
!1

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED 

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEAD 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE MIDIAS PARA EDUCAÇÃO ONLINE 

Felipe Bruno Martins Fernandes 

AS VIDEOAULAS COMO FERRAMENTAS ACESSÓRIAS À LEITURA DE TEXTOS 

COMPLEXOS: ESTUDO DE CASO A PARTIR DO CURSO DE EXTENSÃO À DISTÂNCIA 

PENSAMENTO LÉSBICO CONTEMPORÂNEO 

TCC apresentado ao Curso de Especialização em Produção de Mídias para a 

Educação Online da Faculdade de Educação da Universidade Federal da 

Bahia como requisito parcial para a obtenção do grau de Especialista. 

Linha de Pesquisa: Educação, Tecnologias Digitais e Docência Online 

Orientadora: Mônica de Sá Dantas Paz 

Tutora: Izabel Cristina Silva Xavier 

Salvador, Bahia 

2018 



!2

AS VIDEOAULAS COMO FERRAMENTAS ACESSÓRIAS À LEITURA DE TEXTOS 

COMPLEXOS: ESTUDO DE CASO A PARTIR DO CURSO DE EXTENSÃO À DISTÂNCIA 

PENSAMENTO LÉSBICO CONTEMPORÂNEO  1

Felipe Bruno Martins Fernandes 

Resumo: Uma das grandes preocupações no ensino superior é a compreensão das ideias presentes 
nos textos acadêmicos, dimensão fundamental da educação científica. Assim, é fundamental que 
todas as etapas na leitura de um texto sejam compartilhadas entre os discentes, estimulando, dessa 
forma, a construção coletiva do conhecimento e promovendo um aprendizado através do uso real da 
leitura e da escrita. A escrita, nesse contexto, é considerada uma habilidade e deve se tornar uma 
preocupação dos docentes. A aquisição dessa habilidade por parte dos discentes é o que se chama de 
“letramento acadêmico”. A partir da reflexão sobre a construção das videoaulas do curso EAD 
Pensamento Lésbico Contemporâneo (UFBA, 2017), buscaremos compreender o papel das 
videoaulas no auxílio à compreensão de textos acadêmicos. 
Palavras-Chave: Letramento Acadêmico, Videoaulas, Educação à Distância. 

Introdução 

Uma das grandes preocupações no ensino superior é a compreensão das ideias presentes nos 

textos acadêmicos, dimensão fundamental da educação científica. Um consenso dentre o corpo 

docente universitário são os baixos índices de aproveitamento dos discentes das idéias dos textos 

apresentados em aula, ou seja, há uma recorrência de reclamações dos professores de que “os 

alunos lêem pouco”. Como sabemos, a leitura é dimensão central da aquisição de competências para 

uma profissão nos cursos do ensino superior e, a partir disso, buscamos compreender nesse artigo 

como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) podem contribuir com características 

centrais da leitura como, por exemplo, a recepção do conteúdo, a boa compreensão das idéias, a 

capacidade de síntese e comparação de diferentes abordagens científicas que resultariam na 

melhoria da capacidade de escrita e no sucesso acadêmico como um todo. Assim, perguntamos: 

videoaulas podem funcionar como ferramentas acessórias à leitura de textos acadêmicos? 
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Quando falamos em Educação à Distância (EAD), modalidade em que há maior presença de 

videoaulas, somos levados, por conta da categoria “distância”, ao erro. A separação física da turma, 

ou seja, o fato de docentes, tutores e discentes não estarem fisicamente em uma sala de aula nos 

momentos de ensino e aprendizagem, não faz com que essa distância produza desconexão entre os 

sujeitos envolvidos. Segundo Manuel Castells (2000), a interação através de comunidades virtuais 

(online) é um fenômeno recente na sociedade mundializada, ainda pouco estudado. Para o autor, é 

necessário estudar o grau das interações estabelecido nessas comunidades para que possamos 

compreender o impacto do mundo virtual na vida das pessoas, bem como compreender os tipos de 

laços que são estabelecidos e a forma como esses laços geram informações para quem interage e a 

forma como esses laços podem ou não se tornar fortes. Como aponta Rocha et alli (2017), 
A educação a distância pode ser entendida como uma modalidade de educação onde os participantes 
desse processo estão separados fisicamente no tempo-espaço, porém conectados através de meios 
analógicos unidirecionais que separam emissão e recepção, a exemplo do rádio, da televisão e outros 
meios, tais como: correspondência, DVD, vídeoaula (p. 15). 

Assim, apesar do uso contínuo da categoria EAD, partimos do pressuposto da proximidade 

da turma, uma vez que, conectados nos modos online e offline, estão articulados através das TICs. 

Com a massificação dos aparelhos com acesso à internet, todas e todos se tornaram afetados por 

essa cibercultura. Portanto, é possível o estabelecimento de um núcleo comum de conhecimentos 

em uma turma que existe exclusivamente no ambiente virtual, uma vez que as TIC, como é o caso 

das videoaulas, possibilitam interação de formas diversas. Dessa forma, estamos diante de uma 

revolução na educação em que nossos discentes e interlocutores, mesmo aqueles com baixo capital 

econômico e simbólico, podem se posicionar e apresentar suas idéias e indagações com maior 

eficácia. As TIC têm, assim, “propicia[do] a criação de novas narrativas, novas maneiras de 

aprender e ensinar, novos hábitos e valores, e um novo fazer cotidiano cultural e de saberes” (id., p. 

17). 
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Segundo Ismail Xavier (2013; 2017), o vídeo nos possibilita diferentes abordagens do real. 

Quando produzimos videoaulas supomos que estamos simplesmente retratando uma dimensão de 

ensino-aprendizagem, o que não é verdade, uma vez que emular uma aula em um vídeo, 

possibilitando a aprendizagem, exige técnica e conhecimento sobre a ferramenta audiovisual. O 

cineasta Ismail Xavier, um engenheiro, entrou para o cinema como montador de filmes. Segundo 

ele, esse olhar da montagem marcou toda a sua carreira, particularmente na capacidade de perceber 

rapidamente relações que estão sendo estabelecidas na tela. Além disso, o cineasta afirma que não 

há “realidade” no filme e que essa sensação de verossimilhança que percebemos em alguns filmes 

ficcionais e documentários nada mais é do que a sua capacidade de “parecer real”. Desta forma, 

tomando as sugestões do cineasta, quando se quer alcançar a verossimilhança deve-se pensar em um 

enredo e em cenas que sejam capazes de ser imaginadas, ou seja, não precisamos citar literalmente a 

realidade para transmitir verossimilhança, uma vez que podemos usar de elementos da imagética 

das pessoas que conduzam a isso. Assim, para Ismail Xavier, o “efeito de real”, desejado em 

videoaulas, é sempre resultado de uma construção através de determinados códigos já conhecidos 

pelos espectadores. 

A partir dessas reflexões introdutórias buscaremos compreender o papel das videoaulas no 

auxílio à compreensão de textos acadêmicos. Esse gênero das TIC está amplamente difundido no 

mundo virtual, a exemplo da rede social Youtube, onde encontramos videoaulas sobre uma gama 

incalculável de conteúdos. Com isso, para além de advogar pela importância da incorporação das 

TIC no ensino superior, pretendemos refletir sobre o papel destas na interpretação de textos 

acadêmicos complexos, modalidade compreendida aqui como “Letramento Acadêmico”, a partir de 

um curso de extensão EAD intitulado “Pensamento Lésbico Contemporâneo”, realizado pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), com uma primeira edição entre junho e dezembro de 2017 

e uma segunda edição, em andamento, sendo realizada entre agosto e dezembro de 2018. 

Cibercultura e Educação à Distância: que momento é esse que vivemos? 
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Com o advento das TIC houveram transformações importantes nas maneiras de ensinar e, 

consequentemente, de aprender. Essas transformações não se produzem/produziram sem conflito, 

uma vez que diferenças geracionais e de acesso aos bens tecnológicos incidem sobre a relação entre 

professores e estudantes e clivagens importantes aparecem, por exemplo, no que tange o domínio 

das TIC e seu uso cotidiano, fazendo com que o corpo docente, muitas vezes, se veja em atraso em 

relação ao saber dos discentes. Assim, como aponta Edméa Santos (2011; 2016), além de promover 

a formação dos professores para a incorporação das TIC nos processos de ensino e aprendizagem, é 

fundamental que os docentes atuem na formação dos discentes para que não usem os equipamentos 

da cultura virtual apenas para entretenimento, mas que se tornem “autores” no mundo virtual, 

dimensão relacionada diretamente com o sucesso acadêmico, cuja prerrogativa é a autoria. 

A cultura, conceito que para a educação compreende toda produção legitimada por um 

grupo, faz com que a cibercultura não seja algo apartado de nossa vivência, mas a cultura de nosso 

tempo (SANTOS, 2011; 2016). A partir dessa visão, a cibercultura pode ser compreendida como 

toda produção cultural que acontece no ciberespaço. 

Um dos importantes deslocamentos que produziu essa cultura do nosso tempo envolveu a 

passagem de um período de condicionamento para o período da mobilidade. Como analisa Edméa 

Santos (2011; 2016), no início dessas transformações, o nosso corpo era condicionado a um móvel, 

como uma mesa, e a um equipamento desktop. Quando surgiu a internet sem fio e os equipamentos 

móveis, como o tablet ou o smartphone, passamos a um período de mobilidade. Isso produziu um 

rompimento cujos resultados implicaram em uma mudança de relações. Nesse sentido, a mobilidade 

foi garantida pela portabilidade. Entretanto, o deslocamento não se deveu apenas através do acesso 

ao equipamento, uma vez que, como aponta a autora, não basta ter o suporte, é necessário também o 

estabelecimento de uma relação social, ou seja, toda transformação ampla necessita do outro. 

Assim, a mobilidade e a inclusão cibercultural implicam o acesso ao equipamento e também a 

adesão à redes, ou seja, é necessário o trabalho em grupo para que a inclusão cibercultural exista. 
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Partindo desse pressuposto da cibercultura como a cultura de nosso tempo, é consenso na 

literatura de que a incorporação das TIC em cursos presenciais, semipresenciais e à distância é o 

que há de mais avançado nas teorias educacionais. Entretanto, o docente que inova nessa 

incorporação sofre resistência em diversos âmbitos da vida profissional, seja da coordenação, 

colegas e discentes, comunidade essa alheia aos avanços das teorias educacionais de seu próprio 

tempo. Por exemplo, escuta-se a todo o momento em reuniões de departamento e colegiado que o 

uso do tablet ou smartphone dispersa o discente, um argumento reacionário. Espaços como as rede 

sociais, como exemplo o Facebook, devem ser, como aponta Edméa Santos (2011; 2016), usados 

como espaço de conversação pois, diferente do Moodle ou outros ambientes formais e virtuais de 

aprendizagem, não há a necessidade de seduzir os alunos para aquele ciberespaço. 

Através da compreensão dessa revolução cultural que impactou a todas e todos, novos 

desafios para os processos de ensino-aprendizagem foram colocados. Como já apontado, o grande 

problema hoje é fazer com que nossos discentes se tornem autores no ciberespaço e não apenas 

consumidores. No supramencionado período do condicionamento, a internet era apenas um 

repositório de conteúdo. No período da mobilidade, nosso tempo, com equipamentos simples, até 

uma criança não alfabetizada produz conteúdo no ciberespaço, como fotos e vídeos. É nesse sentido 

que Edméa Santos (2011; 2016) define a idéia de “inclusão cibercultural” como a capacidade de 

autoria no ciberespaço. 

Nesse contexto, a linguagem audiovisual é parte estruturante do cotidiano de todas e todos 

nós. Através do acesso ao conteúdo audiovisual construímos não apenas nossa imagética em relação 

ao mundo que nos cerca mas, principalmente, nosso valores, perecimentos e identidades. Para 

Nelson de Luca Pretto (2013) o vídeo é um dos componentes privilegiados da cibercultura, uma vez 

que “a comunicação por meio da imagem […] possibilita a compreensão […] dessa nova cultura 

que estamos afirmando estar se constituindo a partir da presença generalizada dos meios eletrônicos 

de comunicação” (p. 163). No que tange ao ensino superior, percebeu-se um grande investimento 

das universidades na produção de vídeos, apesar de sua eficácia ser sub-analisada e sua produção 

passar por diferentes camadas de tensões e precarização. Assim, como podemos ver, apesar de uma 

tecnologia de baixo custo e altamente disseminada, seu uso no ensino superior não tem alcançado os 

resultados que um componente como esse deveria alcançar. 

O papel docente na compreensão de textos 
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 O processo de aprendizado das idéias presentes em um texto envolve uma série de etapas. O 

professor, preocupado com o aprendizado, deve preparar atividades que envolvam desde os 

momentos pré-leitura, aos momentos de leitura, compreensão e escrita sobre o que se compreendeu 

do texto (ANGELO; MENEGASSI, 2016). Assim, é fundamental que todas essas etapas sejam 

compartilhadas entre os discentes, estimulando, dessa forma, a construção coletiva do conhecimento 

e promovendo um aprendizado através do uso real da leitura e da escrita. Com isso, evitaríamos a 

tendência dos discentes em afirmarem que “não gostam de escrever”, ou de tornar compreensível 

aquilo que nossos discentes escrevem (ARAÚJO; DIEB, 2013). Vemos aqui um grande potencial 

para a EAD, uma vez que as atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem, em sua maioria, 

valorizam a interação entre os cursistas. 

 A comunicação acadêmica oral e escrita exige uma série de competências linguísticas que 

são pouco ensinadas no ensino superior. A escrita, nesse contexto, é considerada uma habilidade e 

deve se tornar uma preocupação dos docentes. A aquisição dessa habilidade por parte dos discentes 

é o que se chama de “letramento acadêmico”. É necessário que os discentes aprendam “a produzir 

gêneros textuais que circulam na esfera universitária” (FERREIRA; LOUSADA, 2016, p. 126), 

com vistas a garantir “o desenvolvimento de estudantes universitários e pesquisadores no que diz 

respeito à produção textual oral e escrita na esfera universitária/ acadêmica” (id., p. 136). Por isso, a 

produção de materiais didáticos-pedagógicos, como as videoaulas, podem contribuir com a 

aquisição dessa habilidade. 

 A partir de agora conheceremos o curso “Pensamento Lésbico Contemporâneo” 

apresentando a forma de construção das videoaulas e os princípios que guiaram a sua produção. 

O curso EAD Pensamento Lésbico Contemporâneo 

 O Curso EAD Pensamento Lésbico Contemporâneo foi um projeto de extensão executado 

pelo Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação (GIRA) da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) entre os meses de junho e dezembro de 2017. Uma segunda edição, agora em 

parceria com programas de pós-graduação da UFBA, está em pleno andamento. Teve como objetivo 

produzir o estado da arte do pensamento lésbico, bem como articular a UFBA com os movimentos 

sociais lésbicos da Bahia e de outras regiões do Brasil, estimulando a leitura de pensadoras lésbicas 

com vistas à construção de novas epistemologias para os feminismos contemporâneos. Beneficiou 

um total de 118 cursistas e contou com a adesão voluntária de 27 pesquisadoras da iniciação 

científica, mestrado e doutorado como produtoras de conteúdos, tutoras, mediadoras de debates e 

coordenadoras do curso. 
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 O Pensamento Lésbico é uma teoria e um movimento político e cultural que emerge a partir 

dos anos 1970. Tem como principal eixo de análise a visibilidade da existência lésbica e a denúncia 

da heterossexualidade compulsória. Segundo Sam Bourcier, o movimento se potencializou com o 

feminismo de segunda onda e sua reivindicação pelo direito ao corpo e ao prazer e também com o 

movimento de libertação LGBT e a defesa do direito à livre orientação sexual (COSTA et al., 2015). 

 No campo teórico, os principais conceitos do Pensamento Lésbico são os de “existência 

lésbica” e “heterossexualidade compulsória” (RICH, 2010). A partir deles a heterossexualidade é 

uma instituição política que retira o poder das mulheres, o que faz com que a existência lésbica 

sofra um processo de apagamento social. Já Jules Falquet (2012) aponta o aprofundamento 

vertiginoso das desigualdades de classe, raça, gênero e sexualidade imposto pelo neoliberalismo, 

exigindo o resgate das premissas feministas formuladas nos anos 1970 de liberdade sexual e de 

combate ao capitalismo para promover a lesbianidade enquanto um posicionamento crítico capaz de 

oferecer ferramentas para a transformação social mais ampla. 

 O curso foi realizado exclusivamente na plataforma Moodle da UFBA em que, 

semanalmente, foram apresentadas duas autoras do pensamento lésbico. A apresentação se deu 

através de dois recursos didáticos: as videoaulas e os textos das autoras em formato PDF. Em dois 

casos foram disponibilizados áudios gravados de conferências de autoras e entrevistas realizadas. 

Para cada autora foi aberto um Fórum de Discussão em que as cursistas deveriam apresentar as 

ideias centrais das autoras, tecer relações entre as autoras e entre o pensamento apresentado e suas 

experiências de vida, além de interagir com outras cursistas. Ao final do curso cada cursista 

elaborou um texto teórico de até oito páginas, que serão publicados em formato de livro. 

 As autoras do pensamento lésbico trabalhadas no curso foram: Miriam Pillar Grossi, 

Adrienne Rich, Paola Bachetta, Fatima El-Tayeb, Cherrie Moraga, Ochy Curiel, Audre Lorde, 

Cheryl Clarke, Dorotea Gomez Grijalva, Tania Navarro Swain, Jules Falquet, Monique Wittig, 

Gayle Rubin, Judith Butler, Sam Bourcier, Jasbir Puar, Gloria Anzaldúa, Sokari Ekine e Yuderkis 

Spinoza Miñoso. A maioria delas são pesquisadoras das Humanidades, prevalecendo os campos da 

História, Antropologia, Sociologia mas também das Artes, particularmente Comunicação, Teatro e 

Literatura. Desta forma a perspectiva do curso foi interdisciplinar (FERNANDES; CARLOS, 

2009), ou seja, privilegiou o encontro entre diferentes disciplinas na constituição de um novo 

paradigma científico, o Pensamento Lésbico. 

 Nesse momento, objetivamos apresentar os princípios que guiaram a construção das 

videoaulas, apresentando-as como ferramenta fundamental de suporte à leitura de textos complexos, 

oferecendo às cursistas chaves interpretativas para a compreensão do pensamento das autoras. 
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 As videoaulas consistiram em vídeos curtos, de no máximo oito minutos. Foram convidadas 

pesquisadoras em nível de mestrado e doutorado para a elaboração dos textos base de cada 

videoaula que foram elaboradas a partir de um software de apresentação de slides (Keynote). Nesse 

sentido apenas duas videoaulas, a introdutória do curso e aquela sobre o pensamento de Monique 

Wittig, apresentaram vídeos com docentes dissertando sobre o tema. Na videoaula introdutória, em 

que foram apresentados os princípios e a proposta de dinâmica do curso, no minuto inicial, uma das 

coordenadoras deu boas vindas às cursistas. Na aula sobre Monique Wittig apresentamos uma 

entrevista com a antropóloga Miriam Pillar Grossi sobre a importância do pensamento da autora. 

Em todas as outras videoaulas, o modelo consistia de uma apresentação de slides com legendas, 

áudio gravado e imagens em formato JPEG ou GIF que ilustravam as ideias apresentadas. Na aula 

sobre o pensamento de Tanya Saunders também foi usada a ferramentas do podcast. 

 Todas as videoaulas foram construídas em cima de um template pré-elaborado em formato 

de 1920x1080 pixels, recomendado para a plataforma Youtube, em que os vídeos foram difundidos 

e posteriormente incorporados no Moodle. O template possuía fundo roxo escuro, uma vez que essa 

é a cor representativa do feminismo, eram precedidas por uma animação que trazia a identidade 

visual do curso e procedidas pelos créditos finais do projeto e da aula específica. As legendas foram 

apresentadas na cor branca com sombra preta e receberam o efeito “Máquina de Escrever”, ou seja, 

os caracteres apareciam sincronizados com o áudio, algo que tomou muito tempo para a construção. 

Foi usado o efeito cross dissolve entre as telas. Uma música de fundo com direitos autorais abertos, 

Always, do Dj Quads, disponibilizada gratuitamente para uso no Youtube, foi incluída em todas as 

videoaulas, juntamente com os áudios gravados. Desta forma, cada videoaula seguiu o mesmo 

modelo garantindo não apenas a identidade visual do curso, mas a facilidade na edição, uma vez 

que, com o template pronto, bastou adequá-lo para cada temática. 
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 Antes da elaboração do template das videoaulas, um vídeo piloto foi elaborado, sobre o 

pensamento da antropóloga Cláudia Fonseca. Para essa videoaula foi elaborado um texto de uma 

lauda, que iniciava com uma pergunta que, do ponto de vista pedagógico, dava conta do conteúdo a 

ser apresentado no curso. Esse primeiro texto foi enviado às diferentes colaboradoras, que 

construíram então textos específicos para cada autora. Esse texto, após a edição e correção/

adequação do conteúdo, era replicado no template, sendo que cada frase se tornava uma tela. Uma 

das integrantes da equipe era então convidada para gravar o áudio. A gravação de áudio gerava um 

arquivo individual para cada tela que, após inserido, era sincronizado com a legenda, garantindo 

que o mesmo tempo gasto no áudio seria gasto na legenda. Com a voluntária que gravava o áudio 

eram definidas imagens da internet que ilustravam aquela tela. Após a gravação e edição de todas as 

telas, o vídeo era exportado em formato MOV e postado no Youtube, criando-se uma playlist  com 2

todas as videoaulas. Percebemos que a maior parte da interação com o vídeo, uma vez que foram 

disponibilizados na categoria “não listado” no Youtube, aconteceu no Moodle da UFBA, com 

pouquíssima interação na rede social (FIGURA 1). 

Figura 1: Exemplo de Tela de VídeoAula do Curso Pensamento Lésbico Contemporâneo 

Fonte: Elaboração Própria. 1) Arquivo de Áudio (invisível após a exportação da videoaula como 
arquivo de filme). 2) Toda tela era acompanhada por uma imagem ilustrativa da frase apresentada. 3) 
As legendas, em cor branca, eram sincronizadas com o arquivo de áudio da tela. 4) O fundo roxo, em 

referência às lutas feministas, esteve presente em todas as videoaulas. 

 Playlist com as videoaulas do curso Pensamento Lésbico Contemporâneo. Disponível em: <https://www.youtube.com/2

playlist?list=PL9CD-EGiq9N—YgopuBAeT8kBPC-WT1XU>.
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 Na dinâmica de construção das videoaulas buscamos garantir que o conteúdo apresentado 

refletisse uma síntese do pensamento da autora, incluindo não apenas as ideias centrais, mas as 

evidências que contribuíram na definição daquele pensamento. Assim, pudemos alcançar o objetivo 

de qualificar a leitura daquelas autoras, uma vez que, antes de ler o texto, as cursistas tiveram 

acesso a essa síntese, mediando a leitura com chaves interpretativas já apresentadas pela equipe de 

coordenação do curso (FIGURA 2). Como o curso era composto não apenas de pesquisadoras, mas 

também de ativistas dos movimentos sociais, os vídeos possibilitaram que mesmo aquelas pessoas 

com menor prática de leitura de textos acadêmicos tivessem acesso ao pensamento de feministas 

intelectuais e percebemos que o vídeo estimulou a leitura, e não o contrário. A maioria das cursistas 

elogiou o método apresentado (Videoaulas, textos e fóruns), entretanto duas delas demonstraram 

dificuldades de foco com base na produção dos vídeos com imagens, áudio e legendas. Ao final do 

curso, organizou-se uma jornada presencial com a participação de pesquisadoras lésbicas de várias 

universidades federais do país. Fale mais sobre isso: quando ocorreu, quem realizou, com que 

objetivo e quais foram os resultados alcançados?  

Felipe Fernandes


Felipe Fernandes
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Figura 2: Storyline de uma das videoulas do curso: O Pensamento de Cheryl Clarke 

Fonte: Elaboração Própria.  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Considerações Finais 

 Como ferramentas acessórias, as videoaulas possibilitaram não apenas a exposição do 

pensamento das autoras, mas também, vistas em conjunto, a comparação entre diferentes 

perspectivas diante das lesbianidades. No decorrer do curso, com o uso das videoaulas, começamos 

a perceber que comparações entre as autoras foram sendo estabelecidas pelas cursistas e que 

preferências em relação à uma ou outra perspectivas se definiam nos fóruns de discussão. Nesse 

sentido, as videoaulas contribuíram com a ilustração do pensamento lésbico enquanto epistemologia 

feminista, ou seja, enquanto um continuum reflexivo sobre uma mesma questão. Além disso, 

considera-se que os diferentes conceitos apresentados puderam ser escrutinados na sua eficácia na 

compreensão do cotidiano lésbico, seja subjetivo, político ou societário. 

 Consideramos que as videoaulas do curso Pensamento Lésbico Contemporâneo foram 

ferramenta fundamental para o acesso das cursistas ao pensamento das autoras, uma vez que 

funcionaram como instrumento de tradução cultural de um pensamento complexo para públicos 

com menor trânsito com o texto acadêmico. Além disso, através das videoaulas mesmo aquelas que 

possuíam trânsito acadêmico puderam mais facilmente comparar pensamentos e reflexões, avaliar 

conceitos e promover o debate menos individualizado nessa ou naquela autora, possibilitando que a 

reflexão fosse epistemológica no sentido de compreensão de uma totalidade do pensamento lésbico 

a partir das singularidades de cada autora individual. 
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