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RESUMO 
 
 
Dada a importância da atuação dos professores em relação ao uso do vídeo como 
ferramenta pedagógica, este trabalho tem como objetivo investigar a percepção que 
os professores, que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de uma 
determinada Escola Municipal de Londrina, têm a respeito do vídeo como ferramenta 
pedagógica, bem como as questões que envolvem a sua utilização. Para o 
desenvolvimento deste estudo utilizou-se a abordagem qualitativa, tendo como 
parâmetro a pesquisa bibliográfica e de campo. O trabalho está dividido nos 
seguintes capítulos: no primeiro capítulo analisou-se o conceito de tecnologia, a 
formação de professores e a possibilidade do audiovisual no contexto da sala de 
aula; no segundo capítulo refletiu-se sobre as implicações do vídeo como recurso 
audiovisual no processo de ensino e aprendizagem. No que se refere ao terceiro 
capítulo discutiu-se os dados coletados por meio da pesquisa de campo, tendo como 
pretensão compreender o olhar que os professores têm em relação ao vídeo, 
enquanto recurso pedagógico. Ao término do trabalho constatou-se que os 
professores consideram relevante a utilização do vídeo no contexto da sala de aula. 
Sendo assim, é possível afirmar que o vídeo utilizado de maneira coerente e 
contextualizado pode influenciar de maneira significativa no aprendizado do aluno. 
 
 
Palavras-chave: Educação, Vídeo, Professor, Recurso Pedagógico, Tecnologia.  
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INTRODUÇÃO 

 
Diante desta sociedade contemporânea marcada pelas inovações 

tecnológicas, que provocam mudanças no comportamento dos sujeitos, faz-se 

necessário que a escola reflita sobre como devem ser utilizados os recursos 

tecnológicos, no processo de aprendizagem dos alunos. 

Para tanto, o presente trabalho, intitulado “O uso do Vídeo como 

Recurso Pedagógico: Conceitos, Questões e Possibilidades no Contexto Escolar”, é 

fruto de algumas indagações que fui construindo no decorrer da minha formação 

acadêmica, sobre a utilização do recurso tecnológico no contexto da sala de aula. 

Dessa maneira, esta pesquisa tem como foco de estudo investigar e desvendar o 

seguinte problema: Qual a percepção que os professores, que atuam nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental de uma determinada Escola Municipal de Londrina, 

têm a respeito do vídeo como uma ferramenta pedagógica.  

Dada a importância da atuação dos professores em relação ao uso 

do vídeo como ferramenta pedagógica, elencamos, neste trabalho, o seguinte 

objetivo: Delinear como está sendo utilizado o vídeo enquanto recurso pedagógico 

na escola. Pretende-se, por meio destes objetivos específicos, analisar a 

importância do trabalho do professor mediador na utilização do vídeo como 

ferramenta pedagógica no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, bem como, 

verificar as dificuldades que os professores encontram em trabalhar com o vídeo em 

sala de aula.  

Justifica-se a relevância deste estudo por entender que as 

tecnologias da informação e comunicação estão cada vez mais presentes no 

contexto social e, principalmente, no cotidiano da escola. Para tanto, é necessário 

resignificar a formação inicial e continuada dos professores, para que estes possam 

entender que os recursos tecnológicos podem ser uma significativa ferramenta no 

processo de ensino e aprendizagem.  

A metodologia utilizada no presente estudo teve como parâmetro a 

abordagem qualitativa, que parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto 

(CHIZZOTTI, 1998, p. 79). Na busca por aprofundar o tema de estudo fez-se 

necessário utilizar a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, tendo como 

instrumento para a coleta das informações, um questionário com perguntas abertas 
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e fechadas que trazem os seguintes questionamentos: Os professores consideram a 

utilização do vídeo importante no processo ensino e aprendizagem? Os 

equipamentos TV e vídeo da escola sempre estão em condições de uso? Os alunos 

apresentam interesse em atividades relacionadas ao uso do vídeo? Os alunos 

desenvolvem uma leitura crítica e seletiva assistindo a um vídeo? Os professores 

utilizam o vídeo como recurso pedagógico em suas aulas?Por quê? Como? Para 

quê? Quais as maiores dificuldades que os professores encontram em trabalhar com 

o vídeo em sala de aula? Os professores acreditam na utilização do vídeo como 

veículo de comunicação e formação? Por meio da utilização do vídeo, quais as 

contribuições positivas e negativas esse recurso pode proporcionar na formação dos 

alunos? 

Diante das questões levantadas anteriormente e percebendo a 

necessidade de compreendê-las no contexto do processo de ensino e 

aprendizagem, organizamos o trabalho monográfico através dos seguintes capítulos 

que serão apresentados abaixo: 

No primeiro capítulo analisou-se o conceito de tecnologia, refletindo 

sobre a formação dos professores diante dos recursos tecnológicos no contexto 

escolar. Apresentou-se também os recursos audiovisuais, como possibilidade de 

contribuir no processo de ensino e aprendizagem. 

Em relação ao segundo capítulo, identificou-se as implicações do 

vídeo, como um recurso audiovisual, no processo de ensino e aprendizagem.  

No que se refere ao último capítulo, são apresentados algumas considerações que 

melhor entrelaçou o referencial teórico, as análises efetivadas, apresentando 

possibilidades do uso do vídeo no contexto escolar. 
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CAPITULO I 

 

1. EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: ORIGEM E CONCEITOS 

 
O conceito de tecnologia é complexo, vem carregado de 

preconceitos e equívocos, com interpretações e significados que vão se 

transformando conforme a evolução social. “O imaginário das pessoas cria situações 

em que artefatos tecnológicos adquirem vida própria com elevado nível de 

inteligência e se tornam salvadores do mundo ou ameaçam aniquilar toda a espécie 

de vida” (ALMEIDA, 2005. p. 40). E esse imaginário das pessoas, que vem 

carregado de valores e significados, influencia e contribui transformando o termo 

tecnologia, que ora está associado a um elevado grau de evolução e ora está 

relacionado a uma ameaça para a continuidade da vida humana. Ainda enfatiza 

Almeida (2005 apud REIS, 1995, p. 40): 

 

Tecnologia é um conceito com múltiplos significados que variam 
conforme o contexto podendo ser visto como: artefato, cultura, 
atividade com determinado objetivo, processo de criação, 
conhecimento sobre uma técnica e seus respectivos processos. 
 

Muito ainda se deve discutir sobre sua importância e implicações em 

toda uma sociedade, uma vez que esse fenômeno ultrapassa as aplicações 

técnicas, pois tecnologia é tudo aquilo que o ser humano inventou e vem inventando 

para facilitar seu trabalho, ou seja, para uma maior comodidade.  

Souza e Bastos (2000) ressaltam que a tecnologia não nasce pronta 

e acabada. Ela segue o ritmo da história e é impulsionada pelas forças dos 

contextos, sócio-econômicos, que a transforma em alavanca do progresso técnico, 

de acordo com os imperativos do poder político econômico dominante. 

Os registros históricos evidenciam que a primeira abordagem do 

conceito techne é encontrada na Grécia, “Heródoto a conceitua como um saber 

fazer de forma eficaz. Já para Aristóteles a tecnologia é um fazer com raciocínio”. 

(SANCHO, 1998, p. 18). Portanto o termo tecnologia possui características que 

variam conforme o período histórico em que a sociedade está vivendo.  

Na Idade Média continua-se a utilizar o mesmo termo surgido na 
Grécia. Na Idade Moderna houve uma nova reflexão e visão sobre a 
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técnica, Francis Bacon descreve uma cidade que progride graças 
aos avanços técnicos. A enciclopédia Francesa incorpora técnica à 
ciência, isso abre um espaço de conhecimento da tecnologia usando 
métodos científicos, contribuindo na transformação de processos 
materiais. Por volta do ano 1950 o termo tecnologia já se definia 
como meio o qual a sociedade usa para mudar ou manipular seu 
ambiente. É o homem cada vez mais dependente de suas invenções 
para sobreviver, como consequência pode-se observar uma 
transformação acelerada em seus comportamentos. (SANCHO, 1998 
p. 29). 
 

Sendo assim, pode-se verificar que a sociedade segue e usufrui 

essa comodidade gerada por suas invenções tecnológicas. Nesse sentido a 

tecnologia transformou-se em uma forma de vida e sua escolha torna o homem no 

que é ao mesmo tempo configurando seu futuro. Sancho (1998 p. 34) evidencia: 

 

A teoria crítica argumenta que a tecnologia não é uma coisa no 
sentido geral do termo, mas sim um processo “ambivalente” de 
desenvolvimento suspenso entre duas possibilidades. Esta 
“ambivalência” distingue-se da neutralidade pelo papel que atribui 
aos valores sociais no projeto e não somente no simples uso dos 
sistemas técnicos. A partir desta perspectiva, a tecnologia não é um 
destino, mas uma cena de luta. 
 

Assim Sancho chama a atenção para “os paradoxos da tecnologia 

no cotidiano”, quando os indivíduos de uma sociedade influenciada pela tecnologia 

da informação, a qual encontra facilidade nesses fluxos, deve-se atentar para a 

origem e credibilidade dessas informações. Levando em consideração que 

variedade de informações não é garantia que as pessoas irão ampliar seu grau de 

conhecimentos ou assumir uma postura crítica sobre certo assunto. 

Assim como se tem, cada vez mais, facilidade em relação à 

acessibilidade a uma grande quantidade de informação também se deve redobrar os 

cuidados sobre o grau de seguridade de suas fontes. É certo que quantidade não 

significa qualidade. Cabe a todos procurar conscientizarem-se dessa realidade e as 

implicações que essas tecnologias provocam na vida do indivíduo. Para Sancho 

(1998 p. 39).  

 

O nosso processo de compreensão e ação no mundo tem estado 
marcado, entre outros fatores, pela nossa experiência escolar. As 
tecnologias usadas no ensino escolar (instrumentais, simbólicas e 
organizadoras) modelam o desenvolvimento dos indivíduos e as suas 
formas de apreensão do mundo. 
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A autora (1998, p. 39) enfatiza as implicações relacionadas “a 

educação escolar como tecnologia social”. Ela aponta que a função da educação é 

“transmitir conhecimentos, habilidades e técnicas que foram desenvolvidas durante 

anos“, e também garantir a continuidade de “atitudes e valores” convenientes de 

serem preservados. E para que essas funções se realizem configura-se no que 

conhecemos como “sistema escolar”, que por sua vez sempre busca desenvolver 

diferentes “tecnologias, métodos, artifícios, ferramentas”, para atender as 

necessidades educacionais da população.  

Pensando em atender às diferentes necessidades educacionais faz-

se necessário o desenvolvimento de diferentes habilidades tecnológicas. 

 

O que os professores fazem a cada dia de sua vida profissional para 
enfrentar o problema de ter de ensinar a um grupo de estudantes 
determinados conteúdos, durante certo tempo, como o fim de 
alcançar determinadas metas, é conhecimento na ação, é tecnologia 
(SANCHO, 1998, p. 40). 

 

Com base nessa visão fica evidenciada que a utilização da 

tecnologia está intimamente relacionada às ações cotidianas da sala de aula. E a 

compreensão sobre essas ações ainda necessita superar desafios chegando, assim, 

ao entendimento sobre os problemas educacionais.  

Sancho (1998, p. 43) apresenta duas posturas extremas em relação 

ao conhecimento tecnológico no processo de ensino. O termo tecnofilia e tecnofobia 

são formas que muitos utilizam ocultando a problemática da educação escolar. 

Tecnófobos são aqueles que consideram uma ameaça a seus 

valores, o uso de qualquer tecnologia que eles não tenham usado desde pequenos, 

ou seja, não aceitam conhecer ou testar novas descobertas. Um exemplo de 

tecnofobia pode ser encontrado na postura de Sócrates, que dizia que com a 

utilização da escrita o homem deixaria de exercitar a memória. Com a generalização 

da imprensa a maioria das pessoas se mostrou contra a propagação dos livros, pois 

acreditava que eles seriam uma ameaça à autoridade. Essa crítica aconteceu 

também sobre o rádio, televisão, cinema computadores, entre outros. (SANCHO, 

1998). 

O termo tecnofilia é empregado para aqueles que acreditam que as 

novidades tecnológicas têm a resposta para os problemas do ensino e 
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aprendizagem escolar. Considera, somente, tecnologia as máquinas e aparelhos e 

desconsidera o conhecimento prático teórico acumulado durante os anos de estudo. 

Essas duas posições embora sejam de extremos opostos têm muito 

em comum, “pois ambas as perspectivas não reconhecem a natureza do problema 

que pretendem resolver por meio da sua atuação dificultando ainda mais responder 

os problemas de educação escolar”. (SANCHO, 1998 p. 46).  

Como pode ser facilmente observado, os avanços e as novas 

descobertas no campo tecnológico se apresentam em ritmo cada vez mais 

acelerado. O que há pouco tempo se via falar soando como ficção, algo muito longe 

de acontecer, agora é muito real e comum. Esses avanços tecnológicos acelerados 

têm alterado o modo de entender e de perceber o mundo e muitas dessas 

mudanças são geradas pelo surgimento de novas tecnologias da informação e da 

comunicação  

 
Enquanto há um tempo as neves eram conhecidas nos países 
tropicais através de cartões, cartazes e descrições escritas, hoje ela 
é vista em tela de TV, nos monitores de vídeo e pode ser sentida 
através de equipamentos virtuais. Hoje, sem sair de casa é possível 
fazer todo o serviço bancário, consultar bibliotecas, comprar, vender, 
conversar com astronautas no espaço, ler jornal de outros estados. 
(MORAIS, 2000, p. 2). 

 
Todos esses avanços tecnológicos reforçam a necessidade de 

aprender a melhor forma de utilizá-los para que se possa contribuir enriquecendo o 

processo de ensino e aprendizagem. A tecnologia na educação necessita de 

estratégias, metodologias e atitudes com o objetivo de superação, pois uma aula mal 

estruturada mesmo com o uso do mais moderno recurso passa a não fazer sentido 

pedagógico para o aluno. Segundo Moran (2009). 

 
As tecnologias nos ajudam a encontrar o que está consolidado e a 
organizar o que está confuso, caótico, disperso. Por isso é tão 
importante dominar ferramentas de busca de informação e saber 
interpretar o que se escolhe, adaptá-lo ao contexto pessoal e 
regional e situar cada informação dentro do universo de referências 
pessoais. 

 
A proliferação das tecnologias digitais vem acentuando uma maior 

necessidade de um pensamento criativo, essa nova tecnologia causa um espírito 

empreendedor, inovador e uma maior produtividade capaz de beneficiar a sociedade 

(RESNICK, 2006). 
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Segundo Moran (2009). 

 
É possível criar usos múltiplos e diferenciados para as tecnologias. 
Nisso está o seu encantamento, o seu poder de sedução [...] 
Podemos fazer coisas diferentes com as mesmas tecnologias [...] 
cada tecnologia modifica algumas dimensões da nossa inter-relação 
com o mundo, da percepção da realidade da interação com o tempo 
e o espaço [...] Posso morar em um lugar isolado e estar sempre 
ligado aos grandes centros de pesquisa, as grandes bibliotecas, aos 
colegas de profissão, a inúmeros serviços. Posso fazer boa parte ao 
trabalho sem sair de casa [...]. 

 
A escola tem o desafio de trazer essas novas ferramentas 

tecnológicas articulando-as com conhecimentos escolares, mas para tanto, é 

necessário investir na formação de professores, isto é, prepará-los para 

compreender os desafios e possibilidades em relação à utilização dos recursos 

tecnológicos em sala de aula.  

 

1.1 REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DIANTE DOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS NO CONTEXTO ESCOLAR 
 

A sociedade atual passa por constantes transformações e essas 

resultam em implicações na realidade cotidiana de toda uma população. Para 

Libâneo (1998, p.15) ”o mundo contemporâneo [...] está marcado pelos avanços na 

comunicação e na informação e por outras tantas transformações tecnológicas e 

científicas” Sendo assim essas transformações, direta ou indiretamente, afetam o 

cotidiano de todos. Ainda segundo Libâneo (1998, p. 15) “essas transformações 

provocam mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais, afetando, também, as 

escolas e o exercício profissional da docência”.  

 

Para serem enfrentados os desafios do avanço acelerado da ciência 
e da tecnologia, da mundialização da economia, da transformação 
dos processos de produção, do consumismo, do relativismo moral, é 
preciso um maciço investimento na educação escolar. (LIBÂNEO, 
1998, p. 18). 

 

Para atender as necessidades dessa sociedade contemporânea 

busca-se e espera-se da educação transformação e inovações para formar um 

sujeito competente não apenas capaz de aplicar técnicas, mas criativo com um 
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entendimento do mundo e da sociedade em que vivemos. É nesse sentido, que 

Libâneo (1998, p. 26) evidencia.  

 
A escola precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora 
de informação e transformar-se num lugar de análises críticas e 
produção da informação, onde o conhecimento possibilita a 
atribuição de significado à informação. Nessa escola os alunos 
aprendem a buscar a informação (nas aulas, no livro didático, na TV, 
no rádio, no jornal, nos vídeos, no computador etc.) e os elementos 
cognitivos para analisá-la criticamente de darem a ela um significado 
pessoal. 
 

Assim é esperado, que a escola atenda às necessidades dos alunos, 

que são frutos dessa atual sociedade. 

Para Libâneo (1998, p. 27) “a escola precisa articular sua 

capacidade de receber e interpretar informação, a partir do aluno como sujeito do 

seu próprio conhecimento”. Portanto para que aconteça, na escola, o 

desenvolvimento dessas habilidades capazes de atender às novas exigências 

educacionais faz-se necessária a existência de professores conscientes dessa 

realidade social.  

 

Esse professor deve ter a competência para saber agir em sala de 
aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional 
e dos meios de informação, habilidade de articular as aulas com as 
mídias e multimídias (LIBÂNEO, 1998, p. 28). 
 

Relacionado a esse panorama está posto o desafio em proporcionar 

uma formação aos educadores, podendo assim, habilitá-los para explorar as 

potencialidades e limitações existentes nos diferentes recursos tecnológicos 

disponíveis no atual meio educacional. Segundo Souza e Bastos (2000, p. 11). 

 

A realidade que envolve a tecnologia demanda do cidadão postura 
crítica e consciente para transformá-la em algo interpretativo com 
significados para os tempos que atravessamos e para a história que 
construímos. 

 
Diante dessa realidade surge a necessidade de uma nova relação 

entre o professor e aluno. Segundo Bozetto (2003, p. 4) “Cabe ao professor não 

mais o lugar de dono da verdade, mas o interlocutor privilegiado que incita, 

questiona e provoca reflexões”. Ainda segundo Bozetto (2003, p. 4). 
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O professor deve estar aberto a aprender a aprender; aturar a partir 
de temas emergentes no contexto e de interesse dos alunos; 
promover o desenvolvimento de projetos cooperativos; assumir 
atitude de investigador do conhecimento e da aprendizagem do 
aluno; proporcionar a reflexão, a depuração e o pensar sobre o 
pensar; dominar recursos tecnológicos; identificar as potencialidades 
de aplicação destes recursos na pratica pedagógica; desenvolver um 
processo de reflexão na pratica e sobre a prática, reelaborando 
continuamente teorias que orientem sua atividade de mediação. 
 

Esse novo caminho deve levar o profissional a refletir e compreender 

a importância de seu papel com relação ao desenvolvimento e a aprendizagem dos 

alunos, uma vez que os equipamentos tecnológicos bem incorporados no projeto 

pedagógico, são ferramentas valiosas a seu favor para o processo ensino e 

aprendizagem. E dentre tantos recursos disponíveis, esses educadores devem 

aceitar como desafio a escolha ao que mais se ajusta a seu propósito. Neste 

entendimento Souza e Basto (2000, p. 38) evidencia: 

 
Os sujeitos competentes não são aqueles que sabem aplicar 
técnicas, mas que adquirem pelos contatos com os artefatos à 
capacidade de entender o mundo e a sociedade tecnológica em que 
vivemos [...] A tarefa do cidadão é questionar a técnica. É de reunir o 
conjunto de meios para atingir um fim razoável em benefício da 
sociedade. As questões do “porque”, “como” e “para quem” são 
sempre oportunas e necessárias.  
 

Faz-se necessário um profissional que diversifique suas aulas, ou 

seja, não pode dar aula da mesma forma para alunos diferentes. Essa forma 

possibilita um melhor resultado, uma vez que os alunos receberão diferentes 

estímulos para melhor aprender. 

Muitas vezes os professores apresentam-se desinteressados, 

inseguros e resistentes em aceitar e incorporar, no seu cotidiano, novas técnicas e 

recursos que podem auxiliar no processo ensino e aprendizagem.  

 
É sabido que os professores e especialistas de educação ligados ao 
setor escolar tendem a resistir à inovação tecnológica, e expressam 
dificuldades em assumir teórica e praticamente, disposição favorável 
a uma formação tecnológica. Há razões culturais, políticas, sociais 
para essa resistência, que geram atitudes difusas e ambivalentes. 
(LIBÂNEO, 1998, p. 67). 

 
Essa dificuldade pode ser atribuída à deficiência na sua formação 

profissional, ficando à margem, com um atraso no avanço educacional. Para Ferreira 



 19  

(1998) “pensar que a nova tecnologia, substituirá os professores é sintoma de uma 

doença no processo educacional”. A escola deve se empenhar em envolver todos os 

profissionais e privilegiar discussões relacionadas às implicações dos artefatos 

tecnológicos nesse meio escolar. Essas ferramentas não resolvem problemas 

educacionais como também não substituem o papel do professor. Neste 

entendimento, Libâneo (1998, p. 67) afirma: 

 

As práticas docentes recebem o impacto das novas tecnologias da 
comunicação da informação [...] mas a relação docente o valor da 
aprendizagem está em introduzir os alunos nos significados da 
cultura e da ciência por meio de mediações cognitivas internacionais 
que supõe a relação docente.  
 

Desta forma é evidente que o papel do professor não é substituído 

por essas tecnologias. Na verdade, essas devem ser entendidas como um suporte a 

mais para serem utilizadas nas suas práticas de sala de aula, provocando nos 

educadores novas posturas profissionais mediante esse processo. Libâneo (1998 

apud, VASQUÉZ GOMES, 1994, p. 68) enfatiza: 

 

Para superar a situação de resistência apresentadas pelos 
professores essas precisam ser trabalhadas na formação inicial e 
continuada de professores por meio de integração das novas 
tecnologias da comunicação e informação nos currículos, de 
desenvolvimento de habilidades cognitivas e operativas para uso das 
mídias e formação de atitudes favoráveis ao seu emprego e à 
inovação tecnológica em geral. 
 

Vários fatores devem ser levados em consideração quando se fala 

em mudança ou avanço na educação, pois isso envolve a participação de todo um 

sistema: aluno, professor, coordenação pedagógica, governo, etc. Segundo Moran 

(1995, p. 5).   

 

As mudanças na educação dependem de termos educadores 
maduros intelectuais e emocionalmente, pessoas curiosas, 
entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar [...] depende 
de termos administradores, diretores e coordenadores mais abertos, 
que entendam todas as dimensões que estão envolvidas no 
processo pedagógico [...] depende dos alunos, pois alunos curiosos, 
motivados, facilitam enormemente o processo, estimulam as 
melhores qualidades do professor, tornando-se interlocutores lúcidos 
e parceiros de caminhada do professor - educador [...].  
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Com base nessa visão pode-se enfatizar que a mudança e avanços 

na educação podem ser facilitados uma vez que gestores educacionais, professores 

e alunos, enfim toda sociedade tenham consciência da realidade em que estão 

envolvidos, assumindo como desafio a reflexão e análise sobre todo o processo. 

É importante salientar que incorporar a produção da arte e da mídia 

na educação é oferecer potencial para tornar o aprendizado mais criativo, expressivo 

e diversificado, tornando a escola mais relevante para os alunos. (KELLNER; 

SHARE, 2008). 

Isso posto, para a escola incorporar produção da arte e da mídia no 

seu cotidiano, é necessário que os profissionais da educação tenham uma 

compreensão crítica das tecnologias da Informação e da Comunicação, bem como, 

percebam suas implicações e possibilidades no processo ensino e aprendizagem. 

 

1.2 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: QUESTÕES E POSSIBILIDADES NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

As tecnologias da informação e comunicação são conceitos que se 

complementam, porém não são sinônimos.  

 

Etimologicamente, o termo “informação” advém do verbo informar, 
cunhado no século XV do latim “informare”, que significa “dar a 
forma, formar”. Durante a Renascença, informar era sinônimo de 
“instruir”. No século XX, seu significado foi expandindo, passando a 
significar tanto “envio de mensagem”, quando “dar inteligibilidade” a 
algo. Dito de outro modo, a informação pode ser enviada e recebida, 
mas, para ir além disso, é preciso que se estabeleça um contrato 
entre emissor e receptor que implica codificação e decodificação, 
assim como produção de significado e atribuição de sentido por parte 
de ambos. (NEVES-MAMEDE; DUARTE, 2008, p. 771). 
 

Nesse sentido faz-se necessário considerar o ambiente escolar para 

trabalhar com a questão da produção do significado e do sentido, a partir de uma 

realidade. Assim a escola, em meio às inovações tecnológicas da informação e 

comunicação, necessita refletir buscando desenvolver eficientes práticas 

pedagógicas educativas. 

Dessa forma, ampliando o entendimento sobre os conceitos, 

relacionada às palavras chave da educação, espera-se conhecer a relação existente 

entre o termo “educação e comunicação”. 
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Libâneo (1998, p.54), alega existir polêmica relacionada ao termo 

educação e comunicação. Mas ele parte do entendimento que “educação e 

comunicação caminham juntas, porém não são as mesmas coisas” Nas práticas 

educativas há “processos comunicativos, intencionais visando alcançar objetivos de 

formação humana. Por outro lado toda comunicação é educativa”. E pode despertar 

nas pessoas emoções e ao mesmo tempo troca de experiência. Nesse sentido o 

autor argumenta que: 

 

 

Os vínculos entre práticas educativas e processos comunicativos 
estreitaram-se consideravelmente no mundo contemporâneo, ao 
menos, por duas fortes razões: os avanços tecnológicos na 
comunicação e informática e as mudanças no sistema produtivo 
envolvendo novas qualificações e, portanto, novas exigências 

educacionais. (LIBÂNEO, 1998, p.55). 
 

Essas novas exigências educacionais exigem uma postura 

profissional que considere como pontos importantes o exercício da reflexão sobre 

sua prática de trabalho. Dessa forma, contribuindo com essa reflexão, Ferrés (1996, 

p. 9) acrescenta:  

 

Por intermédio dos meios de massa originados da nova tecnologia 
eletrônica, as imagens visuais bombardeiam as novas gerações com 
uma contingência sem precedentes. Os meios de comunicação de 
massa se converteram no ambiente onde crescem as novas 
gerações. É por meio deles que acessam a realidade. Nossa visão 
do mundo, da história e do homem está intimamente ligada à visão 
imposta pelos meios de comunicação. A escola, no entanto, parece 
não se dar conta disso. Os jovens abandonam as aulas sem o 
mínimo preparo para um uso racional desses meios. 

 

Isso posto vale a pena salientar o poder que os meios de 

comunicação de massa têm sobre todos nós, de modo que influencia no nosso 

modo de pensar e agir. Nesse sentido faz-se cada vez mais necessário o papel do 

professor para chamar a atenção em relação a estes aspectos. 

Não dá para negar que cada vez mais as antigas tecnologias são 

substituídas pelas novas tecnologias. E essa sociedade denominada moderna 

caracteriza-se pelo uso da imagem e do som. Segundo Ferrés (1996, p. 8) “A 

imagem é hoje a forma superior de comunicação [...] e as invenções tecnológicas 

provocam mudanças culturais, as quais por sua vez, geram mudanças na estrutura 
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social”. E esses meios tornam-se, a cada dia, mais presentes no sistema 

educacional. Segundo Moraes (2000, p. 15). 

 
Estamos na era da informação e da imagem numa mistura de medo 
e fascínio, convive-se com inúmeras modificações, passando a 
questionar até o significado do real, uma vez que a imagem e a 
realidade apresentam-se incorporadas uma na outra. 

 
Essas mudanças influenciam no cotidiano escolar que, por sua vez, 

deve buscar superar estes desafios que vem juntamente com todas as novidades 

tecnológicas, sempre com o objetivo de ajudar os alunos a contextualizar sua 

realidade. Para Moran (1995). 

 

Uma mudança significativa – que vem acentuando-se nos últimos 
anos- é a necessidade de comunicarmo-nos através de sons, 
imagens e textos, integrando mensagens e tecnologias multimídia. O 
cinema começou como imagem preto e branco. Depois incorporou o 
som, a imagem colorida, a tela grande, o som estéreo [...] A 
comunicação torna-se mais e mais sensorial, mais e mais 
multidimensional, mais e mais não linear [...] O som não será um 
acessório, mas integral da narrativa [...].  

 

E uma reflexão a partir dessas mudanças deve acontecer em todo o 

sistema educacional e sociedade. Assim essa população que busca constantemente 

diferentes formas de se comunicar torna necessário o entendimento sobre o 

conceito audiovisual.  

O termo audiovisual é aplicado às técnicas e aos métodos 

informativos que utilizam elementos visuais (imagens) e áudio (efeito sonoro). Em 

ralação ao conceito audiovisual, este inclui desde o simples audiovisual de apoio 

posto a serviço verbal do informante ou do professor, até as obras que utilizam o 

audiovisual como forma de expressão autônoma. Segundo Ferreira (1999), o 

significado da palavra “audiovisual” é: 

 
Meio ou veículos de comunicação que atingem o indivíduo receptor 
através dos canais auditivo e visual. Diz-se da mensagem constituída 
da combinação de som e imagem. Diz-se de método pedagógico, 
empregado, sobretudo no ensino de línguas, em que se lança mão, 
simultaneamente do som e da imagem, por meio de livros filmes, 

discos televisão etc. 
 

Sendo assim, pode-se dizer que o audiovisual é uma tecnologia, um 

sistema diferenciado de informação, uma forma de linguagem e expressão. Os 
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meios audiovisuais levam às imagens, aos fatos reais, à consciência, contribuindo 

com o trabalho do professor, de forma a auxiliar, facilitar e intensificar a 

aprendizagem dos alunos. É importante destacar que os sentidos, estimulados com 

o auxílio de um recurso audiovisual, também contribuem, significativamente, no 

processo ensino aprendizagem.  

Para Ferreira (1975) os sentidos e a ligação entre o homem e o 

mundo exterior é, voltados para a “ecologia da aprendizagem”, cria-se um ambiente 

que permite estimular o maior número de sentidos possível. Analisando os cinco, 

mais importantes sentidos do homem, os cientistas concluíram que a visão é o que 

apresenta maior possibilidade percentual de aprendizagem. 

Portanto, num ambiente escolar em que os alunos tenham a 

possibilidade de serem envolvidos por esses artefatos tecnológicos significa que 

terão um ensino que envolve a cultura tecnológica do seu tempo.  

E a partir dessa perspectiva para elucidar a questão do audiovisual 

implicando em estímulos aos sentidos, a seguir será apresentada, nos quadros 

abaixo a retenção mnemônica. Dados retidos pelos estudantes e retenção de 

informações respectivamente, a partir das diferentes condições, em que esses 

alunos são envolvidos. (FERREIRA, 1975). 

 

Tabela 1- Porcentagem de retenção Mnemônica 

 

 

Como se aprende 

Através do gosto  1,0% 

Através do tato 1,5% 

Através do olfato 3,5% 

Através da audição 11,0% 

Através da visão 83,0% 

Fonte: FERREIRA (1975). 

 

Diante dessa tabela, que informa dados sobre o aprender, é possível 

perceber que através da visão, representando uma porcentagem de 83,0%, pode-se 

obter uma maior porcentagem de retenção Mnemônica.  

Assim, este termo retenção tratado nessas tabelas se refere às 

condições nas quais os alunos devem ser estimulados de modo que propiciem 

aprendizagem significativa.  
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Tabela 2 - Porcentagem de dados retidos pelos estudantes segundo FERREIRA (1975). 

Fonte: FERREIRA (1975). 

 

Essas informações evidenciam a porcentagem de dados retidos 

pelos estudantes a partir de diferentes atividades desenvolvidas. Revela que uma 

maior “porcentagem de retenção” está relacionada a uma prática que ao mesmo 

tempo envolva a interação direta do sujeito no ambiente, ou seja, procura realizar 

aquilo que ele defende no seu discurso. 

A partir dos métodos de ensino escolhidos percebe-se que os alunos 

manifestam diferentes estímulos que interferem na suas aprendizagens. 

 

Tabela 3- Retenção da informação 

Método de ensino Dados retidos depois 

De 3 horas 

Dados retidos depois 

de 3 dias 

Somente oral  70% 10% 

Somente visual  72% 20% 

Oral e visual 

simultaneamente  

 

85% 

 

65% 

Fonte: FERREIRA (1975). 

 

Essas últimas informações permitem identificar que um método de 

ensino aplicado por meio de uma atividade, envolvendo o oral e o visual 

simultaneamente, apresenta uma maior porcentagem de retenção da informação.  

Analisando os dados expostos nas tabelas, evidencia-se que os 

recursos audiovisuais oferecem significativas condições levando a diferentes 

estímulos e contribuindo para a aprendizagem, desde que se busque privilegiar a 

interação do sujeito a partir das condições postas, considerando relevante o visual e 

oral simultaneamente. 

 

 

Forma de retenção  

Do que lêem  10% 

Do que estudam  20% 

Do que vêem  30% 

Do que vêem e escutam  50% 

Do dizem e escutam  70% 

Do que dizem e logo realizam 90% 
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Nesse sentido, os meios audiovisuais como recursos tecnológicos 

no sistema de ensino podem facilitar e fortalecer o processo ensino e aprendizagem. 

Cada tecnologia possui uma forma de expressão e, para que o uso desses recursos 

não fique a margem do reducionismo, deve-se haver conhecimento para um bom 

aproveitamento e uma adequada utilização específica sobre cada um deles. Pois 

todos os dias os professores utilizam alguma tecnologia em sala de aula, ou seja, 

tecnologia é utilizada em todo o sistema educacional, porém o termo não pode ser 

restringido ou associado somente com aparelhos ou máquinas reconhecidas como 

de última geração. Segundo Moran (2003, 155). 

 

Tecnologia são os meios, os apoios, as ferramentas que utilizamos 
para que os alunos aprendam. A forma como os organizamos em 
grupos, em sala, em outros espaços, isso também é tecnologia. O giz 
que escreve o quadro negro é tecnologia de comunicação e uma boa 
organização da escrita facilita e muito a aprendizagem. A forma de 
olhar, de gesticular, de falar com o outro isso também é tecnologia. O 
livro, a revista, e o jornal são tecnologias fundamentais para a gestão 
e para a aprendizagem e ainda não sabemos utilizá-las 
adequadamente [...]. 
 

Sendo assim, o educador deve procurar explorar o que de melhor 

cada meio tem para oferecer sempre respeitando as necessidades e 

particularidades de cada realidade educacional. 

O que não pode ser esquecido ou marginalizado são os meios 

audiovisuais mais tradicionais. A seguir serão apresentadas as características e 

finalidades de alguns recursos audiovisuais, segundo a concepção de (SANCHO 

1998): 

 

Recursos áudio visuais                             Características   

 
Quadro-de-giz 

Um meio mais acessível, econômico fácil de usar é 
extremamente funcional para esquematizar e transmitir 
informações diretas e simples. 

 
 
Material impresso 

(Livros, textos, enciclopédias, cadernos de leitura, fichas 
de atividades, histórias em quadrinhos, dicionários, 
contos): são recursos mais usados no sistema escolar, 
encontram-se inúmeros e de variados tipos e podem 
contribuir como importante ferramenta pedagógica.  

 
O uso de retroprojetor e 
transparências 

É o único audiovisual que foi inventado pensando no 
ensino. O uso desse material é muito utilizado nas 
escolas, suas vantagens se evidenciam no caso do 
professor poder esquematizar e apresentar os conteúdos 
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de suas aulas, que podem ser previamente preparados, e 
esse material bem elaborado pode ser reutilizado 
posteriormente. 

 
O projetor de slides 

O slide é um recurso útil fácil de elaborar e serve para 
analisar imagens estatísticas, é indicado para estudo de 
geografia e de obras de arte. Ele tem o inconveniente de 
precisar de uma sala escura para sua melhor utilização.   
 

 
 
A fotolinguagem 

As imagens fotográficas são indicadas para a realização 
de exercício de expressão e comunicação. O professor e 
alunos podem selecionar imagens que traduzam 
conceitos abstratos que exemplifiquem processos. 
 

Os visuais diretos Os murais, os posters, os cartazes e as colagens são 
indicados para os alunos dos primeiros níveis de ensino e 
permitem a participação dos alunos e têm uma grande 
aceitação social.  

 
A fita de áudio 

É um meio adequado sempre que o conteúdo a ser 
trabalhado em sala de aula sejam elementos auditivos. 
Por exemplo, nas aulas de música ou de línguas.  

Quadro 1-Descrição dos meios educacionais mais tradicionais  

 

Tendo como parâmetro a descrição feita acima, pode-se constatar 

que não se deve reduzir o recurso audiovisual somente à técnica, pois isto 

consistiria em acreditar que basta que uma mensagem seja veiculada a uma 

máquina para já ter garantida sua eficácia. Sendo que, na verdade, a máquina não 

contribui com essa expressão. Essa eficiência resulta de uma questão de linguagem 

e discurso que necessitam permear o cotidiano que envolve tais recursos. (FERRÉZ, 

1996). 

Contribuindo com tal reflexão Sancho (1998, p. 131) complementa 

dizendo que:  

 

Uma adequada formação audiovisual deve levar em consideração a 
instrumentalização; consistindo no conhecimento de diversos 
recursos formais, o planejamento, a angulação, a composição, a 
profundidade de campo, a iluminação, cor, música, os efeitos 
sonoros; a função semântica, empregada para produzir sentido ou 
função estética utilizada par produzir uma emoção estética; projeto 
audiovisual conhecimento como linguagem em síntese, havendo na 
mensagem um bom processamento, provocando no receptor uma 
experiência unificada.  
 

Portanto um bom trabalho audiovisual consiste numa adequada 

interação entre imagem, música e texto verbal, ou seja, uma linguagem em síntese, 
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uma vez que a música e as imagens estão fortemente ligadas à motivação e à 

emoção (FERRÉZ, 1996). Nesse sentido, um trabalho de comunicação audiovisual 

sem uma linguagem em síntese, com uma falta de interação entre os elementos 

caracteriza-se como de difícil compreensão.  

O interessante é que o professor utilize diversos meios desde os 

mais modestos até os mais elaborados, pois cada meio ativa nos alunos 

mecanismos diferentes. Ou seja, existe uma quantidade diversificada de alunos e 

nem todos provem de uma mesma realidade, sendo assim, a utilização de diversas 

abordagens resultará em maiores benefícios para esses alunos. 

O profissional educacional deve ser capaz de aproveitar o que de 

melhor cada meio pode oferecer, respeitando as necessidades dos alunos e 

atendendo às exigências dos conteúdos curriculares seguindo um planejamento e 

tendo objetivos bem definidos. De acordo com Moraes (2000, p. 17). 

 

Não basta apenas levar os modernos equipamentos para escola 
como querem algumas propostas oficiais. Não é suficiente adquirir 
televisões, vídeos cassetes, computadores sem que haja uma 
mudança na postura do educador. Isto reduzirá as novas tecnologias 
a simples meios de informação. 

 

Dentre inúmeros recursos disponíveis, os professores devem ter o 

preparo necessário para utilizá-los de maneira adequada. Segundo Sancho (1998, p. 

39) “as tecnologias usadas no ensino escolar, modelam o desenvolvimento dos 

indivíduos e a sua forma de apreensão do mundo”.  

Podemos mencionar que o ser humano tem a capacidade de inovar 

contribuindo com a evolução da humanidade. Sendo assim, é relevante a utilização 

de diversos recursos educacionais no cotidiano da sala de aula. No entanto, nesta 

pesquisa foi feita a opção de discutir sobre o vídeo enquanto recurso audiovisual. 

Justifica-se a escolha desse recurso por acreditar que é dinâmico e capaz de 

proporcionar diversas linguagens. Ele parte do concreto e pode tocar os sentidos 

sendo um reforçador da mensagem contribuindo, assim, para a consolidação do 

processo ensino e aprendizagem dos alunos.  
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CAPITULO II 

 
2. O VÍDEO COMO RECURSO AUDIOVISUAL: ALGUMAS POSSIBILIDADES 

 

A partir da escolha em destacar, neste trabalho, o uso do vídeo 

como ferramenta didática capaz de propiciar aulas dinâmicas diversificadas, faz-se 

necessário enfatizar que esse recurso, inegavelmente, influencia o cotidiano dos 

alunos.  

O uso do vídeo não pode ser resumido no sentido de proporcionar 

novidades e diversidades nas aulas. Sua utilização e estruturação devem ser 

pensadas como uma ferramenta para uso didático. Isto implica em situações em que 

o profissional deve sempre ir à busca de conhecimento que o ajudará a adaptar-se 

às novas exigências. Para Ferréz (1996, p. 20) “Sob o enfoque didático, apenas se 

tem começado a explorar e a experimentar suas múltiplas possibilidades de 

aplicação em aula”. Assim, pode-se dizer que esse recurso ainda apresenta pontos 

a serem descobertos e a serem explorados de forma significativa. Nesse sentido, 

para acontecer esse uso didático levando em consideração suas especificidades, a 

participação do professor é essencial. Ainda segundo o Autor (1996, p. 34).  

 
O futuro está em uma nova interação aluno- máquina- professor. O 
trabalho do professor começa onde acabam os meios. O professor 
informador e o aluno-ouvinte terão que ser substituídos pelo 
professor-animador e pelo aluno-pesquisador. 
 

Logo, este futuro permeado pelos recursos tecnológicos cada vez 

mais exigirá nova interação do homem em meios às máquinas.  

Levando em consideração essa questão, os educadores têm como 

desafio incorporar esses recursos como possíveis reforçadores no processo ensino 

e aprendizagem. “É interessante destacar que as tecnologias, através dos inúmeros 

recursos midiáticos, favorecem, na minimização de possíveis problemas de 

compreensão e desinteresse oportunizando um aprendizado real e atraente.” 

(SILVA; OLIVEIRA. 1981 p. 3). 

A partir dessa perspectiva é relevante enfatizarmos que o vídeo está 

ligado à televisão e a um contexto de lazer. Sua utilização quando bem planejada 

pelo professor pode ser um poderosíssimo instrumento no processo ensino e 

aprendizagem. 
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“Os educadores têm um papel fundamental, que é tornar o processo 

ensino-aprendizagem mais atrativo instigante e eficaz através de práticas inovadoras 

que proporcionem mais qualidade na educação e uma delas é o vídeo.” (LIMA, 1981 

p. 8). Sendo assim, a utilização desse recurso pode possibilitar ao aluno fugir do 

abstrato, chegando mais perto do real, fazendo-o relacionar o conteúdo apresentado 

com seu cotidiano. 

Os professores precisam aproveitar essa vantagem provocando no 

aluno um maior envolvimento com o conteúdo escolar. Segundo Moran (1995, p. 

27).  

 

O vídeo mexe com o corpo, com a pele nos toca e tocamos os 
outros, estão a nosso alcance através dos recortes visuais, do close, 
do som estéreo envolvente. Pelo vídeo sentimos, experimentamos 
sensorialmente o outro, o mundo e nós mesmos [...] O vídeo nos 
seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no 
imaginário) em outros tempos e realidades. Ele combina a 
comunicação sensorial sinestésica, com a audiovisual a intuição com 
a lógica, o emocional com a razão. Combina, mas começa pelo 
sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente 
o racional. 
 

A linguagem da TV e do vídeo respondem a sensibilidade dos jovens 

e dos adultos, são dinâmicos, Por isso o professor deve se atentar para o uso dessa 

ferramenta a seu favor, de maneira a buscar inovações nas suas práticas de 

trabalho em sala de aulas. Carneiro (1997, p. 10) defende que: 

 
As escolas devem incentivar que se use o vídeo como função 
expressiva dos alunos, complementando o processo ensino e 
aprendizagem da linguagem audiovisual e como exercício intelectual 
e de cidadania necessária em sociedade que fazem uso intensivo 
dos meios de comunicação, a fim de que sejam utilizados crítica e 
criativamente. 

 

Essa expressiva linguagem audiovisual possibilita aos educadores 

levar seus alunos a conhecer diferentes culturas existentes em nossos meios. Ferrés 

(1996, p. 32) acrescenta que.  

 

A tecnologia do vídeo é multifuncional: podendo-se utilizá-la (infra-
utilizar-se) para reforçar a pedagogia tradicional, mantendo uma 
escola centrada exclusivamente na transmissão de conhecimentos; 
entretanto, também se pode utilizá-la para transformar a 
comunicação pedagógica. Assumir toda a sua potencialidade 
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expressiva significa assumir este desafio de transformação da infra-
estrutura escolar. 
 

Portanto o modo de utilização dessa tecnologia depende da intenção 

do profissional, uma vez que existem aqueles que objetivam inovar, desafiando e 

provocando seus alunos a novos conhecimentos, ou também pode ser utilizado, por 

aqueles profissionais que apenas buscam utilizar esse suporte tecnológico para 

resolver algum imprevisto de última hora, sem nenhuma intencionalidade 

pedagógica.  

Ainda segundo Ferres os professores não devem encarar o vídeo 

como um concorrente. Ele pode se converter em um excelente aliado podendo 

liberar o professor das tarefas menos nobres, permitindo-lhes ser antes de tudo, 

pedagogo e educador motivando condutas e orientando o trabalho dos alunos 

ajudando-os de acordo com o nível individual de cada um. 

Isto posto, tendo o vídeo como exemplo, é possível enfatizar que o 

mesmo também deve ser dissociado do conceito de que é utilizado com a finalidade 

de resolver um problema ocasional em sala de aula, por conta da falta de um 

planejamento elaborado pelo professor. Complementando com esta idéia Barbosa 

afirma que deve acontecer uma análise criteriosa do conteúdo contido no material 

selecionado, e esta deve ser feita antes de sua apresentação. É importante também 

fazer uma apresentação prévia do conteúdo a ser ministrado. Segundo de Pablos, 

(1994, apud BARBOSA, 2001, p.16) o professor, ao selecionar um recurso de 

ensino, deve: 

 

 Verificar se são adequadas as metodologias escolhidas;  

 Analisar se são adequados aos objetivos que pretende alcançar; 

 Verificar se conhece e se sabe usar o recurso; 

 Testá-los para ver se estão em condições de funcionamento; 

 Certificar-se de que nada falta para o seu uso, e  

 Planejar devidamente todas as etapas do seu uso para evitar 

surpresas, imprevistos e eventuais falhas. 

 

Nesse sentido o professor deve ter a compreensão que nem todos 

os conteúdos são válidos para todos os meios e nem todos os meios são válidos 

para qualquer tipo de conteúdo. Assim é necessário fazer uma seleção de meios e 
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de linguagens em função dos conteúdos. Uma vez que esses têm suas 

particularidades e quando bem utilizados se tornam uma poderosa ferramenta no 

processo educacional. 

Ainda, nesse sentido, vale a pena salientar a importância da 

formação, desse profissional, tanto inicial como continuada, capacitando-o para 

manipular com segurança essas ferramentas, assim como o conhecimento para que 

ele seja capaz de explorar o que de melhor esse recurso tem a oferecer.  

 

2.1 REFLETINDO SOBRE O USO INADEQUADO DO VÍDEO EM SALA DE AULA. 

 

Incluindo como um aspecto importante a tecnologia do vídeo, não se 

pode deixar de indagar seu uso de maneira inadequada. Quando esta é utilizada 

para resolver algum contratempo, imprevisto, ou ainda como um instrumento que 

vem reforçar a reprodução de práticas que não privilegiam a reflexão a partir do 

processo. Inclui-se também, nesse entendimento, quando o profissional recorre a 

esse recurso não fazendo nenhuma articulação com seus objetivos da sala de aula. 

No quadro a seguir Moran (1995) descreve, detalhadamente, a 

concretização desse trabalho de forma negativa. 

 

 
Vídeo tapa-
buraco 

Coloca um vídeo quando há um problema inesperado com a ausência do 
professor. Isso desvaloriza o uso desse material tão versátil e o associa, 
na cabeça do aluno a não ter aula.  

Vídeo 
enrolação 

Um vídeo sem ligação com a matéria. O aluno percebe que o vídeo é 
usado para camuflar a aula. 
 

Vídeo 
deslumbrante 

O professor que acaba de descobrir o uso do vídeo costuma empolgar-se 
e passa vídeo em todas as aulas. O uso exagerado diminui sua eficácia e 
empobrece as aulas. 
 

Vídeo perfeição Há professores que questionam todos os vídeos possíveis porque 
possuem defeitos de informação ou estéticos. 
 

Só vídeo Não é satisfatório, didaticamente, exibir o vídeo sem discuti-lo, sem 
integrá-lo com o assunto da aula. Pode-se dizer que o uso desse material, 
com significados positivos, depende da sua qualidade e a preparação do 
professor, para utilizá-los de forma criativa e participativa.  

Quadro 2 – Descrição feita por Moran sobre uso inadequado do vídeo em aula. 
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Frente a tais informações percebe-se que a eficácia educativa desse 

material depende da forma que esta for utilizada. Sempre devem ser considerados 

como aspectos essenciais um planejamento e objetivos pré-estabelecidos pelos 

professores. Além disso, também não podem ser desconsiderados os objetivos que 

permeiam esse planejamento e a concepção que se tem sobre a educação. 

 
O uso de tecnologias, associado a propostas pedagógicas 
concebidas/implementadas a partir de concepções de ensino 
ancoradas na lógica da produção/distribuição centralizada (de um 
para muitos) de informações e de conteúdos e que entendem a 
aprendizagem como etapas a serem controladas passo-a-passo, 
fundadas basicamente na memorização e na repetição, certamente 
não vai produzir bons resultados, independente dos recursos que 
essas tecnologias possam vir a oferecer. (NEVES-MAMEDE; 
DUARTE, 2008, p. 784). 

 
Vale a pena salientar que o uso da tecnologia na educação baseada 

numa concepção de ensino, na qual o professor vem a ser o detentor do saber e o 

aluno como um simples receptor passivo diante do processo, certamente não 

contribuirá em bons resultados. 

Em detrimento dessa situação, novos rumos devem permear a 

realidade do aluno e professor, ou seja, uma mudança de postura, o que não é 

tarefa fácil, pois se relaciona a desconforto e insegurança. 

 

Para nós professores, essa mudança de atitude não é fácil. Estamos 
acostumados e sentimo-nos seguros com nosso papel tradicional de 
comunicar ou transmitir algo que conhecemos muito bem. Sair dessa 
posição, entrar em diálogo direto com os alunos, correr o risco de 
ouvir uma pergunta para a qual não tenhamos resposta, e propor aos 
alunos que pesquisemos juntos para buscarmos a resposta – tudo 
isto gera um desconforto e uma grande insegurança. (MASETTO, 
2000, p. 142).  

 

Essa mudança de postura implica em buscar o preparo necessário 

para trabalhar com essa realidade, em superar essa condição. Nesse entendimento 

Almeida (2005, p. 43) defende que:  

 

Para o professor, desenvolver tais competências é preciso que ele 
esteja engajado em programas de formação, participando de 
aprendizagem e produção de conhecimento. 
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Sendo assim faz-se necessário considerar a relevância, mais uma 

vez, da capacitação do profissional para complementar a questão em trabalhar com 

o vídeo em sala de aula. Defendendo esse ponto de vista Almeida (2005, p. 42) 

complementa e chama a atenção:  

 
O professor também é desafiado a assumir uma postura de aprendiz 
ativo, crítico e criativo, articulador sobre o aluno sobre seu nível de 
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, sobre sua forma de 
linguagem expectativas e necessidades, sobre seu estilo de escrita 

sobre seu contexto e sua cultura.  
 

Nesse sentido, além de uma formação que dê conta de suprir essa 

necessidade, o profissional deve assumir a postura de que sempre se tem algo para 

aprender e de que pode ser feito melhor. Deve refletir sobre o impacto negativo 

gerado dentro das paredes de uma sala de aula e que, certamente, ultrapassará os 

muros da escola sendo disseminado rapidamente por toda a sociedade. Pensar que 

trará consequências negativas que só serão reconstruídas depois da realização de 

um trabalho árduo, que privilegie primeiramente a consciência e a reflexão.  

 

2.2 REFLETINDO SOBRE O USO ADEQUADO DO VÍDEO EM SALA DE AULA 

 

O uso do vídeo em sala de aula podecontribuir para que o professor 

possa explorar, durante suas aulas, uma diversidade de conteúdos de forma que 

esses possam ser contextualizados de diferentes maneiras. O professor pode tornar 

sua aula mais criativa despertando em seus alunos a sensibilidade, emoção e a 

criatividade resultando em condições favoráveis para a aprendizagem.  

Nesse sentido, para que esse recurso seja relacionado a uma 

linguagem positiva, faz-se necessário a organização de um trabalho com uma 

sensibilidade capaz de contemplar uma melhor prática pedagógica de maneira 

reflexiva. Assim, Moran apresenta uma proposta para a utilização do vídeo de forma 

adequada, introduzindo um novo conteúdo escolar motivador e provocador para a 

imaginação dos alunos, podendo também ajudar o professor a avaliar o 

desenvolvimento seu próprio trabalho.  
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Vídeo com 
sensibilização 

Um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo assunto despertar a 
curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilita a pesquisa nos alunos.  

Vídeo com 
ilustração 

O vídeo ajuda a mostrar o que se fala em aula, a compor cenários 
desconhecidos dos alunos.  
 

Vídeo como 
simulação 

Pode simular experiências de química que seriam perigosas em laboratórios 
ou que exigiriam muito tempo e recurso. 

Vídeo como 
conteúdo de 
ensino 

Mostra determinado assunto, de forma direta, quando informa sobre tema 
especifico orientando a sua interpretação. De forma indireta, quando mostra 
um tema, de formas interdisciplinares 
 

Vídeo como 
produção 

Como documentação, registro de eventos, de aulas, de experiências, de 
entrevistas, depoimento. Isso facilita o trabalho do professor e dos alunos. O 
professor pode documentar o que é mais importante para seu trabalho, ter 
seu próprio material para preparar suas aulas.  

Vídeo como 
avaliação 

Dos alunos, do professor, do processo. 

 
Vídeo espelho 

Vejo-me na tela para poder compreender-me, para análise do grupo e dos 
papéis de cada um, para incentivar os mais retraídos e pedir aos que  
falam muito para darem mais espaços aos colegas. Esse vídeo é de grande 
utilidade para professor se ver, examinar sua comunicação com os alunos, suas 
qualidades e defeitos. 

 
Vídeo como 
interação, suporte 

Vídeo como suporte da televisão e do cinema, gravar em vídeo programas 
importantes da televisão para utilização em aula. Alugar ou comprar filmes de 
longa metragem, documentos de cinema, iniciar os alunos na linguagem 
audiovisual. Vídeo interagindo com outras mídias como o computador, o CD- 
ROM, com os videogames, com a internet .  

Quadro 3 – Descrição do uso adequado do vídeo em sala de aula. 

 
Moran (1995) apresenta também, alguns caminhos levando a um 

modo significativo de ver o vídeo, o qual o professor deve ter alguns cuidados, como 

checar o material antes da exibição, ficar atento ao interesse e à compreensão dos 

alunos para, se necessário, repetir algumas cenas e também para guiar sua 

discussão posteriormente. 

 

Antes da exibição Informar apenas aspectos gerais do vídeo (autor, duração), não interpretar e 
nem pré-julgar antes da exibição, checar o vídeo antes, o som, ver a qualidade 
da cópia 

Durante a 
exibição: 

Anotar as cenas mais importantes, se necessário, (para regulagem ou fazer um 
rápido comentário) apertar o pause sem demorar muito, pois pode danificar a 
fita. Anotar as reações do grupo 

Depois da exibição Rever as cenas mais importantes. Se o vídeo for complexo exibi-lo novamente 
chamando a atenção para determinada cenas mais significativas. Observar o 
som, a música os efeitos, as frases mais importantes.  

 

Quadro 4 – Descrição do caminho levado a um modo de ver o vídeo  
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Neste sentido, Moran propõe alguns caminhos para análise do vídeo 

em classe, nos quais o professor deve provocar em seus alunos a reflexão, podendo 

resultar numa relação com o conteúdo trabalhado ou com a realidade vivida por 

eles, apresentando diferentes linguagens e particularidades culturais.   

 

Análise em 
conjunto 

O professor exibe e comenta junto com os alunos, a partir do que estes 
destacam ou perguntam. 
 O professor não deve ser o primeiro a dar sua opinião, nem monopolizar a 
discussão, mas tampouco deve ficar em cima do muro. Deve-se posicionar-se, 
depois dos alunos, trabalhando sempre dois planos o ideal (o que deveria ser) 
e o real ( o que costuma ser).  

Análise 
concentrada 

Escolher, depois da exibição, uma ou das cenas marcantes. Revê-las uma ou 
mais vezes e perguntar (oralmente o por escrito): o que chama mais a atenção 
(imagem, som, palavra); o que dizem as cenas (significados); consequências, 
aplicações (para a nossa vida, para o grupo) 

 
 

Análise funcional 

Antes de a exibição, escolher algumas funções ou tarefas (desenvolvidas por 
vários alunos): o contador de cenas (descrição sumária, por um ou mais 
alunos); anotar as palavras chave; anotar as imagens mais significativas; 
caracterização dos personagens; música e efeitos; mudanças acontecidas no 
vídeo (do começo até o final).  

Análise da 
linguagem 

Que história é contada. Como é contada essa história. O que lhe chamou a 
atenção visualmente; o que destacaria nos diálogos e na musica; que idéias 
passam claramente o programa; o que contam e representam os personagens; 
modelo de sociedade apresentado; ideologia do programa; mensagens não 
questionadas; valores afirmados e negados pelo programa; como cada 
participante julga esses valores. 

Quadro 5 – Descrição do caminho que Moran propõe para análise do vídeo em classe. 

 

Para complementar esta proposta Moran (1995) propõe algumas 

dinâmicas interessantes que podem partir da utilização do vídeo, como dramatizar e 

discutir situações importantes nele contidos. Usar a dramatização, o teatro como 

meio de representação dos alunos. 

A partir da perspectiva analisada e descrita por Moran, pode-se 

evidenciar que o uso do vídeo bem planejado, em sala de aula, desperta nos alunos 

sentimentos capazes de os motivarem na busca do saber. Percebe-se o desafio e 

obstáculos a serem superados para a inserção dessa ferramenta de forma 

significativa no cotidiano escolar Lima (2000?, p. 5).  

 

Em épocas de tantos avanços tecnológicos e muita informação 
disponível, parece complicado dar uma boa aula apenas falando. 
Apesar da fala ser uma das mais antigas expressões da comunidade 
humana, sozinha hoje ela se apresenta pouco sedutora, mas aliada a 
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bons parceiros, como recursos audiovisuais (cinema, vídeo, internet, 
televisão entre outros) pode ser a grande saída para uma aula 
espetacular. 

 

Para tanto, diante da diversidade tecnológica disponível é relevante 

o professor não desprezar essa realidade, porém não se deve deixar seduzir pelo 

encantamento, esquecendo de utilizar esse recurso com intencionalidade pré-

estabelecida. Sua utilização deve ser feita de forma que venha a somar e consolidar 

um trabalho desenvolvido em sala de aula.  

Contudo, para o uso adequado dessas ferramentas faz-se 

necessária a busca do conhecimento das especificidades, ou seja, as vantagens e 

também limitações que envolvem qualquer recurso. E o professor necessita se 

manter curioso, sem medo de ir ao encontro do desconhecido, partindo da reflexão 

que sempre é tempo de fazer novas descobertas e também aprender por meio 

delas. 
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CAPITULO III 

 

3. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Apresentar o caminho metodológico utilizado no presente trabalho 

se faz necessário para uma maior compreensão e clareza dos objetivos. Sendo 

assim é imprescindível deixar claro a opção do método utilizado, pois segundo 

(CERVO; BERVIAN, 2007). 

Método é o instrumento de trabalho, um processo necessário, para 

atingir o resultado desejado, deve aproveitar a observação, a descrição, a 

comparação, a análise e a síntese mentais. Portanto método é o caminho de 

investigação com critérios a serem seguidos para alcançar um fim determinado. 

Lakatos e Marconi (2000, p. 46) corroboram afirmando. 

 
Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 
com maior segurança e economia, permite alcançar objetivo – 
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 
 

Assim sendo, para a realização do presente trabalho utilizou-se 

como método a abordagem qualitativa, que parte do fundamento de que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto (CHIZZOTTI, 1998, p. 79). Ainda segundo o autor 

 

Na pesquisa qualitativa todos os fenômenos são igualmente 
importantes e preciosos: as constâncias das manifestações e 
sua ocasionalidade, a frequência e a interrupção, a fala e o 
silêncio [...] Esses conceitos manifestos, as experiências 
relatadas ocupam o centro de referência da análises e 
interpretações, na pesquisa qualitativa. (CHIZZOTTI, 1998, p. 
84). 
 

Na busca de aprofundar o tema de estudo fez-se necessário utilizar 

a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, completando assim o conjunto de 

procedimentos investigados. 

A pesquisa bibliográfica é realizada com base em pesquisas 

anteriores, em documentos impressos como livros, artigos dissertações e teses; por 

meio dela pode-se conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do 
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passado sobre um determinado tema. (CERVO; BERVIAN, 2007). Através desse 

levantamento o pesquisador adquire maior domínio sobre o tema pesquisado. 

Ainda segundo Cervo e Bervian (2007, p. 60). 

 
Qualquer espécie de pesquisa em qualquer área supõe e exige uma 
pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento do estado da 
arte do tema, quer para fundamentação teórica ou ainda para 
justificar os limites e as contribuições da própria pesquisa. 

 
Faz-se necessário destacar que foi utilizado, na pesquisa de campo, 

um questionário com intuito de conhecer as opiniões e a relevância que os 

professores dão a utilização do vídeo como ferramenta no processo de ensino e 

aprendizagem.  

O questionário foi composto de 08 perguntas sendo as 4 primeiras 

objetivas, com a opção de justificar as respostas ou ainda registrar algumas 

considerações que considerassem relevantes naquele momento. Já as 4 últimas 

foram questões abertas com intuito de desvendar opiniões e conhecimento dos 

professores acerca do assunto pesquisado. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 
 

Neste estudo utilizou-se o questionário tendo como objetivo 

compreender o olhar do professor em relação á utilização do vídeo como recurso 

tecnológico. Para tanto, foi solicitada autorização da direção da escola e todos os 

participantes receberam um termo de consentimento livre e esclarecido conforme o 

regulamento da Universidade Estadual de Londrina. Para preservar a identidade dos 

participantes, garantindo o sigilo dos dados pessoais registrado no questionário, foi 

utilizada a denominação “Respondente”, acompanhada de uma letra do alfabeto, 

podendo assim, identificar cada sujeito participante da pesquisa.  

Os questionários foram entregues pessoalmente a todos os 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que lecionavam naquela 

escola. O responsável pela pesquisa esteve à disposição a todo o momento para 

esclarecimentos de possíveis dúvidas. 

Faz-se necessário ressaltar que foram entregues 29 questionários, 

sendo que se obteve um retorno de 24 respondidos. Não houve critério de exclusão 
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podendo participar professores de ambos os sexos de diferentes idades e tempo de 

experiência.  

Para maior compreensão dos leitores foram descritos os passos 

procedidos para a entrega de coleta dos dados, isto é, como o dia a dia dos 

professores é repleto de atividades foi pensada uma maneira de não os prejudicar 

tanto: entregar os questionários entre quinta-feira e sexta-feira por acreditar que no 

final de semana seria mais propício para que os mesmos fossem respondidos. É 

importante ressaltar que a pesquisadora estagiava nessa escola, esse fato ajudou a 

ter um retorno dos questionários. 

Todos os professores quando convidados a participar foram 

atenciosos demonstrando boa vontade em contribuir com o trabalho, porém nem 

todos devolveram os questionários, mas levando em consideração que a 

participação deve ser espontânea foi respeitada a vontade desses profissionais que 

não devolveram os dados e, deu-se por finalizada esta etapa para o prosseguimento 

do trabalho. 

 

3.2 SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Os sujeitos participantes deste estudo constituem-se de 20 

professores do sexo feminino e 04 do sexo masculino com faixa etária que varia dos 

23 aos 59 anos e com tempo de experiência entre 6 meses a 21 anos na educação. 

Os sujeitos participantes serão citados conforme a necessidade, sendo cada um, 

identificado como respondente M, para masculino e F para respondente feminino, 

sendo de 1 até o 24. 

A tabela a seguir representa os dados dos sujeitos pesquisados, 

como podemos visualizar abaixo.  
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Tabela – 4 Dados do sujeitos da pesquisa   

Sujeito   Idade  Ano de atuação  Formação  

Respondente F1  38 10 Normal superior pedagogia e pós-

graduação psicopedagogia 

Respondente F2  48 20 Graduação psicologia pós-

graduação gestão escolar   

Respondente F3 31 6 Graduação pedagogia  

Respondente M 4 43 19 Graduação pedagogia pós-

graduação psicopedagogia 

Respondente F 5 41 18 Graduação pedagogia pós-

graduação psicopedagogia   

Respondente M  6 40 20 Graduação pedagogia pós-

graduação psicopedagogia 

Respondente F 7 45 24 Graduação pedagogia pós-

graduação orientação e supervisão   

Respondente F 8 33 15 Graduação pedagogia pós-

graduação psicopedagogia   

Respondente F 9 34 6 meses  Graduação pedagogia  

Respondente F 10 37 5 Graduação Pedagogia  

Respondente F 11 31 6 Graduação pedagogia pós-

graduação metodologia da ação 

decência   

Respondente F12 25 8 meses  Graduação pedagogia  

Respondente  F 13 23 9 meses  Graduação pedagogia  

Respondente F 14 39 3 Graduação pedagogia pós-graduada  

Respondente F 15 53 16 Graduação pedagogia pós-graduada  

Respondente F 16 39 20 Graduação pedagogia pós-

graduação psicopedagogia 

Respondente M 17 37 13 Graduação educação física pós-

graduação esporte   

Respondente F 18 49 25 Graduação pós-graduação 

orientação supervisão   

Respondente M 19 38 19 Graduação pedagogia pós-

graduação gestão escolar   

Respondente F 20 44 6 Graduação pedagogia pós-

graduação psicopedagogia e clinica 
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e industrial   

Respondente F 21 57 7 Licenciatura em geografia pós-

graduação metodologia da ação 

docência   

Respondente F 22 30 1  Graduação educação física 

licenciatura plena   

Respondente F 23 56 33 Graduação pedagogia  

Respondente F 24 59 4 Graduação psicologia  

Fonte: Dados retirados do questionário aplicado aos professores participantes da pesquisa. 
 

Percebe-se que atualmente os professores buscam aperfeiçoar seus 

saberes docentes. Os professores com formação superior buscam dar continuidade 

aos seus estudos, através de cursos de pós-graduação, pois entre os 24 sujeitos 

participantes da pesquisa, com exceção daqueles que iniciaram a profissão a menos 

de 2 anos, todos têm curso de pós-graduação. Faz-se necessário enfatizar que a 

busca em ampliar a formação acadêmica é importante para que o profissional 

desenvolva um bom trabalho. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  
 

Educação e tecnologias são temas que merecem ser levados em 

consideração quando se discute a questão da formação tanto inicial como 

continuada dos profissionais educacionais. 

Conforme Libâneo (1998, p. 73) “Às vezes o fascínio pela 

apresentação visual, pelo som, pela tecnologia, deixa em segundo plano o fator 

pedagógico, ético, psicognitivo, didático”. Assim para descobrir a percepção e os 

conhecimentos que educadores, atuantes na realidade educacional, possuem sobre 

o tema tratado nessa pesquisa foram elaboradas questões a fim de coletar essas 

informações. 

Assim foi perguntado aos professores - Você considera a utilização 

do vídeo importante no processo ensino aprendizagem? –Todos os 24 participantes 

representando 100% responderam que sim. Considerando que no instrumento de 

pesquisa houve um espaço destinado para o sujeito justificar a resposta, observa-se 

que estes consideram relevante à utilização desse recurso, conforme o relatado 

abaixo:  
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R4: É uma das inúmeras formas do professor estar aprimorando sua 
prática ensino aprendizagem; 
R: 10: Acredito que a imagem desperta o interesse no aluno e facilita 
e reforça a aprendizagem;  
R12: O vídeo é um recurso que promove interesse, por isso é muito 
importante no processo ensino aprendizagem. 
R13: OS alunos podem aprender muitas coisas com a utilização 
desse recurso, uma delas seria a interpretação do que se assistiu; 
R15: O aluno necessita de trabalhos diversificados e que 

aprendemos não somente através da leitura e da escrita. 
R23: O vídeo desperta um maior interesse por parte do educando, 
pois o recurso visual auxilia o processo explicativo tornando-o mais 
assimilável. 

 
Estas reflexões realizadas pelos professores demonstram que 

acreditam no vídeo como um recurso que desperta o interesse e leva os alunos a 

interpretação sobre o que assistiram. No entanto, nas falas dos respondentes, não 

aparece a discussão de seu papel como mediador intervindo nesse processo. Nesse 

sentido Ferrés (1996) chama a atenção que “a tecnologia do vídeo coloca a 

informação – e, por conseqüência, o poder – nas mãos do professor ou dos próprios 

alunos”, ou seja, por meio do vídeo pode-se selecionar o material de acordo com a 

intencionalidade. 

Pelas falas desses respondentes pode-se dizer que eles têm 

aceitação ao uso dessa ferramenta. Porém não se comenta a importância de seu 

trabalho para que realmente esse recurso tenha validade para o processo ensino e 

aprendizagem. 

Já esses outros sujeitos pesquisados acerca do mesmo 

questionamento demonstraram possuir pontos de vista diferentes: 

 
R3: Se o filme tiver relação ao conteúdo e fizer sentido, à vida dos 
alunos. 
R5: Dependendo da situação é importante; em minha opinião tem 
que ter objetivo claro para se trabalhar com vídeo. 
R6: Funciona como uma ferramenta que vem a complementar o 
trabalho do professor. 
R18: Porque os alunos gostam e participam bastante, deixando aula 
mais criativa e, depois vem o debate para os alunos tirarem suas 
dúvidas. 

 

Desta forma os professores alertam que o assunto tratado no vídeo 

deve ter relação com o conteúdo trabalhado em sala de aula, assim como o 

professor deve ter objetivos ao se trabalhar com o vídeo de maneira que este venha 
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a completar ou complementar o trabalho desenvolvido por eles. E comungando com 

esse ponto de vista Moran (2009) acrescenta:  

 

A fala das crianças é mais sensorial-visual do que racional e abstrato 
e o vídeo responde a essa sensibilidade uma vez que facilita a 
motivação, o interesse por assuntos novos ajudando o aluno a uma 
compreensão mais complexa dos assuntos tratados pelo professor. 
 

Nos comentários desses últimos respondentes confrontados com a 

fala de Moran, pode-se evidenciar que estes acreditam que a escolha de um recurso 

tecnológico deve sempre acontecer por meio de uma postura crítica e seletiva. 

Nesse sentido Moran (1995) completa que: “O vídeo ajuda a um bom professor, 

atrair os alunos, mas não modifica substancialmente a relação pedagógica”, ou seja, 

necessita-se prestar atenção para estabelecer novas pontes entre o vídeo e as 

dinâmicas da aula. 

Diante do exposto pode-se dizer que a utilização desse recurso deve 

seguir critérios e objetivos previamente traçados ajudando a estabelecer relação 

entre novos conteúdos ou reforçar algum conteúdo já trabalhado. Mediante tal 

posicionamento Silva (1981, p. 5) afirma: 

 
O uso do vídeo em sala de aula acaba norteando habilidades 
diversificadas mediante a formação do aluno como, por exemplo, 
desenvolver a interação entre os sujeitos. Haja vista que essa mídia 
educacional viabiliza uma prática mais atrativa e conteúdos 
contextualizados. 

 

Infere-se, portanto, que esta questão baseada nas falas dos 

respondentes pode trazer o questionamento de que nem todos os profissionais ao 

serem questionados a respeito da utilização do vídeo na sala de aula fazem relação 

do seu trabalho para mediar o desenvolvimento nesse processo. Evidencia-se, 

portanto a necessidade dos profissionais refletirem acerca da importância de seu 

trabalho nesse processo. 

Faz-se necessário, então, dirigir-se para a próxima questão da 

pesquisa que tem como intuito evidenciar qual a relevância que a escola dá a 

conservação desses equipamentos, então foi perguntado: Os equipamentos TV e 

vídeo da escola sempre estão em condições de uso?- Dos 24 respondentes, 

representando 83%, disseram que sim; 4 representando 17% responderam que as 

vezes; nenhum optou em dizer não, como veremos no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 – os equipamentos TV e vídeo da escola sempre estão em condições de uso. 

 
Por meio das respostas e das observações feitas pelos 

respondentes pode-se constatar que a escola possui equipamentos em condições 

de uso.  

 

R1: Contamos com um bom acervo de fitas de DVDS. Todas as 
salas de aula possuem TV e DVD ou vídeo cassete.  
R7: Quando não estão perfeitos quase sempre são substituídos por 
outros. 
R16: A nossa escola tem um equipamento em cada sala, o que não é 
realidade das outras escolas. 
R21: A escola é privilegiada quanto a esses equipamentos. 
 

Nesse sentido, diante do exposto, a utilização ou não desses 

equipamentos pelos professores, nessa realidade escolar, depende da disposição e 

do interesse de cada um, uma vez que têm fácil acesso a esses recursos. Porém a 

acessibilidade não garante qualidade a um bom material pedagógico para os alunos, 

sendo assim os professores devem selecionar e articular esse material com o 

conteúdo trabalhado. 

Ferrés (2000) complementa que “a quantidade de meios 

audiovisuais disponíveis e guardados sem uso, em muitas instituições, confirma que 

essa questão, muitas vezes, está relacionada à desmotivação e despreparo por 

parte do professorado”. 

Assim para que esses meios sejam utilizados, significativamente, 

deve acontecer um planejamento prévio com uma intencionalidade uma vez que 

esses profissionais também devem ter o preparo necessário para realizar esse 

trabalho. Para Silva (1981, p. 6).  

83% 

0% 

17% 

sim 

não  

às vezes  
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Os professores têm um percurso a percorrer para apoderar-se da 
utilização adequada das mídias na sala de aula, muitos são os 
obstáculos a vencer. Vários são os fatores que poderiam colaborar 
para a preparação dos professores para o uso das mídias: enfrentar 
o medo do novo, o receio de que a tecnologia poderia substituir o 
professor torna-se também, importante à formação através de cursos 
e participação em oficinas de aprendizagem e troca de experiências 
numa constante busca pela auto-formação. 
 

Com base nessa visão pode-se enfatizar que são inúmeros os 

desafios que os educadores enfrentam para se trabalhar com diversidade de 

material. É estar preparado, a todo o momento, podendo se deparar com situações 

inusitadas, desde possíveis imprevistos relacionada às condições de uso dessas 

tecnologias até a responder, conduzir e mediar as reações da sua turma em sala de 

aula. 

No entanto, fazendo um análise sobre todas as falas, percebe-se 

que a maioria defende que os equipamentos de TV e vídeo da escola sempre estão 

em boas condições de uso. Porém não podemos desconsiderar a minoria que alerta 

que nem sempre estes estão em boas condições de uso: 

 

R4: São vários professores que fazem o uso, e muitos não tem os 
devidos cuidados necessários, e há também o desgaste natural dos 
aparelhos.     
R5: Sucateados, porém bons; mas poderiam ser melhores 
R23: Devido ao grande número de pessoas que utilizam estes 
equipamentos as condições destes nem sempre são as melhores 
devido a má utilização de alguns.    

 
Por meio dessas falas, temos uma visão mais realista desse 

ambiente, uma vez que esses sujeitos participantes da pesquisa pontuaram as 

indagações que tem a respeito da oferta desse material nessa realidade escolar, ou 

seja, falar que tudo sempre está em boas condições de uso parece meio que fora da 

nossa realidade escolar nos dias de hoje.  

Dando continuidade passamos então para a próxima indagação da 

pesquisa de forma que para perceber o interesse dos alunos e dos professores pelo 

uso do vídeo em seus contextos escolares. Foi perguntado: Os alunos apresentam 

interesse em atividades relacionadas ao uso do vídeo? 

Dos 24 participantes 21 responderam, representando 87%, que sim, 

e 3 representando 13%, responderam que às vezes e nenhum optou pela resposta 

não. 
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Gráfico 2- Interesse dos alunos em atividades relacionadas ao uso do vídeo. 

 

Considerando a justificativa dada a partir da resposta, evidencia-se, 

por suas falas, que os professores observam nos alunos interesse, quando lhes são 

oferecidos atividades envolvendo a utilização do vídeo.  

 

R1: É um meio de comunicação do cotidiano dos alunos. 
R2: Os alunos ficam muito atentos quando a atividade é apresentada 
em vídeo. 
R11: Quando o material (vídeo) é selecionado de acordo com o 
interesse das crianças é bem produtivo. 
R13: Os alunos gostam e pedem a utilização do vídeo, por se tratar 
de uma aula dinâmica.  
R16: A partir do momento que o professor esteja atento para fazer a 
intervenção necessária, o aluno consegue fazer essa leitura.  

 

Ao encontro destas afirmações Ferrés (2000, p. 32) evidencia que a 

tecnologia do vídeo é multifuncional podendo contribuir para reforçar a pedagogia 

tradicional, ou seja, aquela centrada na transmissão de conhecimentos; como pode 

também ser utilizada para transformar a comunicação pedagógica assumindo o 

desafio de transformar a infra-estrutura escolar. Ele considera que o poder de como 

utilizar esse recurso está nas mãos dos profissionais e que durante sua formação, 

deve receber o preparo necessário. Contribuindo com essa reflexão (NEVES, 2005, 

p. 126) afirma: 

 

As tecnologias, quando bem utilizadas, preparam educadores e 
educandos para não se deixar manipular pelos meios [...] mas é 
preciso atenção para que os estudantes não se distraiam com o 

87% 

13% 0% 

Sim  

As vezes 
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manuseio e a parte lúdica da tecnologia e deixem de usa-lá para 
aprender, criar e ouvir mais.  

 

Pela fala de Neves pode-se constatar que os educadores devem ter 

atenção quando escolhem usar recurso tecnológico, de modo que esses favoreçam 

o enriquecimento da aprendizagem. Pois se mal planejado, mesmo sem 

intencionalidade, deixa margem a ser interpretado como a realização de um trabalho 

sem um propósito educacional.  

Conforme Ferrés (2000, p. 35) muitas vezes o fracasso dos 

audiovisuais se deve ao fato desse recurso não fazer parte da cultura, no caso a dos 

professores, que também não se sentem a vontade com a nova tecnologia. 

“Finalmente além da preparação técnica, tecnológica, expressiva e didática, há um 

problema de sensibilidade, uma adaptação a uma nova cultura, a uma nova maneira 

de pensar, de ser e de se comunicar”. (FERRÉS, 2000, p. 36). 

Mediante tal discussão podemos dizer que atividades por meio de 

vídeo despertam os interesses dos alunos, mas a presença do professor deve ser de 

suma importância mediando todo o processo. E para que este trabalho dê certo 

depende também do profissional saber manipular esse recurso e aceitar utilizá-lo, 

deve também organizar e ter objetivos para o uso desse material. Essa percepção 

pode ser notada nas justificativas dadas por esses sujeitos da pesquisa: 

 
R3: Se é algo que não prende a atenção deles, começa a dispersar. 
R5:Nem sempre, as vezes o vídeo é cansativo, portanto é 
fundamental que o professor assista antes, se organize e prepare a 
aula relacionada ao vídeo. 
 R8: Quando bem explorado pelo professor. Passar vídeo por passar 
eles não gostam.  
R6: O uso desse material deve obedecer a objetivos e ter objetivo. 
Assim consegue cumprir sua função. 

 
Logo, nota-se que para acontecer um trabalho significativo, 

envolvendo a utilização do vídeo, isso implica fundamentalmente no trabalho 

desenvolvido pelos professores.  

Mas como não é possível ter certeza se o trabalho que esse 

profissional realiza na sua prática escolar privilegia esses aspectos defendidos por 

eles, outra pergunta deve ser feita visando perceber a idéia dos profissionais a 

respeito de tal questionamento. A questão é: Os alunos desenvolvem uma leitura 

crítica e seletiva assistindo a um vídeo? Obteve-se os seguintes dados: 
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Gráfico 3- Os alunos desenvolvem leitura crítica e seletiva assistindo a um vídeo. 

 

Entre as alternativas disponíveis todos fizeram a opção em assinalar 

uma. Assim dos 24 respondentes 12 representando 50% responderam que sim, 10 

representando 42% responderam às vezes, 2 representando 8% responderam não. 

Infere-se, portanto, que esta questão evidencia a concepção que os 

respondentes possuem quando se escolhe trabalhar com esse material. 

“Uma vez que o trabalho docente requer, além de uma sólida cultura 

geral, um esforço contínuo de atualização cientifica [...] bem como incorporação das 

inovações tecnológicas” (LIBÂNEO, 1998, p. 43). 

Nesse sentido é significativo comentar que os professores defendem 

a atuação de um professor mediador e participante num processo que sugere que 

deve ser respeitada a opinião dos alunos. 

 
R1: O vídeo, muitas vezes, apresenta uma situação, cabe ao 
professor mediar uma reflexão sobre o assunto. Fazer um 
fechamento, provocar um debate sobre o que for assistido. 
R4: Isso acontece muito quando o professor levanta 
questionamentos pedindo opiniões, bem como a flexibilidade para 
reordená-las, sem entrar em conflito. 
R7: Às vezes os vídeos despertam nos alunos idéias renovadoras 
que às vezes levam a ser críticos diante do que acabaram de assistir. 
R8: Depende de o professor mediar estas discussões. 
R9: Depende muito do conteúdo e da exploração feita pelo professor. 
R13: Sempre que assistimos a um vídeo fazemos uma discussão a 
respeito do mesmo, ouvindo a interpretação de cada um. 
R16: A partir do momento que o professor esteja atento para fazer a 
intervenção necessária, o aluno consegue fazer essa leitura. 
R19: Quando o vídeo é bem explorado pelo professor os alunos 
conseguem fazer a assimilação e ter uma leitura mais crítica do que 
assistiu e aprendeu. 
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Contribuindo com a reflexão em relação à percepção apresentadas 

pelos sujeitos participantes da pesquisa, voltados à discussão, interpretação e 

questionamentos que devem permear o trabalho do profissional, Libâneo (1998, p. 

70) acrescenta: 

 

É preciso que professores e alunos elaborem, transformem idéias, 
sentimentos, atitudes, valores, utilizando articuladamente múltiplas 
mídias [...], ou seja, a escola necessita fazer uma educação para a 
mídia, para ensinar os jovens a dominar a linguagem televisual, para 
não serem dominados por ela. 

 

Aprecia, portanto, que o vídeo pode contribuir para o 

desenvolvimento de um trabalho educativo. Mas para que isso aconteça se deve ter 

o conhecimento dos limites que esse material oferece, e a importância de um 

trabalho de articulação entre todos os envolvidos. Almeida (2005, p. 41) “considera 

que a televisão e o vídeo são ótimos recursos para mobilizar os alunos [...] e 

despertar-lhes o interesse para iniciar estudos sobre determinados temas ou trazer 

novas perspectiva para investigação em andamento”. No entanto estas questões 

não são o suficiente. Além disso, o profissional pode contar com os pontos positivos 

oferecidos por esses recursos para reavaliar e modificar sua prática educacional. 

Segundo Brito; Purificação (1983 apud SILVA, 2008, p. 7) “O 

profissional competente deve não apenas saber manipular as ferramentas 

tecnológicas, mas incluir em suas reflexões e ações didáticas a consciência de seu 

papel em uma sociedade tecnológica”. É a necessidade de um profissional cada vez 

mais seguro de suas responsabilidades, tendo clareza de suas obrigações. Nesse 

sentido Libâneo (1998, p. 70) vem acrescentar a necessidade de a escola articular 

uma educação para a mídia. 

 

É preciso que professores e alunos elaborem transformem idéias, 
sentimentos, atitudes, valores, utilizando articuladamente múltiplas 
mídias [...], ou seja, a escola necessita fazer uma educação para a 
mídia, para ensinar os jovens a dominar a linguagem televisual, para 
não serem dominados por ela. 
 

“A escola na pessoa do professor deve contribuir [...] pela aquisição 

da linguagem tecnológica, de maneira a esclarecer uma relação crítica - produtiva, 

entre o aprendizado escolar e tecnológico”. (SILVA, 1981, p. 3).  

Para Piai (2009, p. 27). 
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Faz-se necessário estar atento às novidades, ter um olhar seletivo e 
crítico fazer uso das tecnologias de modo que não se acomode ou 
limite em apenas ver as imagens, mas de buscar sua compreensão, 
perceber além do que ela apresenta saber seus interesses a quem 
está favorecendo ou prejudicando, que imagem quer preservar ou 
que comportamento despertar. 
 

“A interação dos recursos tecnológicos na educação [...] deve ter a 

intenção de uma educação critica para a autonomia e para o pensar” (PIAI, 2009). 

Assim para compreender a percepção que os respondentes possuem acerca do 

vídeo em seu cotidiano escolar deu-se continuidade nas questões. 

Já nas questões abertas, cujo objetivo era que fosse expresso o 

olhar dos profissionais quanto a utilização do vídeo como recurso no seu cotidiano, 

questionou-se se: - Você utiliza o vídeo como recurso pedagógico em suas aulas? 

Por quê? Como? Para quê?  

É oportuno destacar, para uma maior reflexão as falas dos 

respondentes a partir da questão elaborada: 

 

R2: Utilizo porque acredito que faz com que o aluno preste mais 
atenção. Passo música tem um projeto chamado palavras animadas 
que são apresentados na TV. Faço leitura de livros que é digitalizado 
etc. Utilizo o vídeo como recurso na alfabetização. 
R9: Sim, pelo menos uma vez por semana. Geralmente, para fixação 
de um conteúdo já dado. Por exemplo, se trabalho o “clima” em 
geografia, gosto de mostrar um vídeo a respeito. 
R10: Sim, porque reforça o conteúdo ajudando na aprendizagem. 
Principalmente nos vídeos de músicas onde eles aprendem o 
alfabeto, os números e as palavrinhas mágicas, etc. 
R11: Sim. Para introduzir um assunto. Para acrescentar 
conhecimentos pertinentes ao tema que estou trabalhando; ou até 
mesmo para concluir um tema trabalhado. Aí depende do objetivo 
estipulado: roda de conversa; trabalhos de pesquisa; artes há varias 
técnicas para se trabalhar baseando-se no vídeo trabalhado. 
R13: Sim. Quando os alunos assistem a um vídeo, sendo filme ou 
documentários, são motivados em falar sobre e dar sua opinião. 
Utilizo esse recurso também para trabalhar com produção de texto. 
R14: Sim, para interagir com os alunos, como nas aulas de 
Matemática, Ciências, Português, Geografia, História, para haver 
uma dinâmica diferente. 
R19: Sim. Por que em alguns conteúdos de Geografia e Ciências, 
como é complexo o vídeo ajuda muito transmitindo imagens e sons. 

 

Os comentários permitem identificar que a utilização desse recurso 

tecnológico é considerada pelos respondentes relevante servindo como um suporte 
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a mais para introduzir, articular ou reforçar conteúdos trabalhados no seu cotidiano 

escolar. 

Afirma Ferrés (1996, p. 47) através do vídeo o aluno pode ter 

acesso, por exemplo, aos movimentos históricos de seu povoado, à organização 

político-administrativa de seu município, aos comportamentos animais, enfim a todas 

as manifestações culturais e artísticas da sua região ou nação. 

Vale a pena salientar que se deve buscar explorar as possibilidades 

que permeiam o uso do vídeo, ou seja, sua utilização como um recurso pedagógico 

que venha ao encontro das necessidades educativas que objetivam atingir. 

Ainda a partir do questionamento da questão, seguem o ponto de 

vista defendido pelos sujeitos respondentes: 

 
R1: É um recurso bastante utilizado. Porém, deve ser um recurso a 
mais, o vídeo por si só já facilita toda a questão visual, o professor 
faz as intervenções. Através do vídeo o aluno pode “viajar” e 

conhecer coisas novas, tudo depende do objetivo do professor. 
R5: Às vezes, dependendo do conteúdo a ser abordado. Como? 
Assisto antes e preparo a aula em cima do que o vídeo trata. Para 
quê? O objetivo proposto por mim seja atingido.  
R6: Sim. Mas somente quando quero transmitir um assunto que pode 
ser muito bem mostrado pelo vídeo ou ainda proporcionar aos alunos 
um contato diferente com outras culturas e diversão. 
R7: Sim. O vídeo sempre tem que ser com recursos pedagógicos, 
porque o aluno não pode assistir por assistir sem ter algum 
significado para eles, no que está sendo trabalhado em sala de aula. 

 

Percebe-se, por essas falas, que os sujeitos participantes 

relacionam a necessidade de preparar antecipadamente o material a ser trabalhado. 

Assim como também deve, se tiver explicito, uma intencionalidade proporcionando 

um contato dos alunos com uma maior diversidade cultural. 

Indo ao encontro desse posicionamento, Ferrés (1996, p. 35) 

defende que é inaceitável considerar que a linguagem audiovisual é universal e 

imediatamente compreensível, sendo possível integrá-la ao “processo educativo 

sem uma preparação em todos os níveis: formação técnica e tecnológica, formação 

expressiva e formação didática”. 

Faz-se necessário salientar a necessidade do profissional considerar 

como pontos relevantes a compreensão associado a uma reflexão acerca da 

intencionalidade pedagógica ao se trabalhar com esse suporte tecnológico. 
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Assim segue, para acrescentar, mais comentários dos respondentes 

relacionados aos questionamentos que lhe foram feitos: 

 

R12: Sim, porque o vídeo é um recurso importante que transmite 
aquilo que somente com palavras, às vezes, não é suficiente para 
compreender e prende atenção por ser uma mídia áudio visual. É um 
bom recurso para complementar o tema discutido. 
R15: Sim, para que o aluno tenha contato com a tecnologia. 
Trabalhando o conteúdo programado para que ele possa de maneira 
diferente estar assimilando o conteúdo trabalhado. 
R16: O vídeo é uma ferramenta excelente para o professor 
desenvolver suas aulas, pois os alunos aprendem mais de oitenta 
por cento através do visual. Utilizo para iniciar uma aula, para 
despertar o interesse e a curiosidade, para fechar um tema. 
R18: Sim, porque fica muito mais criativa a aula. Como usar a 
matéria primeira tem que ser trabalhada e o vídeoé um complemento 
daquilo que você trabalhou, porque o aluno através de um vídeo 
pode descobrir coisas que não conseguiu durante sua aula. Podendo 
levar o aluno a perguntar e ter curiosidade em que ele possa 
entender que a aula não e só escutada e falada; o ver e tão 
importante quanto o ouvir. 
R21: O vídeo pode tanto ser utilizado para despertar o interesse por 
um assunto a ser conhecido, como complementação às informações 
que possuam. A riqueza que um vídeo pode oferecer é incomparável 
a tantos recursos, (com exceção dos livros) 
R23: Sim. O aluno apresenta maior interesse com o auxílio áudio-
visual. É como assistir a um jogo de futebol apenas pelo radio, você 
sabe o resultado final, porém torna-se muito mais interessante 
assistir ao mesmo evento pela televisão, onde é possível ver e 
interpretar melhor os lances do jogo.  
 

As informações permitem identificar que os sujeitos alegam que a 

utilização do vídeo na sala de aula contribui para despertar o interesse, a 

curiosidade dos alunos; bem como a importância do audiovisual no processo ensino 

aprendizagem. Porém não explicitam como eles trabalham e se acontece essa 

prática na sua sala de aula, pois a pergunta foi feita diretamente - Você utiliza o 

vídeo como recurso pedagógico em suas aulas? Por quê? Como? Para quê? 

Desse modo as justificativas dadas pelos sujeitos participantes 

demonstram que responderam de uma maneira como se acreditassem no recurso, 

porém não como se estivessem envolvidos no processo. A partir do exposto 

identifica-se que muitas vezes o discurso pode não corresponder com o que 

acontece na realidade  

Passemos, portanto, ao outro questionamento da pesquisa, pois 

pensar na contribuição da utilização do vídeo como recurso para a educação exige 

que se questione aos profissionais que atuam no sistema escolar sobre as possíveis 
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dificuldades em trabalhar com vídeo em sala de aula. Segue, portanto, o próximo 

questionamento feito na pesquisa: 

- Quais as maiores dificuldades que você encontra em trabalhar com 

o vídeo em sala de aula?  

Infere-se, portanto, que esta questão objetiva evidenciar a 

concepção que os respondentes possuem relacionada em trabalhar como o auxílio 

do vídeo em sala de aula. 

Entre os respondentes apenas 1 ignorou a pergunta, não declarando 

nada; outros 4 participantes deram uma resposta sem comentários apenas 

responderam “nenhuma”, ou seja, declararam não encontrar nenhuma dificuldade 

em trabalhar com o vídeo na sala de aula. 

 

R14: Nenhuma. 
R18: Nenhuma. 
R19: Nenhuma. 
R20: Nenhuma . 

 

Nesse sentido é relevante comentar, que diante dessas afirmações, 

“nenhuma”, os respondentes não levaram em consideração os objetivos e nem as 

possíveis dificuldades em articular o material escolhido com o conteúdo que está 

sendo trabalhado em sala, uma vez que cada meio tecnológico carrega suas 

potencialidades, especificidades e limitações pedagógicas.  

Percebe-se que estes respondentes demonstram não ter nenhuma 

dificuldade em trabalhar com o vídeo na sala de aula. Deixando assim margem a 

uma interpretação, que não realizam um trabalho com o auxílio desse áudio visual, 

no caso o vídeo, de maneira planejada e pensada objetivando levar os alunos a um 

maior envolvimento com o processo ensino aprendizagem o qual estão inseridos. 

Moran (2009) afirma que: 

 

Um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo assunto, 
para despertar a curiosidade, a motivação para aprofundar novos 
temas. Isso facilitará o desejo de pesquisa nos alunos para 
aprofundar o assunto do vídeo e da matéria [...]. O vídeo pode ajudar 
a tornar mais próximo um novo assunto difícil, a ilustrar um tema 
abstrato, a visibilizar cenários de lugares, eventos, distantes do 
cotidiano.[...]. O professor age a partir do vídeo, com 
questionamentos, problematização, discussão, elaboração de 
síntese, formas de aplicação no dia-a-dia.  
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Alguns sujeitos participantes da pesquisa responderam à pergunta 

com maiores complementos: 

 
R1: Nenhuma. Os alunos gostam muito. Sempre procuramos vídeos 
que estejam de acordo com os conteúdos, exemplo: vídeo com os 
cuidados, prevenção e sintomas da dengue.  
R5: Não tenho nenhuma dificuldade, porque assisto aos vídeos 
antes, então ao trabalhar com ele estou certa do que pretendo 
atingir.  
R4: Não há maiores dificuldades e sim trabalho; estar selecionando e 
assistindo antes o que irá trabalhar se realmente condiz com o que 
possibilita ao educando a aprendizagem.  
R7: Acho que não encontrei dificuldade no momento em que estou 
trabalhando com vídeos que prendem a atenção de todos. 

 
Com base nessas falas, pode-se enfatizar que alguns dos sujeitos 

participantes reconhecem que os alunos gostam de trabalhos em sala de aula com 

atividades que envolvem o uso do vídeo. E é percebido também que reconhecem 

não terem dificuldades em trabalhar com o vídeo na sala ali no momento de 

execução, porém não deixam explícitos quais foram as dificuldades até estar tudo 

pronto, somente para ser assistido pelos alunos. 

Já outros participantes da pesquisa expressaram ter feito uma 

reflexão relacionada à pergunta que lhe foram feitas, pois argumentam as 

dificuldades que encontram quando decidem utilizar esse suporte tecnológico. 

 

R10: Em minha opinião, não tenho muitas dificuldades, mas uma 
delas é selecionar um vídeo bom, com conteúdo, o qual as crianças 
gostem e que atenda minhas necessidades. 
R12: A escolha do vídeo certo para determinado tema ou assunto. 
R13: A maior dificuldade seria em selecionar um vídeo que vá de 
encontro com o conteúdo que está sendo trabalhado em sala. 
R16: Não vejo empecilhos, mas é necessário que os alunos, pais e 
outros percebam a importância do vídeo enquanto recurso. 
R23: Encontrar um vídeo com conteúdo adequado para a turma que 
esteja de acordo com a matéria administrada e com a linguagem do 
aluno do ensino fundamental. 
R 24: Muita matéria a ser dada. Muita dificuldade das crianças tendo 
que retornar sempre. Então o vídeo tem que ser curto e bem 
interessante. A qualidade dos vídeos também complica.  

 
Assim é percebido o argumento de que dentre algumas dificuldades 

em trabalhar com esse recurso esta relacionada muitas vezes à qualidade dos 

vídeos; também em selecionar o material de acordo com o conteúdo que está sendo 
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trabalhado em sala de aula. Além da falta de informação de muitos em reconhecer o 

vídeo como um recurso pedagógico. Nesse sentido Moran (2009,) argumenta que: 

 

Os professores, apesar de reconhecer muitas vantagens no uso do 
vídeo, utilizam-no realmente pouco. A maior parte só trabalha com o 
vídeo na sala de aula esporadicamente, não habitualmente. Há 
dificuldades materiais, e principalmente, dificuldades em ter o 
material adequado para o programa da matéria. A maior parte dos 
professores não conhece os vídeos que existem na sua área, quais 
são bons e, os poucos que eles conhecem, nem sempre estão 
disponíveis, por razões econômicas. Percebe-se, ainda, uma grande 
desinformação no uso do vídeo, não só tecnicamente, mas 
principalmente didaticamente. 
 

Como visto nessa questão evidenciada pela fala dos respondentes, 

principalmente por aqueles que fizeram uma maior reflexão sobre a pergunta em 

que lhe foram feitas, e depois confrontada com a fala de Moran, apesar de esse 

recurso ser uma tecnologia presente nas escolas, os profissionais se deparam com 

dificuldades relacionadas às más condições dos aparelhos e também em encontrar 

o material de acordo com sua necessidade. 

É percebida também a falta de preparo dos profissionais, uma vez 

que alguns alegam não encontrar dificuldades em trabalhar com vídeo. Pois se não 

acontece a preocupação em fazer uma articulação entre o vídeo e o trabalho que 

vem sendo realizado na sala de aula, nesse sentido realmente as dificuldades serão 

bem menos ou até mesmo nenhuma. Caso esse recurso audiovisual seja usado sem 

objetivos claros deixa margem a uma interpretação errônea, contribuindo para que 

esse recurso seja reconhecido apenas como uma opção diferenciada de aula. 

Para finalizar a reflexão acerca dessa questão é necessário expor as 

falas de alguns sujeitos participantes da pesquisa, que expressaram encontrar na 

sua prática docente dificuldades relacionadas ao espaço físico e também ao 

manuseio e funcionamentos dos aparelhos tecnológicos da realidade educacional na 

qual estão inseridos: 

R2: Não encontro dificuldades, mas percebo que a maior dificuldade 
é o manuseio do aparelho.  
R9: ÀS vezes, não funciona e perdemos muito tempo. 
R17: Falta de Espaço Físico  
 

Das dificuldades apresentadas, relacionadas à falta de 

conhecimento sobre o manuseio e também às péssimas condições de uso, e ainda a 

falta de espaço adequado para a utilização desses equipamentos na sala de aula 
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apontam para algumas das barreiras que necessitam ser superadas para a garantia 

de uma utilização do uso do vídeo na sala de aula, de forma consciente e 

significativa na realidade escolar. Já se percebe, por essas falas, que alguns 

profissionais expressam ter dificuldades em manusear esses equipamentos. Nesse 

sentido é explícita a necessidade dos professores estarem constantemente se 

aperfeiçoando para que consiga estar num processo de permanente pesquisa. 

Tedesco (2004, p. 103) nos alerta “que antes de iniciar o processo 

de equipar- devemos levar em consideração as necessidades educativas, e não 

simplesmente as possibilidades oferecidas pelos equipamentos”.  

Por essas informações pode-se constatar que muitas vezes a 

necessidade educativa não é levada muito em consideração, uma vez que as 

dificuldades em trabalhar com o recurso é resumido em saber utilizar o 

equipamento. 

Dando continuidade nos questionamentos desse trabalho surge 

então a relevância a uma reflexão e questionamento acerca do vídeo como possível 

veículo de comunicação e formação. Caminha-se então para a próxima questão que 

foi formulada da seguinte forma: - Você acredita na utilização do vídeo como veículo 

de comunicação e formação? 

Para uma análise a partir das repostas seguem as falas dos 

respondentes da pesquisa: 

 
R1: Com certeza, acho fundamental em alguns casos. Usamos 
muitas histórias para dar início complementar e, ou finalizar um 
projeto, fazendo sempre um paralelo com o conteúdo. É atrativo e 
encantador ver o mundo através de uma tela. 
R2: Sim. Busco muitas informações em sites tipo “portacurtas” e lá 
há muito conteúdo não apenas para educandos, mas também para 
educadores. 
R4: Acredito, pois hoje essas mídias interativas são muitos usadas 
em diversas áreas de aprendizagem (escolas de Ensino 
Fundamental, Faculdades, Cursos de Especialização etc.). 
R7: Sim. Hoje em dia todos os momentos renovadores que 
encontramos, são através de vídeos, na maioria das vezes. Em todas 
as áreas de ensino. 
R13: Sim, pois é um ótimo meio para se comunicar e aprender coisas 
novas, além da motivação que os alunos recebem para emitir suas 
opiniões. 
R21: Sim, plenamente. Eles oferecem uma gama imensa de 
assuntos e com linguagens apropriadas a diferentes faixas etárias. 
Eles oferecem o lúdico. 
R10: Sim. Ele contribui muito na formação do indivíduo. 
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Conforme contemplado pela falas desses sujeitos da pesquisa o 

vídeo é um recurso que contribui com a formação do indivíduo, proporciona novos 

conhecimentos, é atrativo e motivador, capaz de oferecer assuntos com 

diversidades de linguagens proporcionando ao mesmo tempo o lúdico.  

É percebido nas argumentações desses respondentes que 

consideram o vídeo como veículo de informação e comunicação, porém nessas falas 

não se comentou a importância que devem ter o trabalho dos profissionais 

educacionais durante todo o processo de trabalho. 

Já nestas falas os sujeitos pesquisados acerca da mesma pergunta 

expressam uma resposta com um olhar crítico conscientes das implicações 

necessárias para que o vídeo seja um relevante meio de informação e comunicação. 

 
R3: Sim. Depende da faixa etária e da metodologia do professor. 
Depende também se o vídeo vem ligado ao tema do conteúdo ou 
“tapa buracos”, ou seja, só para que o professor tenha tempo de 
fazer algo, ou se ele faltou e o professor substituto não sabe o que 
fazer, ai dá vídeo. 
R5: Acredito de forma ponderada, nem demais, nem de menos; ou 
seja, na medida certa com objetivos a serem atingidos, se não perde 
todo o a valor a ele direcionado. 
R6: Sim. Entretanto o professor deve ter objetivos com o vídeo, além 
de conhecimento do que vai passar a seus alunos através do vídeo. 
R15: Sim, através de vídeo a comunicação e formação acontecem 
quando é feito de maneira selecionada e orientada. 
R19: Sim. Depende da forma. 
R22: Sim, porém os vídeos devem ser constantemente atualizados. 
R23: Acredito quando o mesmo vem apenas como auxílio explicativo, 
ou seja, acompanhado pela explicação do professor em sala de aula. 
O vídeo somente não. 
R24: Sim acredito muito. Mas precisaríamos ter um maior apoio 
quanto a separação de material e também material a disposição de 
boa qualidade. Um vídeo ruim pode ser um conteúdo ótimo, mas se a 
gravação é péssima você não consegue fazer com que as crianças 
prestem atenção, aí o objetivo fica comprometido.  
 

Para esses sujeitos pesquisados, o vídeo é um veículo de 

informação e comunicação, porém para que isso aconteça argumentam que o 

professor deve ter a consciência de que a sua mediação é importante para garantir 

um trabalho que seja significativo para os alunos. Sendo necessária a ligação entre 

o conteúdo do vídeo e o tratado na sala de aula, levando em consideração, objetivos 

e uma boa seleção do material assim como ter a disposição material de qualidade 

sempre disponível para que possa ser utilizado. 
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Feito uma reflexão sobre o vídeo como veículo de formação e 

comunicação caminha-se para a última pergunta desse instrumento de pesquisa 

voltada para as contribuições do uso do vídeo na formação dos alunos. Assim a 

pergunta está formulada da seguinte forma:- Por meio da utilização do vídeo quais 

as contribuições positivas e negativas esse recurso pode proporcionar na formação 

dos alunos? 

Das falas dos sujeitos pesquisados observam-se idéias com 

posicionamentos diversificados. Alguns assumem posicionamento mais positivo, 

outros apontam implicações positivas e negativas relacionadas ao questionamento 

da pergunta: 

 

R1: Desde que o professor tenha um objetivo, saiba fazer as 
intervenções e mediações adequadas e não apenas coloque um 
vídeo para “passar o tempo”, acredito que só acrescente ao trabalho. 
R3: Positivos: Pode abordar temas críticos ligados à atualidade, 
ligados à realidade da criança. 
R4: Leva o aluno a um universo amplo de conhecimento e não 
restrito, favorecendo-o e desenvolvendo o espírito crítico a 
objetividade e a reflexão discursiva, privilegiando e de acesso a 
informações. 
R13: Acredito que se bem selecionado e com um bom propósito para 
se trabalhar com esse recurso, só teremos contribuições positivas. 
R16: Como já mencionei o vídeo é um recurso positivo agora os 
negativos tem haver com a práxis do professor, pois se o mesmo 
utilizá-lo de forma incorreta não obterá êxito. 
R17: Para maiores interesses dos alunos maiores e melhores 
informações maior ilustração dos assuntos, abertura do campo de 
visão do aluno. Negativo. Inexiste se bem aplicado. 
R18: Positivas, passar a se interessar mais na aula, fica mais 
criativa, facilitando o seu aprendizado. Porque o ver é diferente de 
ouvir. Alguma dúvida que ficou para trás o aluno pode descobrir 
naquele momento. 
R20: A partir de um bom planejamento e com objetivos claros e bem 
definidos o vídeo tem muitos conteúdos positivos. 
 

Pode-se observar que esses sujeitos participantes argumentaram 

aspectos positivos relacionados à utilização do vídeo na formação do aluno. Desde 

que o professor tenha objetivo, planejamento e sempre disposto a fazer a mediação 

e a intervenção quando necessária. 

Outros respondentes pontuaram separadamente os aspectos 

positivos e negativos relacionados ao vídeo na formação dos alunos. 

 
R2: Positivas quando o vídeo é utilizado como parte do processo de 
aprendizagem. Negativo quando se utiliza do vídeo para apresentar 
um filme apenas para “sossegar” os alunos. 
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R8: Positivas: compreensão do que está sendo explicado. Negativas: 
O aluno só fica como expectador (não interage, participa). 
R11: Pontos positivos: motivação; aprendizagem de forma lúdica. 
Pontos negativos: Se não for bem trabalhado o conteúdo não é 
assimilado. 
R12: Positivo: Quando utilizado como um complemento, ou seja, algo 
a mais para reformar o assunto discutido. 
Pontos negativos: Se usado como único meio de informação. E 
quando é considerada verdade absoluta, tudo que transmite. 
R14: Forma de conhecer novos assuntos 
Ser crítico 
Negativos: Assistir vídeos violentos. 
R15: Positivas:concentração, assimilação, comunicação, 
conhecimento. 
Negativo: um indevido para sua faixa etária. 

 
Os respondentes evidenciam que para que a utilização desse 

suporte tecnológico na formação do aluno seja associada a pontos positivos, o 

professor quando escolhe trabalhar com a ajuda desse material deve fazer a uma 

reflexão. É importante que esse material seja utilizado como parte do processo que 

leva a aprendizagem reforçando um assunto discutido em sala de aula. 

Em contrapartida os pontos negativos estão relacionados: ao fato de 

o professor escolher trabalhar com o vídeo de maneira que esse material não motive 

os alunos; ser utilizado somente para sossegar a turma; servir como forma 

diferenciada de aula; não estar de acordo com a faixa etária dos alunos ou até 

mesmo quando o conteúdo desse vídeo se resume num conteúdo violento. 

Já por outras falas constata-se que os sujeitos pesquisados 

descreveram mais detalhadamente expondo uma visão mais crítica os aspectos 

positivos e negativos relacionados à utilização do vídeo e suas implicações na 

formação dos alunos. 

 
R5: Os alunos já vêm de casa com conhecimento adquirido; já 
conhecem o que é um vídeo, portanto, a sala de aula, não é lugar de 
utilizar vídeos todos os dias e sim de vez em quando. E para que o 
vídeo contribua de forma positiva ou negativa depende da proposta 
que o professor elaborou para os alunos, ou seja, o professor deve 
ter claro para ele qual o objetivo que ele quer atingir para com o seu 
aluno. 
R6: Se bem utilizado, pode auxiliar o aluno a compreender mais 
facilmente o assunto estudado, ter uma visão e opinião diferenciada 
sobre o tema e desenvolver seu conhecimento de modo geral. Se 
mal utilizado, pode fazer com que o aluno perca o interesse e o gosto 
por este tipo de aula. Fazendo com que todo vídeo ( a este aluno) 
seja meramente um vídeo onde ele apenas busque algum 
entretenimento. 
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R7: As contribuições positivas são: auto-estima, aprendizagem com 
níveis avançados a longa distância, renovações e novas idéias ao 
decorrer dos seus estudos. A negativa é o momento em que alguns 
alunos não podem ter esses mesmo recursos oferecidos através de 
vídeos, porque às vezes desistem de estudar e vão a procura de 
outras aprendizagens em que a rua lhes oferece. 
R21: Positivas: possibilitam o conhecimento de diferentes lugares, 
culturas, povos, épocas etc. 
Negativas: Quando a escolha do vídeo não é apropriada a clientela 
ou quando o uso desse recurso acontece de forma excessiva não dá 
oportunidade ou afasta o aluno da oportunidade de ler, de conhecer 
e desenvolver hábito da leitura. 
R23: Contribui positivamente na medida que torna o aprendizado 
mais completo. 
A parte negativa é que, aquele aluno não compromissado com os 
estudos, pode achar que está indo a escola só para assistir vídeos e 
passar a encarar os estudos como perda de tempo, assim como o 
professor que não quer empenhar muito de seu tempo em preparar 
as aulas e acaba abusando do recurso em questão. 
R 24: Positivas é um recurso a mais, e acaba sendo muito mais rico. 
Também não cansa o aluno e nem o professor. Desperta mais o 
interesse  
Negativos: a qualidade do vídeo quando implica na desatenção. 

 
Por meio dessas falas pode-se evidenciar que a partir da utilização 

desse recurso os alunos podem receber uma diversidade de informações e culturas, 

ou seja, a uma variedade de conhecimentos. Porém deve ser utilizado com critérios 

e objetivos previamente definidos. Nesse sentido esses pontos podem ser 

associados a pontos positivos  

Já os pontos negativos estão ligados à utilização desse recurso de 

maneira excessiva prejudicando os alunos na aquisição da leitura e escrita, etapas 

fundamentais para o desenvolvimento dos alunos, principalmente, aos alunos que se 

encontram nas séries iniciais do ensino fundamental. Assim como a falta de 

compromisso dos professores deixando margem para que os alunos interpretem a 

utilização desse recurso como uma maneira de passar o tempo. 

A propósito disso comenta Tedesco (2004, p. 77):  

 

Não se deve cometer o erro de imaginar que a mudança educacional 
será guiada pelas novas tecnologias [...] por mais poderosas que 
essas sejam. A educação é muito mais seus suportes tecnológicos; 
encarna um princípio formativo, é uma tarefa social e cultural que , 
sejam quais forem às transformações que experimente, continuará 
dependendo, antes de tudo, de seus componentes humanos, de 
seus ideais e valores [...]. 
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Observa-se, portanto, quanto mais inovações e tecnologias forem 

introduzidas no sistema educacional mais intensa e participativa deve acontecer a 

presença do professor de forma crítica e reflexiva em todas as etapas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo procurou-se discorrer sobre o uso e as implicações 

dos recursos tecnológicos como importante ferramentas pedagógicas no processo 

ensino aprendizagem. Assim, no desenvolvimento desse trabalho dentre os 

inúmeros recursos tecnológicos deu-se ênfase ao vídeo, por acreditar no seu grande 

potencial a ser explorado. 

A incorporação do uso do vídeo na prática pedagógica não é tarefa 

fácil. E para que não seja um mero instrumento transmissor de informação, vários 

aspectos devem ser privilegiados para que sua utilização se torne um recurso 

didático efetivo tanto para professor como para aluno. 

Para que pudesse se obter uma maior compreensão acerca do tema 

da pesquisa elaboramos um questionário no quais as questões buscaram evidenciar 

as percepções e atitudes dos sujeitos pesquisados sobre a relevância dada a esse 

recurso e como alegam trabalhar na prática. Desse modo considerando os dados 

coletados a partir do instrumento da pesquisa, algumas questões merecem ser 

destacadas. 

A maioria dos professores considera o vídeo importante no processo 

ensino aprendizagem. Destacam que para acontecer o desenvolvimento de um bom 

trabalho faz-se necessário a presença do professor como mediador durante todo o 

processo; importante também é um planejamento, a articulação entre o conteúdo 

que está sendo trabalhada, a escolha do material, e as condições de uso do 

equipamento. Quando os profissionais foram questionados se utilizam e de que 

forma fazem uso desse material, muitos relatam a maneira como aconteceu esse 

uso na sua realidade. No entanto, outros profissionais defendem a utilização, mas 

não explicitam se realizam esse trabalho na sua prática, relatam como se eles não 

fizessem parte do processo. 

Neste sentido há de se destacar que, a partir do objetivo posto no 

trabalho, a pesquisa conseguiu responder parcialmente os questionamentos 

levantados, pois por meio da análise das informações coletadas, verificamos que o 

vídeo é considerado pela maioria dos sujeitos, participantes da pesquisa, como um 

instrumento que venha a acrescentar, complementar e mediar o trabalho realizado 
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pelo professor em sala de aula. Foi possível constatar que os professores 

demonstram ter conhecimento sobre a necessidade de um planejamento e objetivos 

pré-estabelecidos ao escolher trabalhar com este recurso. Porém, com base nas 

informações coletadas neste instrumento da pesquisa, não podemos evidenciar com 

precisão se na realidade os professores trabalham de acordo com o discurso que 

defenderam. 

Diante disso constatamos que para verificar tais questões apontadas 

é necessário uma pesquisa de campo mais aprofundada, ou seja, um período de 

observação no sentido de acompanhar o trabalho desenvolvido pelo professor 

dentro da sala de aula quando fazem uso desse recurso tecnológico. 

Fica evidenciado que essa questão não poderá ser respondida nesta 

pesquisa, sendo justificado pela falha na própria formulação do questionário e pela 

falta de tempo em complementar essa falha através da realização de uma 

observação que comprovasse com seguridade os aspectos relacionados ao 

cotidiano dentro da sala de aula. No entanto, a pesquisa servirá para provocar a 

reflexão em torno desse assunto por outros pesquisadores. Novas pesquisas 

poderão aprofundar ou realizar outras leituras sobre as questões aqui levantadas e 

outras suscitadas, pois esse é um campo de estudo com questões a serem 

exploradas de modo que venha a contribuir com o trabalho desenvolvido pelo 

professor no seu contexto de sala de aula. 

Com este trabalho esperamos ter contribuído de forma significativa 

para a reflexão sobre o uso de vídeos como importante ferramenta pedagógica no 

processo ensino e aprendizagem. Acreditamos estar evidenciado que esse recurso 

está no meio escolar já há algum tempo, porém este trabalho pontua as questões 

levantadas pelos próprios participantes da pesquisa relacionadas às dificuldades em 

trabalhar com esse material: as condições ao acesso a matérias adequadas, que 

ajudem a articular o assunto discutido em sala de aula; as condições de uso dos 

equipamentos; a falta de espaço físico; a dificuldade em manusear os 

equipamentos. Por esses aspectos faz-se necessário refletir acerca da formação 

tanto inicial como continuada desses profissionais para que compreendam as 

questões que envolvem a realização de um bom trabalho. Assim como a importância 

de políticas públicas, que contribuam com uma gestão proporcionando condições 

para o profissional trabalhar com esse recurso da maneira que contribua com a 

realização de um trabalho pedagógico. 
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APÊNDICE A –Termo de Consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO  

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

Eu Joelma, aluna do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, estou desenvolvendo um estudo referente ao trabalho de conclusão de 

curso (TCC), cujo tema é Educação e tecnologia, e tem por objetivo refletir sobre a 

importância do vídeo na sala de aula e suas implicações no processo de ensino e 

aprendizagem. Desde já agradeço seu valiosíssimo apoio e boa vontade, na 

participação dessa pesquisa, contribuindo para discussão e aprofundamento desse 

conhecimento. Será preservada a identidade dos participantes, garantindo o sigilo 

dos dados pessoais registrados no instrumento. Faz-se necessário ressaltar, que 

pode ser retirado o consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade. 

Atenciosamente, 

Joelma Ribeiro Betetto 
Celular: 99984117 

E-mail: jobetetto@yahoo.com.br 

mailto:jobetetto@yahoo.com.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO  

Eu,_________________________________________ Idade ______ 

Sexo _____Naturalidade __________ Portador de documento______________ 

UF___, declaro ter sido informado de que estarei participando espontaneamente de 

um estudo de cunho acadêmico, que tem objetivo refletir sobre a importância do 

vídeo na sala de aula e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem.  

Estou ciente que poderei desistir da pesquisa a qualquer momento, inclusive sem 

nenhum motivo, bastando para isso informar a decisão a pesquisadora. Os dados 

referentes a mim são sigilosos. A qualquer momento poderei obter informações 

sobre a pesquisa. Estou ciente que minha participação é voluntária e sem interesse 

financeiro, sem nenhum risco ou prejuízo de qualquer natureza, garantindo 

privacidade das informações. 

De acordo _______ de _______2011 

 

____________________________ 
Assinatura do participante                                                          
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APÊNDICE B- Questionário Aos Professores 
 

 
Tempo de serviço: ________________________ 
 
Série que atua: _______________ 
 
 
 
1-Você considera a utilização do vídeo importante no processo ensino 
aprendizagem? 
 
(   ) sim                    (   ) não            (   ) as vezes  
 
 
Justifique a respostas: ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
2-Os equipamentos TV e vídeo da escola sempre estão em condições de uso? 
 
(   ) sim                    (   ) não             (   ) as vezes  
 
Algumas observações relevantes que queira fazer.  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
3-Os alunos apresentam interesse em atividades relacionadas ao uso do vídeo?  
 
(    ) sim                     (    ) não              (   ) as vezes 
  
Justifique a resposta:__________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
4-Os alunos desenvolvem uma leitura crítica e seletiva assistindo ao um vídeo? 
 
(    ) sim            (    ) não           (    ) as vezes  
  
Justifique a resposta:   ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
5-Você utiliza o vídeo como recurso pedagógico em suas aulas? 
Por quê? Como? Para quê?  
R:_________________________________________________________________ 
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6-Quais as maiores dificuldades que você encontra em trabalhar com o vídeo em 
sala de aula?  
R:_________________________________________________________________ 
 
7-Você acredita na utilização do vídeo como veículo de comunicação e formação? 
R: 
 _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
8-Por meio da utilização do vídeo quais as contribuições positivas e negativas esse 
recurso pode proporcionar na formação dos alunos? 
R:_________________________________________________________________ 
 


