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O QUE PRECISAMOS PARA PLANEJAR, PRODUZIR E REALIZAR 
NOSSA AULA VIRTUAL?

A mídia

A mediação

O ato pedagógico

Professores, alunos e profissionais envolvidos na criação 
da sala virtual



MÍDIA?



A sala virtual do Moodle, enquanto ferramenta/plataforma 
digital, onde se desenvolvem as mediações entre os 

sujeitos responsáveis pela concepção e desenvolvimento 
do ato pedagógico.

Retirado dos Indicadores de desenvolvimento da Mídia (2010)

NOSSA MÍDIA É



MEDIAÇÃO?



NÃO UMA, MAS VÁRIAS MEDIAÇÕES

● São os processos de intervenção dos sujeitos 
entre si na sala virtual considerando as 
formas comunicacionais vinculadas aos 

diversos desdobramentos das ações 
educacionais para o desenvolvimento do ato 

pedagógico.



ATO PEDAGÓGICO?



                  O ATO PEDAGÓGICO?

●  Libâneo  no seu livro Democratização da escola pública (1985, p.
97) defende que “Educar é conduzir de um estado a outro, é 
modificar numa certa direção o que é suscetível de educação”. 

O ato pedagógico, portanto, remete à atividade de interação 
(comportamentos comunicacionais) entre o professor, o aluno e 
o saber capaz de provocar mudanças significativas em seus 
comportamentos.

RECONHECIMENTO: O ato pedagógico na sala virtual decorre das 
muitas mediações entre equipes, na perspectiva do peopleware.



PROFESSORES, ALUNOS E PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS NA CRIAÇÃO DA SALA VIRTUAL

Professores

Alunos

Peopleware



● Sala virtual, 
enquanto 

ferramenta/plata-
forma digital, onde 
se desenvolvem 

as 
comunicações/inte

rações entre o 
professor, o aluno 
e o saber, sob a 

ênfase 
educacionalA mídia

● Remete às 
múltiplas 

interações que 
interligam e 

fortalecem as 
formas 

comunicacionais 
entre o professor, o 

aluno e o saber. 

A mediação
do ato pedagógico

na sala virtual

● Sujeitos sobre os 
quais são exercidas 
ações pedagógicas 

diversas, que se 
espera, eficazes o 

suficiente para 
modifica-los de uma 
direção a outra, ou 

seja, educa-los

Professores, 
alunos e o 

peopleware



QUEM E ONDE SE PRODUZ, INTELECTUALMENTE, A SALA 
VIRTUAL?

Ação 
individual 

O professor 
solicita a sala 

virtual, inscreve 
seus alunos, 

disponibiliza seu 
material e, quase 

sempre, a sala 
serve de 

repositório.

Ação coletiva   

Produção segmentada – 
envolve muitas pessoas, mas 

as ações continuam 
individuais gerando, quase 

sempre, falhas decorrentes de 
conflitos comunicacionais.

Produção convergente – envolve 
muitas pessoas com ações de 

produção/comunicação em tempo real 
inseridas na mesma mídia. 



ALGUNS PONTOS IMPORTANTES:
● 1. A ação coletiva na produção intelectual da sala virtual 

remete ao cenário da EaD no séc. XXI;
● 2. EaD com tendência à mobilidade comunicacional e 

computacional para produção de materiais didáticos que  
possam ser veiculados em múltiplas plataformas e 
dispositivos móveis;

● 3. Há mudanças profundas e estruturais na sociedade do 
séc. XXI, que rompem com valores consolidados;

● 4. Não dá para pensar o professor ou sistema educacional 
distanciado dessas mudanças sob perda do sentido e 
esvaziamento da sua ação;

● 5. Há uma lente aumentada sobre o professor 
formador/conteudista, tendo em vista os diversos saberes 
dele exigidos, quando a proposta está em conceber um 
curso virtual.



ALGUNS PONTOS IMPORTANTES:
● 6. Os meios digitais ampliam as bases comunicacionais 

sob a perspectiva da cibercultura.
● 7. A cibercultura tem a conotação das trocas e relações 

entre a sociedade e a cultura, a partir das tecnologias 
digitais, considerando as modificações e os impactos 
bilaterais, multilaterais entre esses campos. 

● 8. Há que se pensar no cerne da palavra interativa, como 
na comunicação mediada pelo computador, fortalecendo 
intercâmbios comunicacionais com tecnologias que 
ampliam a cognição humana; 

● 9. A produção intelectual da sala virtual configura ação 
complexa para o professor-autor;

● 10. Pessoas envolvidas na produção da sala virtual: 
Designer instrucional, diagramador, revisor, professor 
formado/conteudista, desenvolvedor, tutor.



QUESTIONA-SE

● Com base nos dez pontos, quais ferramentas podem 
ser consideradas interativas? 

● E ampliando a proposta, para que, além de interativas, 
sejam colaborativas, no sentido da autoria não 
definida, na perspectiva da produção intelectual em 
tempo real, ajudem a aproximar/interligar alunos entre 
si, com professores e conteúdos?



AFIRMA-SE E QUESTIONA-SE

● São interativas, ferramentas como chat, wiki, 
fóruns, glossário, email, skype, edição de 
blogs, vídeos, sites, entre outras. Cada uma ao 
seu modo precisam ter uma proposta 
pedagógica clara e definida para que 
funcionem e sejam incorporadas no seio 
educacional, fortalecendo as relações 
humanas de estudantes entre si e com seus 
professores. 

● Mas, postas assim, são convergentes? Ou, 
disfarçadas, simbolizam uso segmentado que 
agrega pouco trabalho em rede?



A PRODUÇÃO INTELECTUAL DA SALA VIRTUAL SOB ENFOQUE 
SEGMENTADO/PONTUAL



DIFICULDADES EVIDENCIADAS NESSE MODELO

● Ruídos comunicacionais;

● Falhas em algum ponto da produção, seja na 
revisão, seja na diagramação, seja na concepção 
intelectual;

● A falha ficará evidente no momento da realização 
da aula, com o aluno, sendo mediada pelo tutor, 
dependendo do modelo de EaD;

● Pouco atendimento ao cronograma.

● Retrabalho.



A PRODUÇÃO INTELECTUAL SEGMENTADA 
ACONTECE

● Porque não se tem (tinha?), de forma consolidada, 
ferramenta/mídia que favoreça a produção 
colaborativa de um texto claro, capaz de dialogar 
com o aluno, com abordagem consistente;



A SOLIDÃO INTELECTUAL DO PROFESSOR-AUTOR

Texto com 
escrita clara, 

conceitualment
e consistente.

Imagens, 
vídeos, links 
compatíveis 
com o texto.

Atividades 
criativas e 
corretas

Conhecimento 
sólido do 

potencial da 
sala virtual





PRODUÇÃO INTELECTUAL EM MÍDIA INTEGRADA CONVERGENTE

● O conceito de mídia convergente representa a sala 
virtual, como àquela que é capaz de reunir em si 
própria, outras diversas ferramentas, que permitam o 
acesso à imagem fixa e em movimento, áudio, 
Webconferência, chat, passeios virtuais em espaços 3D, 
ludicidade, gamificação, edição/produção coletiva de 
texto. 

● Ao final, a televisão, o rádio, o texto, o game, a notícia, 
a videoaula, o chat, a conferência, as redes sociais, o 
email e todos os sites de acesso a imagens, vídeos em 
conformidade com a licença Creative Commos estarão 
virtualmente reunidos e convergentes de modo a 
reverter ao conteudista economia de tempo/espaço na 
sua produção intelectual. 



● O caráter da convergência não é tomado sob o 
enfoque tecnológico, apenas, mas, cultural, 
também. A mídia convergente é assumida como 
àquela capaz de fazer circular os conteúdos de 
diversos sistemas midiáticos, direcionados a um 
espaço comum, considerando-se necessariamente, 
as consequentes relações de transformação que se 
vinculam à “cultura participativa” e à “inteligência 
coletiva”.



● E os professores e seus alunos? 
● E os demais profissionais, designer instrucional, revisor, 

diagramador, coordenador do curso, efetivamente 
envolvidos na produção do MD? 

● Têm cultura para produzir, na perspectiva do ensinar e 
aprender em ambiente midiático convergente?



● Quatro estágios para aquisição de um hábito/cultura

Inconsciente e sem habilidade
Consciente e sem habilidade
Consciente e com habilidade
Inconsciente e com habilidade



● A mídia convergente remete à vinculação a 
um ponto cultural do internauta. É a mídia, 
sob enfoque recursivo, “olhando” para ela 
mesma e atraindo a si outras ferramentas 
que fortalecem o caráter midiático.  



● Esse internauta, sendo o professor 
formador/conteudista, que encontrará na 
tela da Web, na sua sala virtual, todos os 
“ingredientes” de que precisa para elaborar 
sua atividade intelectual, com economia do 
tempo, pois estarão concentradas, em sua 
tela, de forma editável, as mídias que 
precisa: imagem, som, base de dados como 
documentos instrucionais, dentre outros. 



● O internauta, sendo o aluno, na perspectiva de uma 
sala midiática convergente, terá acesso a materiais 
interativos. 

● Se forem adequadamente concebidos, os materiais 
didáticos apresentarão conteúdos elaborados com 
linguagem dialogada, contendo atividades 
avaliativas adequadas ao tempo de alguém que, 
também, estuda, entre as múltiplas atividades do 
cotidiano.



A MÍDIA INTEGRADA CONVERGENTE

http://portalead.ufgd.edu.br/http://portalead.ufgd.edu.
br/

http://portalead.ufgd.edu.br/
http://portalead.ufgd.edu.br/
http://portalead.ufgd.edu.br/


●                      Agradeço sua atenção!


