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RESUMO:  A utilização das videoaulas como parte integrante do processo educativo 

produz novas experiências e articula o ensino e a aprendizagem a partir de elementos 

que permitem o dinamismo da ação educativa. O recurso audiovisual, que dá suporte 

às videoaulas, proporciona novas articulações com a linguagem e estimula a produção 

de outras sensibilidades que não apenas o conteúdo disponibilizado. Este artigo se 

propõe a problematizar o conceito de videoaula, com base nos estudos de Moran 

(1995). Para tanto, baseou-se em uma perspectiva bibliográfica e documental, 

vislumbrando problematizações sobre o tema, correlacionando a própria ideia de 

tecnologia com o uso da linguagem, diferenciando videoaula de videoaula 

youtubiana. Percebe-se que a elaboração de um material didático que se pretende 

denominar videoaula passa por uma série de áreas que entrelaçam saberes técnicos e 

pedagógicos, sendo imprescindível que os educadores que pretendem utilizar este 

recurso estejam devidamente preparados para tal. 
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ABSTRACT: The use of video classes as a part up the education process produces new 

experiences and articulates teaching and learning from elements that allow the 

dynamism of educational action. The audiovisual resource, which supports the video 

classes, provides new articulations with language and stimulates the production of 

sensitivities other than only the content provided. This article proposes to 

problematize the concept of video classes, based on the studies of Moran (1995). To 

this end, it was based on a bibliographic and documentary perspective, envisioning 

problematizations on the theme, correlating the idea of technology itself with the use 

of language, differentiating video classroom from Youtubian video classroom. It is 

possible to perceive that the elaboration of an educational material that is intended to 

be called a video class goes through a series of areas that intertwine technical and 

pedagogical knowledge, making it essential that educators who intend to use this 

resource are properly prepared for this. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea ocidental tem por fundamento à cultura judaico-

cristã, sofre daquilo que Roger Chartier enunciou como sendo “o medo do 

esquecimento” (CHARTIER, 2007, p. 09). Isso significa que esta sociedade expressa o 

desejo de registrar a sua memória e o faz através da escrita, desconsiderando aquilo 

que as sociedades ágrafas e que articulam as vivências e experiências da oralidade, 

permeiam enquanto estratégias de educação e construção dos saberes.  

A influência deste medo do esquecimento deixa suas marcas em diversas áreas, 

entre elas a educação, criando um universo pouco permeável à mudanças e 

transformações, pois valoriza a escrita como forma de legitimar pensamentos e 

saberes. Porém, o espaço produzido pela sociedade em rede e pelo mundo digital abriu 

espaços para utilização de outros códigos e mecanismos de ensino, os quais remetem, 

inclusive, às sociedades antes da escrita, caso da oralidade. Sobre o assunto afirma 

Pires que: 

 

[...] na contemporaneidade os valores dessa tradição foram postos em 
xeque, o que não quer dizer que não foram substituídos por outros, 
num continuum da história. Ao contrário, de forma descontínua, ao 
lado dos valores tradicionais reconhece-se, cada vez mais, em uma 
sociedade midiatizada, a possibilidade de apropriação de outros 
códigos – visual, oral, audiovisual – como formas de leitura e escritura 
do mundo (PIRES, 2009, p. 01-02). 
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Um dos códigos apontados por Pires (2009) como pertinente e relevante na 

sociedade da informação (LÉVY, 2010) é o recurso audiovisual, o qual oportuniza uma 

nova articulação com a linguagem e estimula o desenvolvimento de outras 

sensibilidades. Nesta perspectiva, o uso de vídeos com conteúdo educativo surge 

como uma possibilidade a ser explorada, oportunizando a aquisição de novos saberes. 

É neste contexto que nasce a ideia da videoaula. Faz-se necessário traçar um breve 

histórico sobre a questão do uso de recursos audiovisuais antes de enunciar a definição 

do que este trabalho compreende como videoaula. 

 

REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE VIDEOAULA 

 

O advento da sociedade em rede, datado por Pierre Lévy (2010) como tendo seu 

marco nos anos de 1970, faz crer que o uso das imagens enquanto elemento que 

proporciona a comunicação entre as pessoas e é facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem é recente. Seu uso, porém, é mais antigo do que parece, estando 

presente desde a pré-história. Para Kerbauy e Santos: 

 

A aprendizagem por meio de imagens tem suas raízes em tempos 
remotos. As pinturas rupestres, por exemplo, já representavam uma 
forma de aprendizagem para o homem da época. Eram, além de 
registros de acontecimentos, também formas de ensino-aprendizagem, 
pois o conteúdo ali expresso era relevante para um homem que 
partilhasse da mesma cultura num mesmo espaço e tempo 
(KERBAUY; SANTOS, 2014, p. 214-215). 
 

A partir da obra de Jean Amós Comenius4, intitulada Orbis Pictus a ideia de 

associar o uso da imagem ao texto assume outra proporção, sendo este texto 

considerado o precursor dos livros didáticos ilustrados e das cartilhas de caráter 

educacional conforme preconizadas no universo da cristandade ocidental. Sobre o 

assunto, informa Miranda que: 

 

[...] o que podemos afirmar é que “Orbis Pictus” desmitifica que o uso 
da imagem na educação escolar e na produção do conhecimento seja 
algo pensado apenas na moderna sociedade industrial. O estudo desta 
obra aponta para a necessidade de pensarmos que imagem, 
aprendizagem e conhecimento componham uma articulação histórica 
e que tenham história material (MIRANDA, 2011, p. 197). 

 

4 Jean Amós Comenius é um pensador do século XVII, considerado importante figura acadêmica pela 
área da Educação. Sua obra mais conhecida, Didática Magna é utilizada até a contemporaneidade como 
um dos aportes utilizados pela Pedagogia para discutir sobre as questões que envolvem o processo de 
ensino e aprendizagem. Entre outras obras conhecidas do autor estão Pampaedia (Educação Universal) 
e o já citado Orbis Pictus. 
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Assim, desde a obra de Comenius, e alcançando pensadores do século XVIII 

como Rousseau5, e XIX, como Maria Montessori6, a ideia de associar imagem ao texto 

e articular com isso um processo de desenvolvimento educativo com potencial criador, 

passou a constituir elemento primordial para pensar a construção do conhecimento a 

partir de recursos mais sensoriais e intuitivos (KERBAUY; SANTOS, 2014). 

Shrock defende que os anos de 1920 foram fundamentais para o 

desenvolvimento do que denomina de “ideia de design instrucional” (SHROCK, 1995, 

p. 12)7. Na opinião da autora, foi nesse momento histórico que a sociedade passou por 

um processo de amadurecimento sobre as ideias de design instrucional, sendo que as 

mais proeminentes se tornaram aquelas que defendiam a educação individualizada. 

Para Shrock: 

 

A terceira década do século XX viu surgir o amadurecimento de uma 
série de ideias que foram fundamentais para o desenvolvimento 
instrucional. As mais proeminentes entre elas, apontavam para os 
objetivos educacionais e para uma instrução individualizada. Também 
nesta década surgiram as sementes de ideias que seriam 
completamente desenvolvidas décadas depois (SHROCK, 1995, p. 12).8 
 

 

A instrução e as sementes as quais o texto de Shrock (1995) faz referência dizem 

respeito ao uso da imagem enquanto ferramenta do processo de ensino e 

aprendizagem o qual teve o seu desenvolvimento alavancado quando do advento da 

Segunda Guerra Mundial e dos anos da década de 1940. Kerbauy e Santos (2014) 

entendem que os recursos audiovisuais foram imprescindíveis para a instrução rápida 

do contingente militar norte-americano em termos do que se esperava dele no campo 

de batalha. Sobre o assunto afirmam as autoras que: 

 

5 Jean-Jacques Rousseau é um pensador francês do século XVIII, considerado um dos precursores do 
movimento Iluminista o qual pautava as suas ideias na defesa da razão como princípio do pensamento 
humano. Entre as obras mais conhecidas do autor estão Do Contrato Social, texto em que ele articula as 
práticas de como deve se exercer o convívio em sociedade; e Emílio, obra na qual, a partir de uma 
personagem fictícia, estipula as maneiras que o Iluminismo considerava adequadas para a educação de 
uma criança. 
6 Maria Montessori nasceu na Itália em 1870. Sua formação abrangia as áreas da educação e da saúde. 
Desenvolveu um método educativo através do qual estimulava o desenvolvimento físico e mental das 
crianças, sendo o mesmo adotado enquanto modelo até a contemporaneidade tanto em redes escolares 
públicas quanto privadas. 
7 No original ideia of instructional design. A tradução apresentada neste trabalho é de responsabilidade 
dos autores. 
8 The third decade of the century saw the maturation of several ideas that are fundamental to 

instructional development. Most prominent among these are educational objectives and individualized 

insctruction. Also on this decade appeared the seeds of ideas that would be fully elaborated only 

decades later (SHROCK, 1995, p. 12).  
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A Divisão de Audiovisuais para Treinamento de Guerra (Division of 
Visual Aids for War Training), com o apoio do Departamento de 
Educação dos Estados Unidos, chegou a produzir 457 filmes, 432 
filmes mudos e 457 manuais instrucionais, desde o período em que foi 
criada até junho de 1945 (KERBAUY; SANTOS, 2014, p. 218). 
 

 

Esse desenvolvimento massivo e o uso dos recursos audiovisuais foram 

importantes para que o rádio e a televisão fossem vistos e entendidos como meios de 

propagar conhecimento e, após a difusão das salas de cinema no século XX, os filmes 

começaram a ser usados nas escolas com o mesmo objetivo (KERBAUY; SANTOS, 

2014). No caso do Brasil, um exemplo desse processo e do uso desse tipo de recurso é 

nomeado Telecurso, criado pela Fundação Roberto Marinho(Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Telecurso 

 
Fonte: telecurso.org.br 

 

Entretanto, no Brasil, a história do uso dos recursos audiovisuais é um pouco 

mais complexa e controversa, iniciando-se na década de 1930, durante o governo de 

Getúlio Vargas. Para Da-Rin (2010) antes de qualquer debate sobre os recursos 

audiovisuais no país é necessário entender que esta premissa constitui parte de uma 

conjuntura política, e o fazer que ela envolve diz respeito a própria ideia de 

nacionalidade. Pensar o uso deste recurso, portanto, implica em posicionamento 

político e em refletir sobre quem irá utilizá-lo, como ele será utilizado e sob quais 

condições. Em relação ao assunto Da-Rin menciona que: 
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O Brasil é um dos países que compreenderam a importância 
estratégica de consolidar uma indústria audiovisual sustentável, não 
só pela crescente circulação de imagens em nossa época, pelo alto valor 
econômico envolvido e pela necessidade imperiosa de uma nação 
dominar sua autorrepresentação simbólica. Parte da infraestrutura 
imaterial de um povo, sua cinematografia contribui para, no plano 
interno, gerar entre os cidadãos o sentimento de pertencimento na 
comunidade nacional e, no externo, difundir os valores culturais do 
país e abrir espaços diplomáticos e comerciais (DA-RIN, 2010, p. 91). 
 

 

O audiovisual é um dos mais importantes recursos utilizados no contexto da 

Educação a Distância (EAD), constituindo-se em um dos elementos que serve como 

exemplo do que Pierre Lévy anunciou como a “virtualização da informação” (LÉVY, 

2010, p. 47). Neste sentido, é preciso compreender que a produção de um recurso 

audiovisual não é meramente a junção de imagem e som, mas sim um elemento que 

promove a universalização do saber e “[...] propaga a copresença e a interação de 

quaisquer pontos do espaço físico, social ou informacional” (LÉVY, 2010, p. 49). 

Essa perspectiva permite entender o audiovisual (é a por ela que este trabalho 

compreende o sentido da uma videoaula) enquanto elemento que possui ao menos 

três sentidos: o técnico, ligado à informática e a produção da informação utilizando a 

imagem e o som, bem como ao lugar em que esta produção será hospedada (sites ou 

plataformas digitais, por exemplo); o sentido corrente, o qual expressa a efetivação do 

material em um espaço “não material”, ou seja a imagem e o som culminam no 

elemento ágrafo, remontando a lógica da antiguidade e dando a falsa impressão de 

“irrealidade”; e o sentido filosófico, segundo o qual essa sensação de “irrealidade” 

aponta para um novo contexto de produção do saber, qual seja ele, o universo do 

ciberespaço (LÉVY, 2010; DELEUZE, 2006). 

O audiovisual permitiu avanços no campo da Educação a Distância (EAD), uma 

vez que seu uso abriu novas possibilidades aos sujeitos que articulam seu processo de 

ensino e aprendizagem. Atualmente, o termo audiovisual é amplamente utilizado e 

para entendê-lo é necessário separar o termo compreendendo que o áudio corresponde 

ao sentido da audição e o visual atinge o sentido da visão. Por mais óbvio que isso 

possa parecer, o audiovisual permite a utilização desses sentidos individualmente ou 

de forma unificada contribuindo tanto para ensino como para aprendizagem 

(KERBAUY; SANTOS, 2014). 

A videoaula se caracteriza justamente por ser um elemento em que imagem e 

som se coadunam produzindo alternativas educacionais que tornam o sujeito do 

processo ensino e aprendizagem mais ativo em relação ao conhecimento que pretende 

adquirir, pois a pessoa tem a possibilidade de usar do recurso quando e onde puder, 

sendo-lhe permitido também repetir o uso do material quantas vezes quiser ou se fizer 

necessário e sem que haja uma mudança no conteúdo. 
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O vídeo digital foi, para Sousa e colaboradores, um incentivo para a “[...] 

contextualização de aprendizagem multimídia, gerando projetos e investigações, 

[promovendo a] exploração de aplicativos disponíveis na rede virtual” (SOUSA; 

MOITA; CARVALHO, 2011, p. 21). O vídeo permite uma evolução comunicativa 

comparado ao ensino tradicional, oportunizando que novas formas de expressão 

fossem incluídas na sala de aula, principalmente no que se refere a oportunidade de 

acesso e uso do conteúdo que a videoaula disponibiliza. 

Moran aponta que o uso deste recurso desperta sensibilidades estéticas a partir 

a da exploração dos sentidos, quando afirma que: “[...] o vídeo é sensorial, visual, 

[utiliza da] linguagem falada, [da] linguagem musical e escrita. Linguagens que 

interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força” 

(MORAN, 1995, p. 28). Mussio apresenta em linhas gerais o conceito de videoaula ao 

informar que: 

 

O conceito de videoaula nasceu na década de 80 e tornou-se viável com 
a popularização dos famosos videocassetes, que utilizavam fitas VHS. 
Já na década de 90, os DVDs começaram a ser difundidos e muito 
comercializados, o que fez com que as chamadas “fitas” se tornassem 
obsoletas. No entanto, hoje, este tipo de negócio também está 
mudando, pois com a internet o acesso aos vídeos (videoaulas) é feito 
de modo imediato e, em grande parte dos casos, de forma gratuita, 
uma vez que tais aulas estão inseridas em plataformas gratuitas de 
vídeos (MUSSIO, 2018, p. 94). 

 
A autora acredita que o conceito de videoaula vai além de pensar apenas um 

conteúdo que possa ser gravado e disponibilizado em forma de vídeo, argumentando 

que esta ferramenta demanda tempo de planejamento, conhecimento sobre recursos 

tecnológicos que muitas vezes não são usados rotineiramente por profissionais que 

não sejam da área de Tecnologia da Informação, criação, edição do material, e a 

distribuição do mesmo (MUSSIO, 2018). Diante disso, é evidente que a elaboração de 

um vídeo educativo é uma tarefa bastante complexa e que envolve muito mais que o 

mero ato de ligar uma câmera. Neste sentido, Moran ainda complementa ao afirmar 

que: “(...) não é satisfatório didaticamente exibir o vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo 

com o assunto de aula, sem voltar e sem mostrar alguns momentos mais importantes” 

(MORAN, 1995, p. 30). 

Pensar uma videoaula sem articulação de todos os pressupostos elencados no 

parágrafo anterior, significa apenas transportar a educação tradicional para o 

ambiente virtual, no sentido de entender o sujeito do processo educativo como alguém 

que irá absorver passivamente um conteúdo a partir da plataforma virtual, sem 

necessariamente perceber a importância daquele conjunto de informações para a 

construção do seu conhecimento. Sobre o assunto reforçam Silva, Renovato e Araujo 

que o processo de preparação de uma videoaula envolve: 
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[...] uma pré-produção, na qual é elaborado um roteiro de tudo que 
será abordado no vídeo, e também de como será feita cada etapa; a 
segunda etapa é constituída pelo processo de produção, em que se 
coloca em prática o roteiro estabelecido, sempre atentando-se para a 
linguagem utilizada, pois esta é destinada ao público-alvo, com a 
finalidade de que ele consiga entender e abstrair os principais objetivos 
dessa tecnologia educacional; a terceira e última etapa é a pós-
produção, momento em que ocorre o processo de edição de todos os 
vídeos gravados, constituindo-se em um momento de “lapidação” de 
todo o material, deixando-o organizado o suficiente para que seja 
reproduzido no sentido de alcançar seus objetivos (SILVA; 
RENOVATO; ARAUJO, 2019, p. 55). 

 
Silva, Renovato e Araújo (2019) construíram seu conceito de videoaula a partir 

das concepções de Moran. Para os autores, a videoaula apresenta em sua composição 

vários tipos de linguagens sensoriais: visual, falada, musical e/ou sons embutidos. 

Essas linguagens sensoriais permitem que educadores consigam transmitir 

didaticamente seus conhecimentos, atraindo a atenção discente através dos recursos 

que uma videoaula dispõe e consequentemente o ensino se torna mais proveitoso e 

prazeroso (SILVA; RENOVATO; ARAUJO, 2019). Nesse sentido, o uso da tecnologia 

permite que o universo da escola converse com a “cultura da juventude” (SOUSA; 

MOITA; CARVALHO, 2011, p. 25), principalmente no que se refere a dita geração Y 

ou millenials9. 

Para Silva, Renovato e Araujo (2019), o uso de videoaulas não é algo que se 

limita aos anos iniciais da escola ou aos millenials. Os autores entendem que este 

recurso digital pode ter seu uso ampliado para as mais diversas áreas do conhecimento 

e diferentes faixas etárias. Neste sentido, o mesmo pode ser utilizado para os 

profissionais já em atividade na área da saúde pois possibilita que eles alcancem novos 

entendimentos sobre a sua atuação, já que:  

 

[...] a videoaula apresenta alguns benefícios educacionais, como por 
exemplo, a melhora da comunicação e expressão quando relacionada 
às ideias que os indivíduos têm que repassar ou discutir; e também o 
desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, melhorando sua 
base analítica relacionada ao processo de ensino-aprendizagem 
(SILVA; RENOVATO; ARAUJO, 2019, p. 54). 
 

 

9 O conceito de geração y e millenials é utilizado nesta pesquisa a partir do trabalho Galvão e Santos 
(2020). Atualmente no mercado de trabalho e no campo da educação encontram-se pessoas pertencentes 
a 2 gerações distintas: geração X, expressão que se refere às pessoas nascidas entre os anos 1960 e 1980, 
portanto junto com o advento da internet mas sem necessariamente ter acesso aos seus recursos desde 
o nascimento ou mesmo durante a sua vida; e geração Y ou millenials, também chamados de “nativos 
digitais”, nascidos após 1982 e que tem na tecnologia um elemento que faz parte do seu dia a dia. 
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As ideias desenvolvidas até o momento mostram que a sala de aula não é, no 

contexto da sociedade atual marcada pelo uso da tecnologia, o único espaço em que o 

processo de ensino e aprendizagem pode ocorrer. Salienta-se que a comunicação, que 

é fator preponderante para que esse processo ocorra, pode acontecer através da 

utilização de outros meios que mobilizam diferentes ambientes educacionais e 

promovam maior participação/adesão dos estudantes nas relações que envolvem o 

ensino, principalmente ao fazerem uso de outras habilidades sensorais como a falada 

e a visual (SOUSA; MOTTA; CARVALHO, 2011). 

Para Moran “pelo vídeo sentimos, experienciarnos sensorialmente o outro, o 

mundo, nós mesmos” (MORAN, 1995, p. 28). A categoria sensorial visual possibilita 

que a pessoa que assiste ao vídeo se insira no contexto da pessoa que organizou a 

produção e capte através das imagens a percepção de quem está transmitindo a 

mensagem, em termos das suas vivências sejam elas individuais ou coletivas. Nesse 

sentido o plano em que a gravação é realizada é algo fundamental e intencional e 

envolve o que se caracteriza por enquadramento, na linguagem cinematográfica: 

 

A noção de enquadramento é a mais importante da linguagem 
cinematográfica. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada 
momento de sua realização. Enquadrar também é determinar o modo 
como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo 
filme. Quem enquadra bem, com senso narrativo e estético, escolhendo 
acertadamente como as coisas e as pessoas são filmadas em cada plano 
do filme, tem meio caminho andado para contar uma boa história com 
o cinema (PRIMEIRO FILME, s/d, p. 01). 

 
No que se refere a habilidade sensorial falada a ser explorada na criação de uma 

videoaula, Moran aponta que a mesma deve se aproximar do cotidiano das pessoas, 

pois “[...] a fala aproxima o vídeo do cotidiano, de como as pessoas se comunicam 

habitualmente [...]. A narração falada ancora todo o processo de significação” 

(MORAN,1995, p. 28), do que se pretende mostrar. Para construir uma narrativa em 

um vídeo de caráter educativo é necessário observar o que Leal aponta no que se refere 

ao roteiro e que preconiza a compreensão do chamado tempo do discurso pois isso 

interfere no que a videoaula irá contar através do uso da imagem e do som: 

 
No roteiro, também precisamos de um tempo do discurso (a duração 
total das cenas, sequências e total do filme, por exemplo) e o da história 
que está sendo contada. No roteiro estão descritos em texto o que virá 
a ser som e imagem. É através dessa organização textual, obedecendo 
fielmente os conceitos da estrutura narrativa, que o roteiro consegue 
ser o filme antes do filme. Sem ser um não filme, porque enquanto 
roteiro está sujeito às leis da criação ficcional e da teoria estrutural 
(LEAL, 2011, p. 01). 
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Mussio (2018, p. 94) reforça essa premissa ao anunciar que uma videoaula 

precisa ser produzida em um processo dito de “decupagem” o qual “(...) consiste em 

escolher as partes ou pedaços da realidade que serão criados pela câmera, eliminando 

os tempos fracos ou inúteis da ação”. É evidente que a quanto melhor a videoaula for 

produzida, melhor será a sua ordem narrativa, a capacidade de criação de um enredo 

que seja lógico e envolvente, permitindo enunciar utilizando da habilidade sensorial 

falada e da habilidade sensorial visual de maneira unificada para expressar um 

conteúdo e transmitir uma mensagem (MUSSIO, 2018). 

Portanto, o processo de criação de uma videoaula se caracteriza pela 

interdisciplinaridade pois envolve abrigar o conteúdo que se pretende trabalhar, 

independente da área de conhecimento, a uma série de saberes oriundos do campo do 

Cinema, transpondo-os para o universo do ciberespaço através de recursos da área da 

Tecnologia da Informação. 

Uma das plataformas que mais hospeda esse tipo de recurso na atualidade é 

conhecida como YouTube. Para que se tenha uma ideia do potencial que a plataforma 

possui basta citar que ela já atingiu “[...] mais de 4 bilhões de horas em visualizações e 

cerca de 250 horas de conteúdo em vídeo são vistos por dia” (LUGARINI, 2019, p. 01). 

Mussio (2018) buscou em sua pesquisa compreender o que é uma videoaula 

youtubiana e quais as principais diferenças entre os vídeos hospedados nessa 

plataforma e as demais videoaulas. 

Em seu trabalho, Mussio (2018) entende que o ciberespaço permite a 

constituição de um gênero digital que permite a exploração de novas linguagens, caso 

das videoaulas inseridas no YouTube. Para ela, “[...] as videoaulas, ao se situarem 

agora na internet, podem ser compostas de variadas materialidades, possibilitando a 

confluência de diferentes esferas da atividade humana ligadas pelo uso da linguagem” 

(MUSSIO, 2018, p. 92). 

Nesse sentido, as reflexões de Mussio (2018) se aproximam da proposta de 

Lemos e Lévy (2010) quando os autores apontam que um dos principais elementos que 

articula e garante ao ciberespaço o seu dinamismo incide na sua capacidade de 

produzir e gerar uma grande quantidade de informação e de divulgar essa informação 

através do que denominam “linguagem da comunicação” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 

120). O ciberespaço permite, através da linguagem da comunicação, que as distâncias 

físicas e espaciais não sejam mais levadas em conta fazendo florescer um outro 

contexto em termos de ensino e aprendizagem. 

A teoria que melhor organiza em termos linguísticos os pressupostos da 

chamada linguagem da comunicação conforme apontam Lemos e Lévy (2010), 

perpassa a construção proposta por Mikhail Bakhtin (2011) a partir da qual a 

linguagem só faz sentido em termos dialógicos ou seja: 
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Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o 
contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro 
sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascido no diálogo 
de séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados 
de uma vez por todas): eles irão sempre mudar (renovando-se) no 
processo de desenvolvimento subsequente, diálogo futuro 
(BAKHTIN, 2011, p. 410). 

 
É nessa perspectiva que a linguagem utilizada pelas videoaulas deve ser 

compreendida, percebendo que as palavras que elas encerram não significam estar 

encerradas em si mesmas e nem enfaixar verdades absolutas. Esta linguagem é a que 

melhor se coaduna ao ciberespaço por permitir a lógica da hipertextualidade 

(CHARTIER, 1999), ou seja, da constante busca por novas informações, 

desdobramentos e aprofundamento dos saberes. 

Mussio aponta que a videoaula youtubiana é um tipo de recurso diferente dos 

seus antecedentes, quais sejam elas, as videoaulas em fita VHS e mesmo as videoaulas 

utilizadas na modalidade EAD. Na opinião da autora um dos elementos que confere 

essa diferença está no suporte que a videoaula youtubiana apresenta, o qual possibilita 

outras formas de interpretação e articulação dos saberes. Sobre isso afirma Mussio que:  

 

Ao estudarmos o gênero videoaula youtubiana como uma atualização 
do gênero videoaula, encontramos uma maneira de compreendermos 
como o gênero se atualiza em razão das esferas e do suporte nos quais 
ele se engendra. Segundo essa nossa hipótese, uma videoaula em VHS 
ou DVD é diferente de uma videoaula de EaD, que é diferente de uma 
videoaula inserida no YouTube. Apesar de todas serem constituintes 
do gênero videoaula, suas especificidades proporcionam 
possibilidades outras de interpretação e produção discursiva 
(MUSSIO, 2018, p. 93). 
 
 

As diferentes possibilidades de interpretação e produção discursiva se deve ao 

fato de o Youtube permitir conferir a esse tipo de recurso, devido ao suporte que a 

plataforma oferece “[...] finalidades específicas, materializadas na construção de sua 

forma composicional, de seu conteúdo temático, bem como de seu estilo” (MUSSIO, 

2018, p. 93). 

Mussio emprega o termo “aluno-usuário” (MUSSIO, 2017, p. 1810) para se 

referir aos sujeitos que fazem uso desse tipo de tecnologia, acessada especificamente 

por meio da plataforma digital YouTube: eles são considerados destinatários 

presumidos do conteúdo exposto na videoaula o qual, não necessariamente, precisa 

estar diretamente relacionado a uma área de formação ou questões afins, bastando 

apenas a curiosidade das pessoas interessadas e a possibilidade de acesso ao conteúdo 

como elemento para que estas pessoas façam uso deste saber. O Quadro 1, a seguir, 

apresenta um resumo sobre os tipos de videoaula investigados por Mussio (2018). 
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Quadro 1 - Resumo sobre os tipos de videoaula 

VÍNCULO INSTITUCIONAL NÃO INSTITUCIONAL 

Função 
Aprendizagem e/ou 
divulgação 

Aprendizagem e/ou divulgação. 

Produção 
Produzida para o meio virtual, 
compõe cursos específicos  

Produzida para o meio virtual, não 
necessariamente precisa compor 
cursos específicos. 

Público-alvo 
Disponível para quem tem 
usuário e senha 

Pode ser de livre acesso ou fazer 
parte de uma plataforma paga (no 
caso do YouTube é de livre acesso). 

Credenciamento 

Produzidas por profissionais 
que possuem expertise no tema, 
em termos de formação 
(professores, profissionais da 
área, etc.). 
Presença da imagem e/ou voz 
do ministrante associada ao 
uso de recursos tecnológicos. 

Produzidas por pessoas que 
possuem interesse naquele 
conteúdo sem necessariamente 
possuírem alguma titulação que 
lhes confira formação na área. 
Presença da imagem e/ou voz do 
ministrante associada ao uso de 
recursos tecnológicos. 

Fonte: Adaptado de Mussio (2018). 

 

 Uma análise do quadro permite compreender que cada tipo de videoaula possui 

especificidades em termos de público, expertise, função e forma de produção 

evidenciando a complexidade de utilização deste recurso para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se percebe pelo quadro 01, Mussio (2018) entende que a presença de um 

indivíduo que será o responsável por conduzir o tema trabalhado no vídeo (seja essa 

presença reproduzida em termos de imagem e som ou somente de som) é um dos 

elementos que define a videoaula, já que, per se, esse recurso necessita de alguém que 

atue na função de condutor ou se posicione em relação ao assunto que o vídeo buscará 

apresentar. Logo, animações e qualquer outro tipo de recurso audiovisual que não se 

enquadre no que o quadro menciona não pode ser considerado uma videoaula. Mussio 

detalha de forma mais específica o que podemos chamar de estruturação das 

videoaulas youtubianas, pois de acordo com seu trabalho: 

 

[A estruturação] das videoaulas youtubianas ditas institucionais, 
podemos também observá-las segundo determinadas características 
que podem se fazer importantes durante a sua produção, como, por 
exemplo: a) a definição do tema a ser abordado, b) a confecção do 
roteiro da aula, ou seja, a preparação do texto discursado; a escolha das 



 

322 

imagens que serão utilizadas, incluindo-se aqui as já existentes em 
vídeo; as filmadas; as geradas por computador (animação gráfica) e as 
escaneadas (figuras e fotos), bem como os sons ou vinhetas 
selecionados; c) a gravação (captura) em arquivo da aula produzida; 
d) a contagem do tempo; e) a previsão do total de imagens a serem 
utilizadas; f) a utilização de um programa de edição; g) a elaboração 
da abertura, que tem por função prender a atenção do espectador 
(destinatário); h) a produção do vídeo; i) a disponibilização da aula em 
plataforma Moodle quando esta estiver atrelada ao EaD (no nosso 
caso, é necessário a abertura de uma conta no site do YouTube e a 
criação de um canal dentro do próprio site onde os vídeos serão 
inseridos) (MUSSIO, 2018, p. 99). 

 
Observamos pelo presente texto que a elaboração de um material que se 

pretende denominar videoaula perpassa uma série de áreas de cunho técnico e 

pedagógico, sendo importante que as pessoas que pretendem utilizar desse recurso 

enquanto ferramenta do processo de ensino e aprendizagem estejam preparadas para 

tal, objetivando que o mesmo atue no sentido de propiciar novas experiências 

educacionais e propicie a ampliação dos horizontes de conhecimento das pessoas que 

dele irão se utilizar. 
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