais pelo encontro, mas agora 

pelo embate das práticas, encontra ressonâncias, também, nas vozes dos técnicos 

de estúdio: 

Não estou dizendo que há obrigação de cumprir exatamente com 

tudo o que foi proposto, até porque as aulas acontecem ao vivo, e 

tudo pode acontecer! Mas se há um planejamento ele precisa ser 

considerado. Desenvolver uma teleaula que considera seu 

planejamento é completamente diferente, “nada sai atropelado”, tudo 

acontece sem muitas surpresas e isso traz a quem assiste a 

segurança de que o Professor sabe o que está fazendo.  (Técnico 1) 

 

 Obviamente, este aspecto acaba por ressaltar um fator que, como em todas 

as cenas anteriormente relatadas, pode ser de dissensão ou de construção; neste 
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contexto, ele se encerra no fato de que, nas teleaulas em EAD, o professor não 

ministra mais sua aula sozinho, é necessário a intervenção de outras pessoas para 

que o processo ensino/aprendizagem na relação professor/aluno possa acontecer.  

Isso vai de encontro a toda cultura que o professor constrói em sua carreira 

acadêmica, na qual ele é o único responsável pela preparação do conteúdo, pelo 

tempo gasto para a produção do material, pela didática aplicada, pelo método para 

alcançar os objetivos e pelo tempo de suas aulas.  

Ao fazer parte do programa de graduação a distância da EAD Metodista, o 

professor se depara com “outro tempo” e o “tempo do outro”. É outra realidade na 

construção pedagógica das suas disciplinas. Agora, existe uma assessoria 

pedagógica que vai revisar o seu material. É preciso entregá-lo na data limite, com 

antecedência de, no mínimo, um mês, do dia da teleaula. Ele terá que ministrar sua 

aula em estúdio, com todas as implicações televisivas, amplamente trabalhadas 

neste texto, e fazê-lo em um período de tempo pré-estipulado.  

Portanto, parece bastante razoável que os professores, em princípio, se 

sintam cerceados na ação criativa de suas aulas e tenham o direito de exercer a sua 

negatricidade, segundo Ardoino (1998), ou seja, neste caso específico, de 

desmantelar as expectativas dos técnicos do estúdio, no que diz respeito às regras 

televisivas, às imposições do tempo, ou a qualquer outro tipo de imposição “técnica” 

das teleaulas. 

 Uma das possibilidades para este comportamento se fixa no determinismo da 

regra, que uma vez instaurada vai sempre colocar os indivíduos em dois 

movimentos distintos: o de aceitação e submissão ou o de contrariedade; posições 

estas fundamentadas sempre no confronto da dimensão histórica e existencial do 

docente. 

 Este tipo de sentimento é especialmente percebido em professores que 

trabalham suas temáticas com o desenvolvimento das idéias principais de maneira 

mais reflexiva; e a divisão da aula em blocos, para estes docentes, configura-se 

como uma quebra no raciocínio, o que pode causar dificuldades na compreensão do 

conteúdo por parte dos alunos. 
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Sendo assim, o professor estende o período do bloco até que finalize o tópico, 

para então chamarem o intervalo planejado ou, às vezes, fazendo as aulas mesmo 

sem os referidos intervalos. Do outro lado, os técnicos se sentem desprestigiados 

nas suas atividades, pois se frustram em promover, durante as teleaulas, o 

desempenho técnico das atividades intrínsecas à produção televisiva.  

Como a proposta é uma “tele” aula, é natural que os profissionais de 

Rádio e TV, envolvidos em todo esse sistema exijam que a aula se 

pareça com um programa de TV. Com blocos, intervalos, inserção de 

vídeos e GC's e é ai que o planejamento se torna a peça chave para 

que tudo corra bem. O que acontece algumas vezes é que o 

planejamento não é "respeitado" e isso acarreta em problemas 

como:   

- Correr demais com o conteúdo no bloco seguinte, ou no último 

bloco; 

- Tirar das pausas, já estabelecidas, mais tempo para explicações; 

- A queda de vídeos, que poderia fazer da aula um pouco mais 

interessante; 

- Atraso da aula seguinte, como já aconteceu algumas vezes; 

- E a desvalorização do trabalho da equipe que se preocupou  

durante toda a teleaula em mandar o tempo corretamente. 

(Técnico 1) 

 

 Para se realizar uma leitura que possa dar conta da complexidade destas 

relações intersubjetivas, pode-se valer das reflexões de Edgar Morin sobre a ação 

destes sujeitos diante de uma situação conflituosa, como a descrita no relato, uma 

vez que para o autor: “a ação é o reino concreto e por vezes vital da complexidade.” 

(MORIN, 1990, p. 118) 

 No caso das teleaulas, não se trata de descobrir qual é a parte que prevalece: 

se é a pedagógica ou a técnica, ou quem deve se submeter a quem, neste jogo de 

“quem pode mais” na EAD; mas de poder, pelas ações que tomam lugar concreto, e 

que definem as contra-ações, compreender as intenções e motivações por detrás 

delas. 
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 Quando, deliberadamente e usando legitimamente a sua prerrogativa de 

condutor da aula, o professor não atende às orientações quanto ao tempo do bloco, 

ou ao posicionamento correto dentro do estúdio, ele está dando opção a sua 

criação, ao seu método e a sua liberdade pedagógica.  Na visão do autor, este 

professor está atribuindo complexidade à relação com os demais integrantes da 

composição das teleaulas: os técnicos, porque esta iniciativa supõe “o imprevisto, 

acaso, iniciativa, decisão, consciência dos desvios e das transformações.” (MORIN, 

1990, p.118) 

  Ao agir como uma máquina não trivial 24( MORIN, 1990), o professor provoca 

uma situação de instabilidade no estúdio, e esta não é uma condição com a qual os 

profissionais de TV sabem lidar. A prática televisiva tem um modus operandi que 

pressupõe a organização, o planejamento e o roteiro; princípios básicos para quem 

grava uma novela, um filme, um programa de auditório. Tudo precisa estar 

completamente dentro do que foi ordenado, dentro de seus tempos e lugares. A falta 

de controle em TV é o encaminhamento para o fracasso.  

Alguns professores desconhecem este fato, mas o planejamento é o 
coração de uma teleaula para a equipe técnica. É o nosso roteiro, 
que nos guia durante toda a transmissão, e é também o elemento 
que nos dá mais trabalho. (Técnico 4) 

 

  Durante a teleaula, ao perceber, pelo gerenciamento do tempo, que o 

professor está estourando o bloco e ignorando as telas de regressiva do tempo, para 

os técnicos, “o caos se instaurou e não se sabe o que pode acontecer agora e onde 

isto vai parar!”, conforme segue o depoimento: 

Nossa responsabilidade é a de cuidar que tudo seja feito em pleno 

sincronismo entre a Equipe Técnica e o Docente, para tanto foi 

criado o que chamamos de Planejamento de Tele aula, que nada 

mais é do que um "roteiro" detalhado em minutos sobre tudo o que o 

Docente espera fazer com o seu tempo "presencial" junto aos alunos. 

(...) O que acontece algumas vezes é que o planejamento não é 

"respeitado" e isso acarreta em problemas. (Técnico 1) 

                                                           
24

    Edgar Morin atribui ao homem às sociedades e às empresas a condição de “màquinas não triviais, por 

terem a capacidade de agirem de forma inesperada, podendo através das suas ações gerar o novo, diferente de 

uma màquina trivial , das quais podem se esperar previsibilidade, ainda que em certos aspectos o homem pode 

também se encaixar nesta noção. ( MORIN, 1990, p. 119) 
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  Isto acontece porque é característica dos profissionais da TV trabalhar com a 

rotina, com o sistemático, o previsível, e mesmo que seja TV ao vivo, o que pode 

gerar alguns desvios no percurso, eles sempre tentam manter o controle através do 

roteiro construído como guia. 

 Ao exercer a sua negatricidade frente aos técnicos, o professor não está 

provocando ou irritando, deliberadamente, a técnica ou seus integrantes, ele está, 

na verdade, criando estratégias para desenvolver seu conteúdo à sua maneira,  

tentando sair das limitações impostas pelo ambiente televisivo. Não obstante, esta 

ação gera tensão e irritação, porque “a palavra estratégia opõe-se à programas. 

Para sequências que se situam num meio estável, convém utilizar programas. O 

programa não obriga a estar vigilante, não obriga a inovar.” (MORIN, 1990, p. 118) 

 Porém, neste momento de conflito, em que a técnica se dá conta de que o 

professor não vai cumprir o tempo do bloco corrente, os técnicos também são 

obrigados a gerar ação e, assim, também definir estratégias para que o controle 

possa ser novamente instaurado, a aula possa acabar no horário e o professor 

possa dar conta do conteúdo.  

 Neste ponto, começa-se a fazer contas do tempo restante, diminuindo os 

blocos, suprimindo os vídeos ou outras apresentações que seriam exibidas; contudo, 

não é certo que essa movimentação seja suficiente para a condução da aula. 

 Para Morin (1990), na ação se encerra o poder da escolha, de uma decisão 

tomada e também configura uma aposta. Neste conceito de aposta, há noções de 

“risco e incerteza” (op.cit. p. 115), pois em todo tempo a decisão por uma escolha ou 

atitude com certeza define a reação e as consequências que esta ação pode gerar. 

Nesta aposta, há a expectativa de que a atitude tomada venha a ser a melhor 

escolha, pois se assim não for, “esta ação entra em um universo de interações e é 

finalmente o meio que a agarra, num sentido que pode tomar-se contrário à intenção 

inicial.” (MORIN,1990, p.118) 

 Ao decidir lançar mãos de estratégias não televisivas para a condução de 

suas aulas, e, no caso em questão, de não se ater aos tempos dos blocos, o 

professor se alinha à proposição acima. Apostou e colocou em jogo a sua aula e 

seus resultados; pois ao fazê-lo ele se propôs a ficar de frente aos cenários e 
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desdobramentos que podem aparecer em decorrência da sua ação, que na analogia 

de Morin (1990) pode voltar para ele como um boomerang. 

 Se tudo correr bem, sua aula acabará dentro da normalidade; porém, são 

várias as implicações decorrentes de sair do planejamento em um contexto de 

tempo restrito, como o imperativo de término pontual e pressão da equipe para o 

encerramento, visando à preparação de uma próxima aula. O docente nesta 

condição pode: 

 Perder-se no tempo e gastar mais tempo do que dispõe para trabalhar um 

determinado tópico num universo de slides que ainda não foram exibidos.  

 Ter que fazer os últimos minutos de sua aula correndo e passando os últimos 

slides sem conseguir fazer a leitura completa com os alunos. 

 Postergar o término da aula para além do horário limite, atrasando a aula do 

professor seguinte. 

 Causar estranheza e insatisfação do aluno pela condução inadequada. 

 

 E neste jogo entre estratégias e programas, pela complexidade da ação, 

professores e técnicos vão constituindo seus conflitos intersubjetivos neste contexto 

de teleaulas na EAD. Não cabe ao pesquisador, presente nesta escrita, apontar se a 

técnica deve se anular diante do pedagógico ou se o pedagógico deve se conformar 

com a técnica; pode, porém, propor a reflexão deixada por Edgar Morin como 

possibilidade de caminho que aponta para a construção coletiva multidisciplinar e 

multirreferencial, fruto da relação intersubjetiva entre os sujeitos pautados  no 

diálogo e compreensão: 

Os antagonismos inibem as complementaridades, as conflitualidades 

virtuais atuam-se. As regulações falham ou quebram-se. É preciso 

abandonar programas, é preciso encontrar estratégias para sair da 

crise. É preciso freqüentemente abandonar as soluções que 

remediavam as crises antigas e elaborar soluções novas. (MORIN, 

1990, p. 120) 
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O entendimento deste princípio pode ser constatado na fala de um técnico,   

Na teoria, tudo parecia relativamente fácil, até o momento em que o 
professor entra na sala. Com o tempo aprendi que, deste momento 
em diante, algumas das práticas aprendidas devem ser adaptadas, e 
por vezes até esquecidas. Por quê? Pois cada professor lida com o 
EAD de uma forma diferente, e ainda que a técnica seja responsável 
por 50% da aula, a autoridade máxima dentro da telesala ainda é 
dele (Técnico 4) 

 

  As narrativas extraídas do Jornal de Pesquisa, com as ocorrências de 

vivências diárias e os depoimentos de professores e operadores técnicos que 

compartilham juntamente destas vivências, evidenciam que o produto que vai ao “ar” 

via satélite, para os polos de apoio presencial, espalhados por todo o Brasil, e  

assistido por milhares de alunos, não é resultado, apenas, da simples junção das 

técnicas televisivas, dos técnicos em estúdio, com as práticas e didáticas dos 

docentes; mas é fruto, também, do encontro de cada indivíduo envolvido, seus 

repertorio e valores, das relações intersubjetivas resultantes, bem como das ações, 

frente a estas relações, tomadas pelos atores que compõem este universo. 
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Considerações finais 
 
 

   Notoriamente, o paradigma tecnológico comunicacional institui uma era 

onde os saberes se deslocam e se alteram com grande velocidade, exigindo dos 

docentes novos comportamentos e práticas para se adequarem a este 

conhecimento mutante e ampliado. Esta virtualização da informação, a partir da 

tecnologia digital e das ferramentas das cibercultura, estabelece a desterritorização, 

onde a aquisição destas informações não está mais relacionada à obrigatoriedade 

de presença física e nem de tempo determinado.  

Os cursos a distância caracterizam este advento, onde as transformações 

paradigmáticas requerem uma reflexão a respeito das práticas educacionais para 

estabelecimento de novas formas de ensinar e aprender,  e para a aquisição de 

novas competências docentes, como desafios para o desenvolvimento de suas 

práticas. Neste contexto, o professor assume não mais o papel de transmissor de 

informações e conhecimentos, mas o de mediador no processo de aprender a 

pensar e construir o conhecimento. 

 As transformações nas práticas docentes, provocadas pelas tecnologias de 

comunicação e informações, se tornam mais acentuadas com a proposição do 

ensino através de teleaulas e videoconferências. Estas alteram o ambiente 

pedagógico frente ao oferecimento de espaço diferenciado e pautado na tecnologia, 

o que exige reconfiguração estrutural, pedagógica e relacional por parte dos 

docentes, processo ao qual Cruz (2008, p.204) designa de Midiatização da sala de 

aula. 

A midiatização da sala de aula ocorre então, como um processo de 
transformação do espaço educativo no qual professores e alunos 
criam novas rotinas e relações a partir de parâmetros nunca vistos na 
história da educação.  
 
 

 

 Na experiência do programa de Educação a Distância da Universidade 

Metodista de São Paulo, a formatação das teleaulas, a partir da concepção 

televisiva, problematiza ainda mais esta midiatização, ao exigir do docente a 

obrigatoriedade dos conhecimentos tecnológicos e técnicos inerentes às 

transmissões televisivas. Entre estes conhecimentos estão a adaptação com o 

trabalho em estúdio, que inclui equipamentos como: câmeras, microfones e outros, e 
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a linguagem comunicacional de TV, para adequar-se às características do meio 

televisivo e, ao mesmo tempo, tornar-se produtor/usuário/mediador (FUSARI, 1994). 

 Como em qualquer modelo de vídeo e teleaulas, a necessidade de 

capacitação do docente é manifesta; e, no caso da EAD da Metodista, o 

CAPDOCTV (Curso de capacitação docente para TV) torna-se fundamental para a 

inserção do docente neste ambiente. O curso ajuda a compreender os processos e 

dinâmicas da transmissão de TV ao vivo e o trabalho técnico dos operadores dos 

Estúdios EAD, ao mesmo tempo em que se revela como um primeiro desafio para o 

docente neste contexto. 

 Nesta pesquisa, buscou-se apresentar, de modo detalhado e sistemático, a 

rotina e os parâmetros que fundamentam o trabalho dos operadores técnicos e suas 

práticas de produção e condução de uma teleaula e a aplicação da tecnologia neste 

processo, demonstrando as limitações e as potencialidades da linguagem televisiva 

adotada pela Universidade Metodista para seus cursos de graduação a distância.   

 Apresentou-se, também, o processo de preparação docente para este novo 

ambiente pedagógico, apontando–o, à semelhança das salas de aula presencial, 

como lugar de produção e partilha de conhecimentos. Destacou-se as dificuldades 

de adaptação a estes ambientes, as barreiras impostas por esta modalidade em 

EAD frente à cultura docente trazida por cada professor, e as superações 

alcançadas por eles no fazer cotidiano das teleaulas. 

  Um olhar multirreferencial sobre o encontro destas práticas distintas, 

evidenciadas pelas ações destes atores nas cenas descritas neste capítulo, indicam 

de maneira clara, em diferentes níveis e de maneira velada, um movimento de 

conflito e oposição entre o trabalho dos docentes e a operação técnica dos 

operadores de estúdios, principalmente no que diz respeito à interpretação do que 

seria uma teleaula de qualidade. 

 Com esta pesquisa, fica evidente pela participação nos cursos de capacitação 

televisiva e pelo desempenho nas teleaulas, que o professor está aprendendo a lidar 

com as câmeras e com as luzes dos estúdios e com o aparato técnico, porém este 

ainda não incorporou a linguagem televisiva em toda a sua potencialidade, e ainda 

se incomodam muitos com alguns aspectos práticos e limitações técnicas 

apresentadas por esta modalidade, fazendo com que em muitos casos  ele 
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reproduza o que está acostumado a fazer em aula presencial. Por outro lado a 

pesquisa também aponta que os técnicos apesar de entenderem a importância da 

técnica para a operacionalização das teleaulas, trabalhando desta maneira com 

afinco para um resultado final de qualidade, ainda não se sentem parte da dimensão 

pedagógica desta produção, não entendendo que alguns encaminhamentos e 

decisões que o professor toma em telesala, são baseados em fundamentos 

didáticos  e educacionais, e isto aponta para a necessidade de entendimento sobre 

os princípios que regem a organização deste espaço (estúdio de RTV) como lugar 

constitutivo de conhecimento, atribuindo, assim, sentidos inerentes a este espaço e 

às práticas a ele ligadas.  

  Percebe-se assim, a necessidade de que os sujeitos em questão possam 

perceber e compreender a importância de suas contribuições pessoais e 

profissionais, e das relações tecidas em seus cotidianos e também do diálogo, para 

a constituição de uma relação pedagógica efetiva neste ambiente, afim de que 

possam enxergar a teleaula como fruto de uma produção coletiva, resultado da 

conjugação das respectivas áreas de saber, que se complementam e produzem  

uma nova maneira de construir o conhecimento,   pois como afirma Medeiros ( apud 

BARBOSA, 2003, p.58): 

Uma relação pedagógica só se realiza quando os sujeitos estão 

dispostos a levantar seus questionamentos e a entender-se 

reciprocamente entre si. Na pedagogia da comunicação, o eixo é a 

construção intersubjetiva da subjetividade dos sujeitos [...] 

 

 Algumas situações apresentadas pelos relatos demonstram que a boa 

adequação ao trabalho com estúdio pode ajudar no bom desenvolvimento da aula; 

porém, aprender a dominar a linguagem televisiva e as implicações técnicas 

intrínsecas ao meio, não determinam o sucesso do professor em telesala, nem é o 

fator que efetiva o processo de ensino- aprendizagem nesta modalidade. 

 A literatura aponta que lecionar em uma teleaula exige a reorganização do 

ensino-aprendizagem, por parte dos docentes, com bases nas demandas de novas 

práticas e no entendimento de um novo papel para o docente, calcado em olhar 

pedagógico e multidisciplinar, onde a tecnologia apenas serve de mediadora. 

(CRUZ, 2004, KENSKI, 2006).  
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  Esta premissa se revela verdadeira e necessária para a prática cotidiana dos 

professores da EAD Metodista, pela criação de demandas que são diferenciadas 

das aulas presenciais, e que requerem deste docentes a criação de soluções 

pedagógicas eficientes e efetivas para a construção do conhecimento, e ao mesmo 

tempo, a superação dos desafios propostos pela formatação comunicacional e 

televisiva das teleaulas. 

 Contudo, ficou evidente, na pesquisa, que a efetivação do processo ensino-

aprendizagem, neste ambiente, excede o domínio da técnica por parte do professor 

ou da boa construção estética da equipe dos estúdios de TV da Metodista. Mas, é 

fruto, também, do encontro do docente e sua bagagem histórica, suas 

representações e competências, com a subjetividade dos responsáveis pela 

operacionalização e realização técnica, e suas formações históricas e profissionais. 

 A constituição destas relações cotidianas entre professores e técnicos de TV, 

que têm origem as diversas situações e vivências no âmbito pedagógico, é que nos 

permitem entender, em profundidade as verdadeiras implicações deste novo 

paradigma educacional, na nova configuração do trabalho docente.  

 A compreensão destas relações pode cooperar para uma reflexão que vise o 

desenvolvimento de capacitações televisivas mais eficientes e específicas para a 

formação continuada de professores, contemplando a preparação para a docência 

multimídia.  Capacitações estas, focadas na produção e desenvolvimento de 

estratégias pedagógicas apoiadas na tecnologia, mas que considerem a formação e 

a didática construída na trajetória histórica do docente. 

 Direcionamentos como estes, tornariam o docente apto a construir uma 

linguagem própria de uma pedagogia midiática, compreendendo os processos 

técnicos, suas limitações e potencialidades, para assim, aprender a se utilizar da 

semântica construída através das imagens e do som para a constituição de suas 

teleaulas, e construindo o conhecimento com o aluno de uma maneira diferenciada, 

eficiente e com qualidade, e em um formato que já faz parte do repertório de quase 

toda população mundial, a televisiva.  

 Nesta mesma direção, pode se entender como primordial, oferecer às equipes 

técnicas capacitações e palestras, que proporcionem o entendimento de seu papel 

nesta produção pedagógica, de modo que a visão do professor pudesse ser 
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compreendida e apoiada nos momentos de transmissão da teleaula; que é 

comandada pelo docente e operacionalizada por eles, mas que é viabilizada e 

construída coletivamente, com fim único de efetivar o processo ensino 

aprendizagem aos alunos que recebem este sinal. 

  É fundamental a valorização das potencialidades pedagógicas das relações 

intersubjetivas, neste ambiente de produção do conhecimento. O encontro das 

competências docentes com as possibilidades conferidas pela tecnologia e pela 

linguagem comunicacional são importantíssimas para a criação de soluções 

inovadoras, e que busquem fazer da teleaula um espaço de crescimento, 

questionamento e aprendizagem, tanto para os alunos e professores, quanto para os 

técnicos televisivos, que também fazem parte deste processo. 

 
Se estivermos entendendo o processo pedagógico como um 
processo que busca afetar o sujeito individual, social e culturalmente, 
isto não acontece diante das relações intersubjetivas, porque nestas 
relações encontram-se estabelecidas as condições pedagógicas para 
tanto, uma vez que elas servem de mediação entre o plano 
individual, social e cultural. ( MEDEIROS, 2000. p. 45). 
 

 

 Para tanto, é de suma importância que a comunicação entre estas partes se 

efetive na perspectiva de uma construção coletiva. Esta comunicação é baseada na 

instituição do outro, “na sua ação, seus desejos, intencionalidades e mesmo 

estratégias antagônicas” (ARDOINO in MORIN, 2002, p. 553), permitindo ao sujeito 

a possibilidade de alteração, e da reconstituição de sua transversalidade (BARBIER, 

1998), considerando a heterogeneidade como fator constitutivo nesta relação, 

concedendo, através desta natureza plural, a complexidade inerente a estes 

processos. (Barbosa, 2004) 

 

Sendo a comunicação o caminho qual a intersubjetividade acontece 
entre os sujeitos, não há como acreditar que o processo pedagógico 
funcione fracionariamente, ora pensando que o professor, o aluno, os 
meios ou os conteúdos sejam o cerne do ato educativo (...). No 
processo pedagógico comunicativo, o cerne do ato educativo 
desloca-se do professor, do aluno, dos meios ou dos conteúdos para 
as relações intersubjetivas entre os sujeitos (MEDEIROS, 2000, p. 
46) 
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   Através deste entendimento é que meu conceito de teleaula na EAD 

Metodista se transformou de uma “simples transmissão de conteúdo a distância 

mediada pela tecnologia”, para a construção de uma nova linguagem, a partir do 

compartilhamento da visão de mundo, vivências, saberes e práticas dos sujeitos 

envolvidos na relação ensino–aprendizagem, o que não pode ser contido pelo 

pragmatismo tecnológico e pela tecnicidade em um processo comunicacional 

corrente, ou em um padrão pré-estabelecido de programa televisivo, com fim em si 

mesmo. 

 A produção desta pesquisa, portanto, é resultado destas alterações nos meus 

paradigmas pessoais, modificando a minha percepção enquanto comunicador social 

e profissional de Rádio e da TV, inserido neste contexto, onde a tecnologia é 

requerida para a efetivação dos processos de ensino- aprendizagem. 

  Estas transformações na minha percepção e concepção a respeito da prática 

diária da condução de teleaula exigiram também, mudança no meu pensar e fazer 

comunicação, alterando, e provocando de certa forma, o conflito entre os 

paradigmas por mim defendidos e me levando a reconsiderar alguns conceitos, 

como os princípios que definem “a qualidade” dos produtos televisivos educacionais. 

 Diante disso, tornou-se necessário a compreensão dos fundamentos que 

regem os processos de re-significação pedagógica dentro da telesala, o 

conhecimento das bases teóricas e históricas que exercem influências sobre a 

realidade e o comportamento dos professores, em sua inserção em um estúdio de 

TV, e suas interações com os profissionais desta área, para a transmissão de suas 

teleaulas.  Isso se tornou relevante para minha formação enquanto pesquisador, 

para inteirar-me sobre os passos dados para os novos rumos que podem redefinir as 

configurações do sistema educacional a distância. 

 Ao reconhecer este anseio por desvelar as adjacências do pedagógico, além 

da “prática pedagógica”, que por mim era testemunhada pelo contato com a 

experiência nas transmissões de teleaulas, na educação a distância, tornei-me apto 

a reconhecer-me na fala de Paulo Freire, ao lançar-me no que ele denominou de 

“inédito viável” 25, rompi com as limitações e cadeias disciplinares que me fixavam 

                                                           
25

 Expressão cunhada por Paulo Freire ao trabalhar sobre os aspectos intrínsecos a concepção libertadora da 
Educação, em um movimento de superação das situações limites e barreiras, rumo à concretização de utopias 
e transformando o campo de possibilidades em realidade latente, fundamentada entre o conhecimento crítico 
e a práxis social. 
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no tecnicismo prático, para não apenas ter consciência e construir aos poucos o 

senso crítico da realidade inerente aos processos educacionais, mas também para 

sonhar com o diálogo possível entre a qualidade da construção estética televisiva e 

a didática pedagógica efetiva no processo do ensino. E sonhar, segundo Paulo 

Freire, é preciso, para transformar a realidade. E, assim o faço, no anseio por “ser - 

mais, ir além e buscar o devir”: 

 

Em certo momento não apenas vivíamos, mas começamos, a saber, 
que vivíamos, daí que nos tivesse sido possível saber que sabíamos, 
portanto, saber que poderíamos saber mais. O que não podemos 
como ser imaginativo e curioso, é parar de aprender e de buscar, de 
pesquisar a razão de ser das coisas. Não podemos existir sem nos 
integrar sobre o amanhã. (FREIRE, 1992, p. 98) 

 

 O fato de estar livre do estigma dos “sapos no buraco”, que na parábola 

construída por Rubens Alves (2000), não queriam ver a realidade que se encontrava 

dentro de seu próprio universo, e possuir a possibilidade do desvelamento do real, 

não isenta ninguém da crise que o conhecimento confere. Esta, sempre exige, 

daqueles que dela fazem uso, um posicionamento com relação à verdade revelada, 

onde a neutralidade não é uma opção.    

 

  Desta forma, os conhecimentos que anulam os álibis para a indiferença e a 

neutralidade, até então resguardadas pela ignorância, começam a se dissipar no 

contato de pesquisador. Esta alteração revelou-se de maneira processual e 

gradativa. Delineava-se à medida que processos de ruptura com paradigmas 

tecnicistas e voltados para a prática irredutível abriam lugar para a reavaliação 

destas mesmas práticas, ante o desafio de fazer EAD, na perspectiva pedagógica de 

quem carrega a responsabilidade de construir de maneira efetiva os processos de 

ensino- aprendizagem. 
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ANEX O  A  – MODELO DE PLANEJAMENTO DE TELEAULA 

 

PLANEJAMENTO DE TELEAULA 

 

Curso: Administração  

Módulo: Ambiente Empresarial e Filosofia da Administração 

Tema: Relações Empresariais 1 

Professor: xxxxxxxxxxxxx 

Data Ensaio: não houve Data da Teleaula: 14/09/2009  

 

Tempo 

estimado 

Recurso  

(identificar slides por números) 

Tempo 

correto 

Destaque para GC (150 

caracteres com espaços) 

12 min SLIDE 1 a 7  

Slide nº 04 

Texto: A sociedade do conhecimento 

é uma sociedade de múltiplas 

oportunidades de aprendizagem. 

Slide nº 7 

Texto - Quando não existe a 

informação oficial surge à rádio peão. 

2 min 30 Slide 8 – Vídeo Ídolos  
 

 

10 min Slide 9 a 13  

Slide nº 09 

Texto : Assim como na teoria de 

Darwin, os comportamentos mais 

adaptados ou os que produzem 

maiores vantagens às pessoas, se 

mantém. 

Slide nº 11 

Texto - Embora poucos saibam, a 

percepção auditiva contribui de forma 

muito importante para o 

desenvolvimento da fala, da 
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linguagem, da leitura e da escrita. 

  

30 seg Slide 14 – Vídeo – Notebook   

12 min 
Slide 15 – Atividade + 

Comentários 
  

10 min Slide 16 a 22   

Slide nº 19 

Texto: (Processo desprovido se o 

receptor e o emissor estiverem sem 

ajuste do significado) 

Slide nº 20 

Texto: (O significado da comunicação 

é dado, em última instância, pelo 

receptor.) 

Slide nº22 – (livro o “Corpo Fala - 

Editora: Vozes - Autor: PIERRE 

WEIL & ROLAND TOMPAKOW”) 

5 min Slide 23 – Atividade   

10 min Slide 24 a 27  

Slide 26 –  

Texto - canal (por vezes designado 

por canal de comunicação) designa o 

meio usado para transportar uma 

mensagem do emissor ao receptor. 

5 min Slide 28 – Vídeo – Fofocas   

5 min Slide 29 - Atividade   

3 min 
Slide 30 – Comentários da 

Atividade 
  

20 min Slide 31 a 37  

Slide 30 

Texto - O ouvinte não é uma estátua. 

 

Slide 31 

Texto - O chamado efeito de halo é 

um mecanismo que diz respeito ao 

recurso que determinados sujeitos 

fazem quando se referem a outra 

pessoa. 
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5 min 
Slide 38 - comentários aula 

atividade e atividade semanal 
 

Slide nº 38 

Texto : (Não enviar atividade 

semanal nesta aula) 

 

Objetivos da teleaula:  

 Conduzir os alunos ao conhecimento e aplicação de técnicas de comunicação que 

visam à apresentação oral de um tema, projeto ou ideia para um público; 

 Conduzir os alunos ao conhecimento e aplicação de técnicas que visam as 

comunicações empresaria 
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ANEXO B – PLANEJAMENTOS E MATERIAIS 

 

 

Planejamento – Semanal 

1. Identificação 

 

Curso: Administração  

Módulo:   Ambiente Empresarial e Filosofia da Administração 

Professor:  Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Título:  Relações Empresariais 1 

Data:  14/09/2009 

Objetivos:  Conduzir os alunos ao conhecimento e aplicação de 

técnicas de comunicação que visam à apresentação oral 

de um tema, projeto ou ideia para um público; 

 Conduzir os alunos ao conhecimento e aplicação de 

técnicas que visam as comunicações empresariais. 

Palavras-chave: Comunicação; fala; argumentação; canais de comunicação. 

 

2. Atividades 

 

2.1 Teleaula e aula-atividade 

Carga horária Prazo de entrega Prazo para devolutiva 

3h20 14/09/2009 28/09/2009 

 

 

2.2 Trabalho em Grupo – Processos de Comunicação  

Carga horária Prazo de entrega Prazo para devolutiva 

4h00 21/09/2009 05/10/2009 
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O objetivo desse trabalho é que você junto com o seu grupo discuta a partir do que será 

proposto, para integrar e relacionar os conceitos vistos nas aulas com o dia-dia de em 

negócio com as atividades na gestão da comunicação e relações empresariais. 

 

O texto a seguir trata-se de um caso típico, em que frases curtas e ilustrações foram 

suficientes para que a mensagem fosse passada com eficiência do emissor (equipe de 

saúde) ao receptor (população carcerária) por meio de um canal (cartazes): 

 

Aids assim pega: 

Aids passa do homem pra mulher. 

Aids passa da mulher pro homem. 

Aids passa prá lá e passa prá cá. 

Vírus não reconhece macheza. 

Quem toma baque na veia vai pegar o vírus. 

 Se não é hoje, vai ser amanhã ou daqui a seis meses. 

 

Em grupo de no máximo 05 alunos, elaborem uma comunicação nova para cada um dos 

públicos, informando a fusão de sua empresa (por exemplo, Sadia) com a outra empresa 

(por exemplo, Perdigão) para 3 públicos distintos de acordo com o grau de interpretação 

de seu público.  

 

Sendo eles:  

1. Produção 

2. Jornalistas 

3. Gerencias. 

 

Identifique nessas comunicações desenvolvidas cada um dos processos de comunicação 

explicados em aula. (mencionar quem é o emissor, receptor etc). 

 

Instruções de envio: Essa atividade deverá ser realizada em grupo de no máximo 5 

alunos no formato power point, com no máximo 06 (seis) slides, contendo o cabeçalho 

padrão, na qual apenas um aluno do grupo postará via Moodle, no campo “PS - 

Relações Empresariais 1”. 
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2.3 Exercício de Fixação - Ampliando Conceitos 

Carga horária   

4h00   

 

Os textos abaixo foram selecionados porque ilustram vários dos conceitos vistos na 

teleaula. Cada um deles deve ser lido duas vezes. A primeira leitura tem o objetivo único 

de proporcionar um contato inicial com o texto. Na segunda leitura, procure identificar as 

ideias centrais de cada um deles, as semelhanças e divergências entre os conceitos que 

apresentam e os vistos na teleaula e no Guia de Estudos (item 2.6). Assinale ou faça as 

anotações que quiser (sugere-se que os textos sejam impressos). Reflita sobre suas 

experiências pessoais, à luz do que foi lido em cada texto. Este método é útil para sua 

assimilação do conteúdo e facilitará seu trabalho ao realizar as atividades deste 

planejamento semanal. Boa leitura! 

 

“O que é linguagem?”, disponível no endereço abaixo: 

http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1706u10.jhtm - acessado em 31.08.09 

 

“Linguagem - O que é e o seu papel na humanidade”, disponível no endereço 

abaixo: 

http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1693u14.jhtm - acessado em 31.08.09 

 

“Língua - O que é, para que serve?”, disponível no endereço abaixo: 

http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1706u78.jhtm - acessado em 31.08.09 

 

“Linguagem verbal - É aquela que utiliza palavras”, disponível no endereço abaixo: 

http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1706u12.jhtm - acessado em 31.08.09 

 

“Gesticular pode ajudar no ambiente de trabalho?”, disponível no endereço abaixo: 

http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=15949 - acessado em 

31.08.09 

 

“O gerúndio é só o pretexto”, disponível no endereço abaixo: 

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887  - acessado em 31.08.09 

http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1706u10.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1693u14.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1706u78.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1706u12.jhtm
http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=15949
http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887
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Observação: Não será necessário enviar nenhuma atividade desse item via Moodle, 

porém é fundamental a execução desse exercício. Essa atividade é individual e poderá 

ser cobrada posteriormente, portanto, guarde suas anotações em seu caderno. 

 

 

2.4 Leitura 

Carga horária   

3h00   

 

Você deverá ler o texto “Comunicação Empresarial uma ferramenta estratégica”, 

de Sônia Pessoa,  disponível no endereço abaixo: 

http://bocc.ubi.pt/pag/pessoa-sonia-comunicacao-empresarial-estrategica.pdf - acessado 

em 03.09.09 

 

Após a leitura, responda as questões. Use também o material da aula para responder as 

questões.  

 

1. Qual a importância das relações humanas no processo de comunicação? 

2. Em sua opinião, por que os conflitos mentais e pessoais entre as necessidades das 

pessoas envolvidas no processo comunicacional podem causar problemas de 

comunicação no ambiente empresarial? 

3. Qual das barreiras comunicacionais você considera a que mais compromete a 

eficiência da comunicação na organização onde trabalha? Comente a sua resposta. 

4. Como administrador, que técnicas você utilizaria para superar a barreira que 

identificou na pergunta número 3? 

5. Em sua opinião, a pessoa que não pensa com clareza consegue comunicar-se 

eficientemente? Justifique sua resposta. 

6. Segundo o texto, qual é a razão principal de falha na comunicação verbal entre as 

empresas? 

7. Que relação existe entre a linguagem corporal e a escrita? 

8. Em sua opinião, qual é a importância da comunicação não-verbal no ambiente 

organizacional? 

 

Observação: Não será necessário enviar nenhuma atividade desse item via Moodle, 

porém é fundamental a execução desse exercício. Essa atividade é individual e poderá 

ser cobrada posteriormente, portanto, guarde suas anotações em seu caderno. 

 

 

http://bocc.ubi.pt/pag/pessoa-sonia-comunicacao-empresarial-estrategica.pdf
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2.5 Outras atividades – Filme - À Procura da Felicidade 

Carga horária   

2h00   

 

Assista ao filme “À Procura da Felicidade”, disponível nas locadoras de DVD. 

 

Sinopse: Chris Garner (Will Smith), um vendedor que vive no limite da linha da pobreza 

e tem que criar sozinho o filho de 5 anos, arruma um estágio sem remuneração em um 

programa ultra competitivo de analista financeiro e, enfrentando enormes dificuldades 

para sobreviver, dá a volta por cima para se tornar uma lenda em Wall Street. 

O filme ilustra vários dos conceitos acerca da comunicação interpessoal que você viu na 

teleaula ou leu nos textos indicados. Procure identificá-los ao assistir a obra. Em seguida, 

escreva um texto de no mínimo 10 linhas, onde você relacione as situações observadas e 

os conceitos que assimilou.  

 

Observação: Não será necessário enviar nenhuma atividade desse item via Moodle, 

porém é fundamental a execução desse exercício. Essa atividade é individual e poderá 

ser cobrada posteriormente, portanto, guarde suas anotações em seu caderno. 

 

 

2.6 Leitura – Guia de Estudos 

Carga horária   

1h20   

 

Você deverá ler os seguintes textos para compreensão da matéria e realização das 

atividades e avaliações posteriores: 

 

o “Administração Contemporânea e Relações empresariais 1”, da página 25 a 30, 

disponível no guia de estudos. 

o “Fundamentos da Comunicação Humana”, da página 113 a 118, disponível no 

guia de estudos. 

o “Comunicação Interpessoal nas Organizações”, da página 119 a 124, disponível 

no guia de estudos. 

 

Observações: Não será necessário enviar nenhuma atividade via Moodle referente a 

esta leitura separadamente, porém é fundamental a execução dessa leitura. 
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Caso você ainda não tenha recebido a versão impressa do Guia de Estudos, leia a versão 

digital postada no Moodle. 

 

 

2.7 Atividade – ENADE 

Carga horária   

1h00   

 

Continuando a preparação para o ENADE, resolva o exercício abaixo. Essa pergunta foi 

retirada da prova do ENEN26.  

 

 

 

De acordo com a história em quadrinhos protagonizada por Hagar e seu filho 

Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Hagar. 

 

a) valoriza a existência da diversidade social e de culturas, e as várias representações e 

explicações desse universo. 

b) desvaloriza a existência da diversidade social e as várias culturas, e determina uma 

única explicação para esse universo. 

c) valoriza a possibilidade de explicar as sociedades e as culturas a partir de várias visões 

de mundo. 

d) valoriza a pluralidade cultural e social ao aproximar a visão de mundo de navegantes 

e não-navegantes. 

e) desvaloriza a pluralidade cultural e social, ao considerar o mundo habitado apenas 

pelos navegantes. 

                                                           
26 Fonte: www.clicvestibular.com.br    

http://www.clicvestibular.com.br/
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Observações: Não será necessário enviar nenhuma atividade via Moodle, porém é 

fundamental a execução desse exercício. Essa atividade deverá ser realizada individual. A 

resposta correta é a “B”. 

 

 

2.8 Outras atividades - Breeze e ou Podcast 

Carga horária   

1h00   

 

O material multimídia será disponibilizado durante a semana, com esclarecimento das 

possíveis dúvidas e questões não respondidas, enviadas pelos alunos durante a teleaula. 

 

Observações: Não será necessário enviar nenhuma atividade via Moodle, porém é 

fundamental a execução desse exercício. 

. 
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Aula-Atividade 

 

Essa atividade visa ampliar o vocabulário e fazer uso da coerência linguística conforme 

adotado em teleaula. Visa também conhecer mais sobre as reuniões empresariais (tema 

que será estudado em nossa teleaula – 23/11/2009). 

 

Para isso, em grupo de no máximo 05 alunos, leiam o texto “Comunicação 

Interpessoal nas Organizações”, disponível no guia de estudos, da página 119 a 123. 

 

 

Após a leitura do texto, o grupo deverá refletir sobre as questões baseadas no mini 

estudo de caso descrito abaixo:  

 

Certa vez, um apressado gerente de uma grande empresa, precisava ir ao Rio de Janeiro 

para tratar de alguns assuntos urgentes. Como tinha muito medo de viajar, deixou o 

seguinte bilhete para sua recém-contratada secretária: 

Maria: Devo ir ao Rio amanhã sem falta. Quero que você me 'reserve', um lugar, 'à 

noite', no trem das 8 para o Rio. 

Sabe o leitor o que aconteceu?  

O gerente, simplesmente, perdeu o trem! 

Por quê? 

 

1. O gerente perdeu o trem, porque a secretária não decodificou a problemática da 

mensagem. Qual bilhete é mais adequado para que a comunicação se dê, de fato: 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  MMEETTOODDIISSTTAA  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  

 

 

 

Curso: Administração Módulo: Ambiente Empresarial e Filosofia da Administração 

Título: Relações Empresariais 1  

Data: 14/09/2009 

Prof.: xxxxxxxxxxxxxx 
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a. Maria: devo ir ao Rio amanhã sem falta. Quero que você reserve um lugar, à 

noite, no trem das 8 para o Rio. 

b. Maria: devo ir ao Rio amanhã. Quero que você me compre, um lugar, à noite, no 

trem das 8 para o Rio. 

c. Maria: Compre, para mim, uma passagem, em cabina com leito, no trem das 20h 

de amanhã (4ª feira), para o Rio de Janeiro. 

d. Maria: vou ao Rio amanhã impreterivelmente. Quero que você me compre, à noite 

uma passagem para o Rio no trem das 8. 

e. Maria: devo ir no Rio amanhã. Quero que, à noite você me reserve, sem falta, 

um, lugar, no trem das oito. 

 

 

 

2. A única frase redigida de modo impessoal é: 

 

a. Na semana que vem, os animais nascidos em cativeiro começarão a ser 

transferidos para a área de reserva permanente localizada aqui perto. 

b. Que grande brutalidade essa, querer impedi-los de veicular livremente suas ideias 

a respeito dos novos cursos! 

c. Entre tantos casos emocionantes ocorridos na semana, deu-se aquele do menino 

que reencontrou os verdadeiros pais depois de anos de separação. 

d. Podemos reconhecer em suas atitudes a educação primorosa que ele recebeu dos 

pais, pessoas profundamente evolvidas com atividades artísticas. 

e. Mais de 70% das três mil espécies de plantas medicinais investigadas em 

laboratórios para o tratamento de câncer provêm das matas tropicais. 

 

3. Descreva brevemente como são as reuniões de sua empresa. Comente de reuniões 

que voce participa informando os seguintes itens: 

 

a. Número de participantes e setores, tempo de duração.  

b. Local (ambiente, sala, climatizador de ambiente). 

c. Recursos audiovisuais. 

d. Forma de divulgação ou aplicações do que foi “decidido em reunião”. 

e. De uma nota de 0 a 10 e comente sua avaliação sobre as reuniões. 

 

 

Nos exercícios 01 e 02 descrevam as alternativas corretas e no exercício 03, descreva 

todos os itens solicitados. 

 

Instruções de envio: Essa atividade deverá ser realizada em grupo de no máximo 05 

alunos, no formato Word, contendo o cabeçalho padrão, na qual apenas um aluno do 

grupo postará via Moodle, no campo “AT – Relações Empresariai 
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Administração

Relações Empresariais 1

         

Objetivos

Conduzir os alunos ao conhecimento e 

aplicação de técnicas de comunicação 

que visam à apresentação oral de um 

tema, projeto ou ideia para um público;

Conduzir os alunos ao conhecimento e 

aplicação de técnicas que visam as  

comunicações empresariais.

 

Situação

 Era de ritmo acelerado de transformações e 

contextos cada vez mais complexos;

 Competitividade ( Globalização);

 Cyber-espaço (tecnologia);

 Foco no relacionamento (consumidor);

 Era da informação? (Toffler);

 Direitos dos consumidores (responsabilidade 

socioambiental);

 Diversidade Cultural;

 Trabalho Flexível (cargos);

 TQM (qualidade).           4

Novos cenários

As três ondas de Tofler:

1ª onda agricultura (até séc. XIX)

2ª onda industrialização (séc. XIX)

3ª onda informação (70) Conhecimento

 

Comunicação

Um processo estratégico;

Ação em uma realidade plural, dinâmica e 
complexa;

Visa comportamentos inovadores, 
criativos e dinâmicos;

Democrática;

Disseminadora dos objetivos e dos 
valores culturais da empresa para 
públicos internos e externos. 

           

Você sabia que...

... os intercâmbios verbais monopolizam 

dois terços da atividade profissional do 

administrador de Empresas?

A Comunicação é um dos índices de 

avaliação da revista Exame para as “100 

maiores empresas para se trabalhar”.

Qual sua importância nisso?

 

Competências organizacionais orientam 

competências humanas que subsidiam o 

desenvolvimento profissional.

Redução da “rádio-corredor”.

Resposta

            

Competências organizacionais orientam 

competências humanas que subsidiam o 

desenvolvimento profissional.

Redução da “rádio-corredor”.

Resposta

 
            

APRESENTAÇÃO DE SLIDES - TELEAULA 
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A fala

A habilidade de simbolizar, de representar 

o real por meio de um signo e de 

compreender o signo como representante 

do real.

O mal uso das palavras gera situações 

indesejadas no trabalho.

            

Papel da fala

A identidade de cada um se constrói 

progressivamente, desde o nascimento, à 

partir do relacionamento com outras 

pessoas.

São os outros quem primeiro dizem quem 

somos. Mais tarde ou endossamos essa 

definição ou tentamos modificá-la.

 

O papel da fala

O administrador é agente na construção 

da identidade das pessoas com quem 

interage.

As pessoas são agentes na construção da 

identidade do administrador.

A fala desempenha um papel muito 

importante neste processo.

             

Interpretação

Para se chegar a um nível compreensivo 

da construção social da realidade, recorre-

se à interpretação.

A realidade conhecida é inevitavelmente 

aquela interpretada.

  

Imagem adaptada de cartoon de John McPherson               

Vídeo

Boa intenção (notebook)

http://www.youtube.com/w

atch?v=fMowaWx7c7g
Tempo – 0:30”   

Atividade

Comentário de atividades e teleaula.

            

Atividade

Comentário de atividades e teleaula.
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ANEXO C – VINHETAS DE ABERTURA 
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VINHETA DE CURSOS 
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ANEXO D - FOTOS DOS ESTÚDIOS 

 

                                  Estúdio C 

 

Estúdio E 

 

 

Estúdio F 
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ANEXO E - RELATOS DE PROFESSORES 

 

O material que se segue, é o relato integral, produzido por alguns professores 

e profissionais técnicos encarregados pela transmissão das teleaulas convidados a 

descrever as impressões a respeito dos processos  vividos  no CAPDOVT( no caso 

dos docentes),  e sobre as  transmissões das teleaulas, assim como também as 

dificuldades e os aspectos positivos encontrados por eles no contexto das aulas em 

EAD. “Suas identidades serão resguardadas e a identificação dos relatos será feito a 

partir da nomenclatura “Professor” e “Técnico”, identificados em ordem numérica. 

 

PROFESSOR 1 

 Quando compareci na 1ª  aula do CAPDOCTV, confesso que estava muito 

insegura, desconfiada e apavorada, porque sabia que teria que enfrentar uma 

câmera. Acontece que, durante o curso, o professor responsável foi absolutamente 

fantástico e deixou, não só a mim, mas todos os participantes do curso, muito à 

vontade... 

 A estratégia de nos entregar um objeto (qualquer) e fazer com que 

comentássemos alguma coisa com aquele objeto em mãos, foi muito relaxante, bem 

como a estratégia de, diante da câmera, termos que contar sobre algo engraçado 

que tinha nos acontecido em algum momento de nossas vidas. O fato de 

observarmos os participantes, em situações por vezes hilárias, foi-nos soltando..., 

muita risada, mas também muita aprendizagem... . 

 Tivemos também como tarefa, realizar uma “mini teleaula” e pudemos 

analisar o nosso comportamento, nossas falhas, nossos vícios... Quando assistimos 

estas mini teleaulas dadas por nós. O exercício de “nos vermos” diante das 

câmeras, de nos analisarmos, deu exatamente a dimensão da nossa 

responsabilidade e da possibilidade de melhorarmos nossa imagem, nosso jeito de 

ser diante de uma câmera... 
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 Em relação às dificuldades e tensões na aplicação deste aprendizado, nas 

teles, foi um grande desafio. Coordenar a linha de pensamento do tema a ser dado, 

para  duas  câmeras, com o áudio, com o ppt, com a entrada da marcação do nosso 

tempo restante e das questões enviadas pelos alunos – chegou a ser 

“enlouquecedor”, num primeiro momento...  

 Sem dúvida, ter o professor do curso acompanhando a tele e dando 

dicas/apoio nos intervalos, fez toda a diferença – me deu segurança... ao ponto de, 

passados 30 minutos, já não estar mais, tão tensa. Há um fator que considero como 

uma “mágica”, porque vivenciei isto e sei da experiência de outros professores – nós 

nos familiarizamos muito rapidamente com a “parafernália” que temos à nossa frente 

– é impressionante como incorporamos tudo e orquestramos da melhor maneira. 

Costumo comentar sempre que “parece que sempre fizemos isso” (darmos 

teleaulas). Passado o impacto, o medo da primeira teleaula, vamos ficando cada vez 

mais seguros e familiarizados com o estúdio e todos os equipamentos.  

 Conseguimos avaliar o nosso desempenho, especialmente quando assistimos 

a teleaula, para melhorarmos, por exemplo, alguns vícios – no meu caso, mexo 

muito as mãos (como uma boa descendente de italiana que sou...), e estou 

conseguindo evitar esse tipo de vício, diante das câmeras. 

Em minha opinião, por conta da experiência que relatei acima, não tenho 

nada a acrescentar ou sugerir, a não ser confirmar que, no meu caso, creio que deu 

muito certo não só o meu treinamento/capacitação, como a experiência em ministrar 

teleaulas porque aprendemos a nos avaliar.  
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 PROFESSOR  2 

 

O maior impacto sentido foi em relação ao uso dos braços e das mãos 

(gestos). Algo que foi colocado no curso como sendo fundamental controlar e de 

início era complicado manter os braços e as mãos na posição orientada. As demais 

técnicas foram bem assimiladas. Penso que a questão do gestual foi mais 

complicada, pois tenho descendência italiana e como todos sabem os italianos falam 

também com as mãos. 

 Nas primeiras aulas ministradas a orientação foi para não sairmos das 

marcações. De início serviram até de auxílio quanto ao nervosismo de falar ao vivo 

num ambiente televisivo. Mas aos poucos fomos percebemos que é importante aos 

docentes a possibilidade de termos um espaço para nos movimentarmos e criarmos. 

É claro que nem todos os professores pensam da mesma maneira, mas a 

possibilidade de criarmos dentro deste espaço televisivo é um grande diferencial e 

pode, na minha opinião contribuir para atingirmos os objetivos pedagógicos que 

temos quando ministramos nossas aulas, sejam estas na modalidade presencial ou 

a distância. 

 Como crítica ou sugestão segue dois caminhos que se unem: a) há uma 

necessidade fundamental de que os operadores de câmeras que acompanham, 

estejam atentos a toda a aula para que acompanhem a mobilidade do professor e 

suas ações no decorrer da aula; b) na direção da importância de que as pessoas 

envolvidas na capacitação docente para TV também tenham conhecimentos na área 

educacional. Ou melhor, conheçam mais os processos educativos, sua flexibilidade. 

Pois sem este conhecimento são profissionais somente técnicos em função da 

técnica. Os processos de ensino e aprendizagem na EAD precisam da técnica, dos 

padrões, mas também precisam do dinamismo e da autonomia do professor quando 

esta este está em sala de aula (presencial ou em estúdio) 
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 PROFESSOR  3 

 

  Quando realizei o curso de CAPDOC TV fiquei altamente surpreso. 

Primeiramente por não saber a seriedade e profissionalismo com que a universidade 

metodista trata esse assunto. Em segundo lugar pelo nível e experiência dos 

condutores do curso.    

 Pois bem ao ter contato com as técnicas e linguagens televisivas fiquei muito 

motivado. Não tinha conhecimento das técnicas de respiração, de posicionamento 

das mãos e do gestual. Como acredito que o EAD é uma modalidade que marca a 

mudança de paradigma no ensino das pessoas, a parte técnica da comunicação, em 

minha opinião, representa 90% do sucesso do trabalho.  

 O conteúdo representa pouco durante a aula, uma vez que os alunos terão 

acesso ao material por meio do portal da universidade. Sendo assim a presença do 

docente no vídeo, ou melhor, na telesala, é que vai garantir o efetivamente a 

atenção dos alunos e o aprendizado deles. 

 Toda a parte de postura, gestos, mudança de câmeras, levantar, sentar, 

olhar, atenção nas orientações é que garantem o sucesso da EAD da metodista que 

tem o número de alunos aumentado consideravelmente todos os semestres. 

Acredito que a percepção dos alunos se dá pela qualidade das teleaulas. 

Durante o CAPDOC TV procurei prestar atenção em todas as dicas e orientações 

dadas uma vez que são as técnicas, associadas ao perfil do docente para a 

modalidade que vão garantir uma boa aula. 

 No momento de utilizar as técnicas é que as coisas apertaram um pouco.  

Colocá-las em prática durante a teleaula, nas primeiras teleaulas, foi um pouco 

tenso.  Em todos os momentos, pelo fato de ter segurança em relação ao conteúdo 

que estava ministrando, procurava colocar em prática o que aprendi. O resultado foi 

uma sensível progressão na qualidade das aulas e o termômetro apresentou 

resultados altamente positivos. 

 Como termômetro considero o feedback dos alunos. Recebo retornos 

positivos em todas as teleaulas e ainda mais, passei a ser solicitado para ministrar 
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teleaulas em outros cursos e obtendo o mesmo resultado. Isso só foi possível graças 

às técnicas recebidas. Não há mágica! Saber usar corretamente as orientações 

garantem o resultado. Não se pode atuar num modelo televisivo com a mentalidade 

de um docente presencial. O conceito é totalmente diferente. 

 Encaro uma teleaula como um programa de TV. Tanto é que quando chego 

no estúdio comento com  o responsável pela direção que a partir do início da aula é 

ele quem manda. Ele irá me dirigir o tempo todo. Obedeço à risca uma vez que 

tenho certeza  de que é ele, o diretor do estúdio, que está controlando as variáveis 

técnicas para uma boa aula. O conteúdo é minha responsabilidade e como disse 

anteriormente representa algo como 10%  da teleaula. 

 Em minha opinião a preparação dos docentes deve ser sempre trabalhada. 

Cheguei a ficar seguro em relação às técnicas e me permiti “ousar” em algumas 

teleaulas. Reforçando a importância das técnicas e do posicionamento do docente 

em relação a elas, em algumas teleaulas, não utilizei o ppt como referencial. 

Estruturei a aula com vídeos e com comentários. O retorno foi muito positivo (deu 

muito mais trabalho e tive um desgaste maior, porém valeu a pena). 

 Atualmente conduzo as teleaulas com grande desenvoltura mas em todas 

elas procuro respeitar as “regras técnicas” e sigo rigorosamente a direção. Já são 

quase dois anos de grande retorno. Minha expectativa agora é que tenhamos 

evoluções tecnológicas e técnicas nos estúdios e produção para avançar no 

aprendizado. Acredito que mudanças de cenário e de estrutura de produção 

tenhamos outros desafios e outras necessidades em relação ao aprendizado de 

novas técnicas. Sou um entusiasta desse  modelo de ensino. 

 Em minha opinião o processo de aprendizado deve ser mantido, com um rigor 

ainda maior, ou seja, devendo até ter uma aprovação ou não do docente. Digo isso 

pelo fato de que apenas realizar o curso não garante que o docente esteja apto a 

atuar na teleaula. Deve haver uma preocupação anterior em relação ao perfil do 

docente para a modalidade. Se o perfil não for adequadamente filtrado, o processo 

de treinamento deverá ser mais ajustado no sentido de  viabilizar isso, ou seja, 

deverá ser mais longo, deverá poder recomendar o docente a realizar outros cursos 

antes de entrar no estúdio.  
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 Se a universidade acredita nesse modelo de ensino deve legitimar ainda mais 

o treinamento e a seriedade com que o tema deva ser tratado. Em minha opinião ele 

é uma variável estratégica no processo.  

 Em relação às teleaulas a opinião é a mesma. Elas devem ser tratadas como 

um ponto estratégico no modelo.  Nesse sentido os profissionais do estúdio devem 

também ser treinados no sentido de mostrar que o trabalho deles não é apenas um 

trabalho técnico e sim que ele faz parte de toda uma estratégia e seu desempenho 

interfere significativamente no retorno do trabalho dos coordenadores, docentes, 

produção e etc. 

 Estamos com um volume de alunos que irá exigir cada vez mais uma postura 

profissional de todos os agentes envolvidos no EAD.  Portanto acredito que o 

treinamento e a preparação de todos deve ser um dos elementos fundamentais do 

processo. 
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PROFESSOR 4 

 

 Foi o enfrentamento com algo novo, completamente diferente do que eu 

estava acostumada na minha prática pedagógica. Olhar para as câmeras, a postura, 

as pessoas assistindo e analisando seus gestos, sua fala, foi entrar num campo 

desconhecido, desafiador e ao mesmo tempo, impregnado de uma visão do novo.  

 Fazer o trânsito epistemológico da sala de aula, do olhar diretamente para os 

alunos na relação sempre muito valorizada da interação pessoal e adentrar no 

terreno do distanciamento, de falar com as câmeras era angustiante. Até que eu 

consegui fazer outro trânsito: o de ver que atrás das câmeras havia alunos/as reais, 

pessoas que estavam ali para me ouvir e aprender. E para isso eu precisava ensinar 

e ensinar bem. Isso foi o que deu a tônica para minhas teleaulas durante o tempo 

todo e ainda permanece. 

  A capacitação foi ótima, chegou a ser lúdica. Em poucos encontros me senti 

à vontade, embora ainda cheia de dúvidas. Só tenho elogios à equipe: competentes, 

amáveis, respeitosos. Todos souberam entender nossa insegurança e 

desconhecimento. Nos deixaram perceber e sentir que éramos capazes, mesmo 

com alguma resistência.  

 Quanto às transmissões também não tive dificuldades. Aponto como crítica as 

mudanças de diretor. Nem sempre isso é positivo. 

  O professor/a que ministra as teleaulas se acostuma com uma equipe, 

principalmente com o diretor, ganha confiança, amizade e respeito. E quando a 

mudança não é para melhor isso prejudica a teleaula. Muitas vezes conhecia o 

diretor/a e a equipe ali na hora. E nunca me acostumei com isso  

  

 

 

 

 



151 
 

PROFISSIONAL TÉCNICO 1 

 

Bom, vamos lá! Já que se trata de um texto informal sem dúvida nenhuma, me sinto 

mais a vontade! Considerando que você é quase Mestre e que seu trabalho diz 

respeito a minha prática profissional, nossa prática na verdade, me sinto aliviada. 

Sou formada a 1 ano em Comunicação Social - RTV pela Universidade Metodista de 

São Paulo, no período em que estive estagiando, durante 1 ano e 2 meses, 6 meses 

foram no EAD, o que posso dizer é que depois que conheci o sistema que a 

Metodista implantou para esse novo "recurso" de ensino, me apaixonei! Como era 

de se esperar, a ótima "estrutura/planejamento" nos cursos presenciais foi trazida ao 

EAD e acoplada as tecnologias que a Universidade inicialmente já dispunha.  

A rotina que o "fazer EAD" propõe não é uma das mais calmas, exige muito trabalho, 

muita atenção, muita disposição em considerar os detalhes que são os que fazem a 

diferença durante os 100 minutos de uma transmissão ou gravação. A minha 

responsabilidade hoje é a de cuidar  que tudo seja feito em pleno sincronismo entre 

a Equipe Técnica e o Docente, para tanto foi criado o que chamamos de 

Planejamento de Tele aula, que nada mais é do que um "roteiro" detalhado em 

minutos sobre tudo o que o Docente espera fazer com o seu tempo "presencial" 

junto aos alunos. 

Como a proposta é uma TELE aula, é natural que os profissionais de Rádio e Tv 

envolvida em todo esse sistema exijam que a aula se pareça com um programa de 

TV. Com blocos, intervalos, inserção de vídeos e Gc's e é ai que o planejamento se 

torna a peça chave para que tudo corra bem. O que acontece algumas vezes é que 

o planejamento não é "respeitado" e isso acarreta em problemas como:  

 

* Correr demais com o conteúdo no bloco seguinte, ou no último bloco; 

* Tirar das pausas, já estabelecidas, mais tempo para explicações; 

* A queda de vídeos, que poderia fazer da aula um pouco mais interessante; 

* Atraso da aula seguinte, como já aconteceu algumas vezes; 
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* E a desvalorização do trabalho da equipe que se preocupou durante toda  a 

teleaula em mandar o tempo corretamente. 

Não estou dizendo que há obrigação de cumprir exatamente com tudo o que foi 

proposto, até porque as aulas acontecem ao vivo, e tudo pode acontecer! Mas se há 

um planejamento ele precisa ser considerado. E o desenvolver de uma tele aula que 

considera seu planejamento é completamente diferente, nada sai "atropelado", tudo 

acontece sem muitas surpresas e isso traz a quem assiste a segurança de que o 

Professor sabe o que está fazendo. 

Acredito que Ensino a Distância  seja um desafio para todos os professores e 

profissionais envolvidos. Porque, como é mencionado nas Capacitações de 

Professores, "Aqui o Professor não dá aula sozinho". A teleaula é um trabalho em 

grupo! E todo trabalho em grupo pra se tornar um sucesso passa por algumas 

dificuldades de comunicação interna. Mas se grupo tem o mesmo objetivo e está 

focado, juntos conseguem superar essas dificuldades e fazer de cada tele aula uma 

"Senhora Transmissão"! 

Eu sou muito feliz por saber que trabalho com Docentes que em sua grande maioria, 

considera o trabalho da Equipe, entende todas as nossas solicitações como dicas 

para melhoramento do seu desempenho em estúdio, que entendem nossas 

limitações técnicas no que tange aos equipamentos que são falhos, que não 

justificam seus erros na falta de capacidade do profissional alheio e que entra no 

Estúdio, de "mãos dadas com a equipe” esperando que todos obtenham sucesso. 

Ser um profissional aliado ao EAD  é acima de tudo saber que eu tenho a 

oportunidade de trabalhar com Educação mesmo sem ser professora. Educação é 

sinônimo de progresso, e é um orgulho pra eu ter participação mais da ativa em todo 

esse curso tempestuoso mas recompensador. 
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PROFISSIONAL TÉCNICO 2 

 

       Em teoria as condições para a operação dos equipamentos e preparações 

para as teleaulas são muito boas e todas se encaixam, mas quando se vai para a 

prática, onde os imprevistos estão sujeitos e são mais comuns do que os 

movimentos previstos, a teoria acaba ficando de lado e passa à valer a improvisação 

e a habilidade de lhe dar com uma situação inesperada. 

      A parte técnica me si (onde a única “dificuldade”, está na atenção no começo da 

teleaula nos intervalos e no final), não  é difícil, mesmo porque apertar um botão 

qualquer um pode, e muitas das atividades que nós fazemos, pelo menos é física, é 

apertar um botão, o que faz uma equipe técnica boa, é a sintonia entre todos os 

presentes e a consciência que cada um tem do seu companheiro de trabalho desde 

operadores de câmera até o coordenador de direção, também a adaptação em 

velocidade à maneira em que cada professor da a sua teleaula, apesar de  todos 

participarem de uma capacitação para poder dar aula no EAD e usufruir dos 

recursos, como tablet e poder nos intervalos ou até mesmo durante a teleaula ao 

vivo, responde questões dos alunos em outros lugares do país, cada professor tem a 

sua maneira de trabalhar e ministrar a teleaula, e a dinâmica das aulas EAD , é 

resultado da união da maneira em que o professor administra a teleaula e a equipe 

técnica estar em sintonia e saber como é o ritmo da teleaula e daquele professor 

que a esta ministrando. 

      Na pré-produção, onde se trabalha com o planejamento de tempo de aula, 

preparação de vídeo para complemento da teleaula, digitar os GC's, verificar o 

áudio, câmeras, tablet , a preparação do material (slides) a preocupação para se 

manter um padrão é grande, é uma das etapas mais importantes onde se verifica 

funcionabilidade dos equipamentos, a produção dos vídeos, o cálculo do tempo, 

quando tudo está previamente corretamente preparado , e testado o começo da 

teleaula se torna fácil e dependente só do entrosamento da equipe. 

 Mas como nem sempre tudo está previamente  pré-produzido, e quando 

estamos recém contratados aonde ainda não sabemos onde encontrar a solução 

colocou nossa capacidade de improviso e investigação para descobrir onde está o 
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erro e como podemos eliminá-lo, assim como acontece na produção e na pós-

produção, todo em teoria tem uma ótima funcionabilidade. 

      Mas pense nas produções das teleaulas EAD como várias peças de dominó  em 

pé  e alinhadas, se uma cai, a proxima peça ( etapa ) já  está comprometida, assim 

afetando o processo todo, e muitas vezes cabendo a nós o pessoal da parte técnica 

, que estamos em contato direto com o professor , ter que explicar a falha que 

ocorreu com um certo constrangimento para o professor,  que não sabe e nem tem a 

obrigação de saber como funciona o processo, e acaba tendo uma impressão errada 

e equivocada de nós, assim em algumas vezes nos deixando em uma situação 

complicada, nós da parte técnica erramos também , mas como o contato com o 

professor acaba sendo direto conosco, as falhas acabam sendo apontadas como 

nossas quando na verdade também existe uma falha deles de não mandarem o 

material com antecedência e o vídeo , e nos deixar incapacitados de pré-produzir a 

teleaula , para que está se torne possível e sem erros, muitas vezes nós tomamos 

atitudes além de nossas jurisdições justamente para colocar a teleaula no ar , e 

inclusive ignoramos etapas inicias e vamos corrigindo o percurso durante a teleaula , 

assim comprometendo a atenção da equipe na teleaula , para um problema que está 

nas nossas mãos e não é nosso e temos que resolver. 

      Trabalhar na parte técnica, transcende à preocupação de movimentos de 

câmera, e linguagem da teleaula , que é cabível a nós , temos que estar em sintonia 

com todos os envolvidos, estar ciente do processo completo , antes da gravação , 

durante e depois na gravação de DVD's, e com esse conhecimento podemos 

resolver a maioria dos imprevistos e até mesmo contorná-los, prestar conta e 

explicação ao um professor e algumas vezes torná-lo ciente do porque algo não está 

funcionando , explicando todo o processo que antecede e se sucede a nós.Com isso 

trabalhar na equipe técnica do EAD nos faz aprimorar profissional e pessoalmente. 
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PROFISSIONAL TÉCNICO 3 

Minha carreira profissional em educação a distancia começou a um ano atrás. 

Contratado pela metodista para exercer a função de operador técnico junto a uma 

equipe de TV capacitada para esta modalidade. De início foi possível perceber que 

era usado um formato televisivo composto de algumas adaptações para as 

teleaulas. Por se tratar de um formato televisivo a estrutura dos estúdios é propícia, 

possuindo um switcher adequado e telesalas com plantas de iluminação e eixo de 

câmera e um tablet. Câmeras que por sua vez são usadas de uma forma árdua para 

dar a dinâmica as teleaulas, com movimentos e trocas de planos alternados. 

A modalidade a distancia proposta pela Universidade Metodista segue um padrão de 

produção, buscando criar uma identidade visual para as teleaulas, que possuem 

vinhetas, bgs e layouts, personalizados para essa padronização.  

No entanto nem sempre é efetivo esse padrão, pois há uma adaptação, assim como 

a dos profissionais vale também para os professores que entram para a modalidade 

a distancia. De início todos passam por um curso de capacitação docente para TV, 

no qual busca introduzir o professor no clima de teleaulas e também apresentar a 

eles a linguagem televisiva que é utilizada, o que para alguns a essa adaptação é 

mais breve para outra mais tardia. E é conforme a adaptação do professor que a 

equipe deve trabalhar, pois a partir do momento que o professor entra na telesala, 

ele éo responsável pela condução da aula, esse termo condução envolve, intervalos, 

troca de câmeras, olhar para lente, analise de planos (mais fechado x mais aberto 

/proximidade ao aluno x explicação prolongada) dinâmica Slides/Câmera, afinal 

administração do tempo é de total conta do professor. Com tantos fatores para se 

dar conta no momento da transmissão, alguns professores demoram para 

desenvolver o lado “matéria a ser dada x linguagem televisiva” propriedades que 

com o tempo vão sendo aperfeiçoadas, mas para que isso ocorra de uma forma 

mais acelerada e produtiva, cabe a equipe técnica conduzir o professor.  

O trabalho com educação a distância no meu modo de ver, após esse um ano, é 

positivo, eficaz e promissor, uma nova modalidade e um novo mercado, que 

proporciona um ambiente de trabalho gostoso de trabalhar, propicio ao profissional 

que procura uma alternativa de se introduzir no mercado televisivo. 
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PROFISSIONAL TÉCNICO 4 

 Quando entrei no EAD, não fazia nenhuma ideia do que eu iria lidar, apenas 

dos equipamentos que iria operar. Antes do início do período letivo, foi-me explicada 

toda a dinâmica de uma teleaula, como deveria ser o corte de câmeras, alteração de 

planos, uso de Power Point, inserção de VT‟s, disposição dos microfones, 

maquiagem, GC‟s, contagem de tempo, envio de mensagens, enfim, todos os 

elementos que compõem uma aula à distância. 

      Na teoria, tudo parecia relativamente fácil, até o momento em que o 

professor entra na sala. Com o tempo aprendi que, deste momento em diante, 

algumas das práticas aprendidas devem ser adaptadas, e por vezes até esquecidas. 

Por quê? Pois cada professor lida com o EAD de uma forma diferente, e ainda que a 

técnica seja responsável por 50% da aula, a autoridade máxima dentro da telesala 

ainda é dele. 

      Isso implica, primeiramente, na forma de cumprimentar e conversar com o 

professor. Alguns tem um comportamento mais sereno, ou são mais “fechados”, ou 

estão nervosos pelo fato de entrarem ao vivo no ar nacionalmente dali 10 minutos. 

Isso sem contar os professores de primeira viagem, prestes a dar a primeira aula à 

distância. Com eles, algumas brincadeiras e assuntos devem ser evitados, para 

evitar constrangimentos. Em compensação, outros professores, já mais habituados 

com o estúdio, a equipe e o EAD, são mais liberais, brincam o tempo todo, são mais 

despojados e tratam a equipe como amigos mesmo, respeitando, claro, o ambiente 

profissional. 

     Antes do início da transmissão, o diretor do estúdio repassa com o professor toda 

a  dinâmica da teleaula e revisa o planejamento do dia, inserção de GC‟s, vídeos, 

tempos de bloco e intervalos, etc, para corrigir eventuais erros e ajustar alguns 

detalhes, como excesso ou falta de tempo nos blocos. Alguns professores 

desconhecem este fato, mas o planejamento é o coração de uma teleaula para a 

equipe técnica. É o nosso roteiro, que nos guia durante toda a transmissão, e é 

também o elemento que nos dá mais trabalho. 
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      Mesmo há anos dando teleaulas, alguns professores ainda fazem 

planejamentos com tempo excedente, falta de intervalos ou, ainda, não o fazem. 

Sim, há professores que o ignoram completamente, preferindo lecionar livremente, 

sem interferências externas, sem se preocupar com tempo, intervalos, recados, etc.  

 É bastante complicado lidar com situações assim: ainda que o EAD tenha 

base na técnica, sua finalidade é o ensino, e não se pode prevalecer um ou outro, e 

sim equilibrá-los. Dessa forma, infelizmente, para que haja esse equilíbrio de forma 

harmoniosa, alguns conceitos técnicos devem ser abandonados. 

      O mesmo vale para questões estéticas durante a teleaula, como roupa, troca 

de câmeras ou para casos em que há mais de um professor dentro da teleaula. 

Mesmo que orientados a não usarem certos tipos de vestimenta (cor preta, listras), 

vários deles se esquecem disso. A questão da troca de câmeras, essencial para 

manter a dinâmica da teleaula e necessária para que os operadores troquem de 

planos, por vezes é deixada de lado também, seja por esquecimento ou desconforto. 

Da mesma forma, alguns professores que gostam de levar mais pessoas para 

dentro da telesala para realizar um debate não se dão conta do limite do campo de 

visão da câmera, o que acaba prejudicando o trabalho técnico, que tem que achar 

um jeito de realizá-lo para atender o pedido do professor. São detalhes pequenos, 

mas que fazem diferença (não somente técnica, mas no conteúdo). 

     Curiosamente, todos os professores passam por uma capacitação, um curso que 

os ensina a dar teleaulas, orientado-os em todos estes e mais alguns aspectos, 

como movimentação das mãos, maneira de falar, uso do tablet, entre outros. 

Realmente, são muitos detalhes a serem atentados por eles que, como se já não 

bastasse, ainda têm que lecionar e tirar dúvidas de alunos. É possível entender o 

motivo das diferentes reações deles frente às dinâmicas de teleaula, as prioridades 

que eles dão a certos aspectos e a forma como encaram o EAD. 
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ANEXO F – MODELO DE ROTEIRO PARA OS 

DEPOIMENTOS - Professores 

 

Diretrizes para participação na pesquisa 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _______________________________________________ 

Data de nascimento:____/____/____ 

Naturalidade: _________________________________________ 

 

2. FORMAÇÃO 

Curso: _____________________________________________ 

Instituição que cursou:_________________________________ 

Ano de conclusão: ______ 

Pós-Graduação em __________________________________ 

( ) Lato Sensu  (   ) Stricto Sensu 

 

3. SOBRE A PROFISSÃO 

Atua como docente desde _________ 

Atua no EAD Metodista desde __________ 

Atualmente tem uma carga-horária  EAD de _____ horas  

4. SOBRE  CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA TV 

 Descreva o impacto vivido pelo Senhor(a) nos primeiros contatos com as 

técnicas televisivas ( Postura, gestos mobilidade na telesala, luz microfones , 

câmera) oferecidas pelo  curso CAPDOCTV E transmissão das teleaulas 

 Cite fatos ou cena significativa s no contexto do curso ou das aulas que 

caracterize esta experiência  

 Desenvolva uma critica ou sugestão a este processo de capacitação e 

condução e transmissões das teleaulas 
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ANEXO F – MODELO DE ROTEIRO PARA OS 

DEPOIMENTOS – Profissionais  Técnicos 

 

Diretrizes para participação na pesquisa 

 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _______________________________________________ 

Data de nascimento:____/____/____ 

Naturalidade: _________________________________________ 

 

 

2. FORMAÇÃO 

Curso: _____________________________________________ 

Instituição que cursou:_________________________________ 

Ano de conclusão: ______ 

 

3. SOBRE A PROFISSÃO 

Atua como técnico televisivo desde _________ 

Atua na EAD Metodista desde __________ 

 

4. SOBRE  O TRABALHO EM  ESTÚDIO 

Descreva a aplicação dos conceitos técnicos que são utilizados na realização das teleaulas e o 

encontro destas técnicas ( planejamento, dinâmica das aulas e movimento de câmeras, etc.) , 

quando o professor efetivamente entra na telesala.  
 

 

 


