
Analisando videoaulas  

1- Considerando-se os critérios da tabela, atribua os conceitos “alto”, “médio” ou 

“baixo” para cada uma das videoaulas. Leve em conta que os locutores, nesse 

caso, são as pessoas que apresentam a videoaula e os interlocutores, as pessoas 

que assistem às videoaulas: 

   Explicação   Videoaula 

“Primeira aula 

de direção 

com aluno 

que nunca 

dirigiu” 

Videoaula 

“Aula de 

Atualidades - 

Professor 

Axé” 

Grau de 

intimidade entre 

os locutores e 

interlocutores 

Conhecimento dos 

participantes entre si e de 

conhecimentos comuns 

     

Grau de 

participação 

emocional 

 Grau de envolvimento na 

situação entre os 

interlocutores, grau de 

institucionalização do 

evento 

     

Proximidade 

física dos 

parceiros da 

comunicação 

Comunicação face a face 

ou entre pessoas 

geograficamente 

distantes; interações 

simultâneas ou que se dão 

em momentos temporais 

diversos 

     



Grau de 

cooperação 

 Maior ou menor 

possibilidade de 

interlocução   

     

Grau de 

espontaneidade 

Grau de planejamento da 

comunicação 

     

Fixação temática  O tema é ou não fixado 

com antecedência  

     

Partes da 

videoaula  

Observar se, no início, 

houve a apresentação do 

locutor, do objetivo da 

videoaula 

   

Observar se o 

desenvolvimento trouxe 

explicações, informações 

conceitos, esclarecimentos 

e tratou suficientemente 

do assunto da videoaula  

   

Observar se houve 

finalização da videoaula, 

com uma síntese ou 

conclusão  e despedida do 

locutor 

   

 

(Tabela baseada em Adaptação do quadro elaborado por Marcuschi para o 

curso “Fala e escrita – características e usos”, oferecido no 2º semestre de 2002, 

no Programa de Pósgraduação em Letras e Lingüística da UFPE) 



2- Como aconteceram as formas de uso da fala em cada uma das videoaulas: 

memorizada, com apoio de leitura ou espontaneamente? Por que cada uma das 

videoaulas empregou determinado uso de fala? 

3-O que você observa quanto ao planejamento e espontaneidade dos usos da 

fala, preocupação com os gestos, postura, tom de voz, expressões faciais em 

cada uma das videoaulas? Por que isso acontece?  

4- Em relação à videoaula “Aula de Atualidades”, quais recursos foram usados 

para torná-la mais didática? 

 

 

 

 


