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A vida é a arte do encontro, embora haja 

Tanto desencontro pela vida. É preciso 

encontrar as coisas certas da vida para que 

ela tenha o sentido que deseja. Assim, a 

escolha de uma profissão também é arte de 

um encontro, porque uma vida só adquire 

vida quando emprestamos nossa vida para o 

resto da vida". 

(Vinícius de Morais) 

Cada ser humano trilha seu próprio percurso de 

formação, fruto do que é e do que o contexto 

vivencial lhe permite que seja, fruto do que 

quer e do que pode ser.  

(Isabel Alarcão, 1997) 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso buscou analisar como os alunos dos cursos 
técnicos do CEET Vasco Coutinho, Vila Velha- Espírito Santo, articulam as 
atividades profissionais e as atividades acadêmicas. Buscou também identificar 
pontos positivos e negativos quanto ao uso do computador em sala de aula como 
apoio pedagógico importante para o aluno também no mercado de trabalho. A 
pesquisa tornou-se importante por mostrar que em uma era em que a internet se 
tornou imprescindível na vida do ser humano, a educação necessita acompanhar a 
evolução da comunicação, por isso, propõe-se a utilização da tecnologia como 
suporte pedagógico para ao aluno do curso técnico que está se preparando para o 
mercado de trabalho. A metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa 
compreende uma pesquisa bibliográfica para um maior contato com trabalhos 
científicos sobre o tema, cujas fontes foram livros, revistas, jornais e internet com o 
objetivo de levantar mais fatos sobre o assunto estudado. A análise bibliográfica foi 
desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de livros, artigos 
científicos, teses, dissertações, revistas especializadas, leis, decretos e resoluções, 
entre outros. Seus conteúdos permitiram conhecer, de uma forma mais ampla, uma 
gama de fenômenos e suas diferentes formas de contribuição cientifica que se 
realizaram em busca de subsídios para ampliar e aprofundar os conhecimentos 
teóricos para validar essa pesquisa, na perspectiva dos principais pesquisadores do 
tema desse estudo.  

 
Palavras - chave: Educação e trabalho. Educação profissional e tecnológica. 

Linguagens audiovisuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This Course Conclusion Work sought to analyze how the students of the technical 
courses of CEET Vasco Coutinho, Vila Velha-Espírito Santo, articulate professional 
activities and academic activities. It also sought to identify positive and negative 
points regarding the use of the computer in the classroom as an important 
pedagogical support for the student also in the job market. The research became 
important for showing that in an era in which the internet became essential in the life 
of the human being, education needs to follow the evolution of communication, 
therefore, it is proposed to use technology as a pedagogical support for the student 
Of the technical course that is preparing for the job market. The methodology used in 
this research work includes a bibliographical research for greater contact with 
scientific works on the subject, whose sources were books, magazines, newspapers 
and internet with the objective of raising more facts about the studied subject. The 
bibliographical analysis was developed from already elaborated material, consisting 
of books, scientific articles, theses, dissertations, specialized magazines, laws, 
decrees and resolutions, among others. Its contents allowed to know, in a broader 
way, a range of phenomena and their different forms of scientific contribution that 
were made in search of subsidies to broaden and deepen the theoretical knowledge 
to validate this research, from the perspective of the main researchers of the subject 
of this study . 
 
Keywords: Education and work. Professional and technological education. 

Audiovisual languages. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo está sendo realizado juntamente com os alunos dos cursos 

técnicos do CEET Vasco Coutinho, Vila Velha- Espírito Santo. O objetivo é analisar 

como os alunos articulam as atividades profissionais e as atividades acadêmicas dos 

cursos nos quais estão matriculados. O desenvolvimento da pesquisa conta com o 

aporte teórico relacionado à educação profissional e tecnológica, bem como, leis e 

decretos federais, resoluções e portarias internas da instituição.  

A proposta de melhoria do processo ensino-aprendizagem visa compreender os 

desafios que os alunos enfrentam para articular a vida acadêmica com a vida no 

trabalho, propondo ações que facilitem esse processo e consequentemente, 

contribuir para as propostas pedagógicas da instituição. Os jovens deste século 

enfrentam desafios complexos que ultrapassam momentos comuns desta fase. Hoje 

eles estão incluídos como população economicamente ativa (IPEA, 2013) e 

participam ativamente da política e economia do Brasil. Jovens com tantas 

responsabilidades e desafios. Como articular tudo isso? 

Tem como objetivo geral analisar e compreender como os jovens trabalhadores ou 

alunos trabalhadores, especificamente os que trabalham em regime de escala, 

articulam a vida profissional com a vida acadêmica em busca do sucesso no 

rendimento escolar. Como objetivos específicos pensou-se em identificar pontos 

positivos e negativos quanto ao uso do computador em sala de aula; analisar os 

resultados apresentados por alunos através de questionários aplicados após as 

aulas teóricas seguidas por vídeos do Youtube como apoio pedagógico; analisar de 

que modo os vídeos do Youtube contribuíram para os alunos como reforço nas aulas 

e também no trabalho. 

A metodologia aqui exposta representa os meios e as técnicas utilizadas para 

atingirmos os objetivos anteriormente apresentados. Quanto à  taxonomia da 

pesquisa, o suporte foi dado pela intelecção de Vergara (2006), para quem as 

pesquisas são classificadas em quanto aos fins, quanto aos meios, e quanto à 

análise dos resultados. Quanto aos fins, foi elaborada uma pesquisa explicativa, que 

visa determinar os fatores responsáveis ou que contribuem para o esclarecimento 

dos fenômenos estudados.  Quanto à análise dos resultados, optou-se pela 
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pesquisa qualitativa, uma vez que ela está calcada nas relações entre sujeitos e 

suas possíveis interpretações da realidade circundante. No que diz respeito aos 

meios, foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos e redes 

eletrônicas para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho, investigando 

conceitos e vantagens do tema abordado. 

Para embasamento desse artigo buscou-se estudar a relação entre trabalho e 

educação na visão dos teóricos Saviani (2007), Marx (1983), Ciavatta (1900) e 

Frigotto (2004, 2009), além de buscar compreender os desafios do jovem 

trabalhador na visão de Brito (2006), Frigotto (2004, 2009), Ribeiro (2013) e Ciavatta 

(1990). 

Entrevistas semiestruturadas aplicada aos alunos dos cursos técnicos do CEET 

Vasco Coutinho, Vila Velha- Espírito Santo. Após as entrevistas semiestruturadas foi 

feita a análise nas falas dos alunos para se compreender a proposta pedagógica da 

instituição e o processo percorrido por esses alunos. Com as respostas dadas aos 

questionamentos, foi possível realizar algumas propostas para intervenção com o 

objetivo de contribuir ainda mais para que os alunos/trabalhadores possam articular 

as atividades do trabalho e da vida acadêmica, e consequentemente, contribuir para 

a construção de cidadãos autônomos e emancipados. 
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1 TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 
O trabalho sempre fez parte da vida dos homens. É um processo natural na qual o 

homem precisa produzir sua própria existência. Segundo Saviani (2007) apenas o 

homem trabalha e educa ao mesmo tempo. Estes atributos são essenciais à vida, 

porque o homem adapta-se a natureza e age sobre ela, transformando-a com o 

objetivo de suprir as suas necessidades.  

O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em 
que o homem, por sua própria ação, medeia,regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 
como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes à sua corporeidade, braços, pernas, cabeça e mãos, a fim de 
se apropriar da matéria natural numa forma útil à própria vida. Ao atuar, por 
meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 
modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 1983, p. 149). 

Marx (1983) afirma que o homem usa seu corpo para agir sobre a natureza e 

transformá-la para sua sobrevivência. Nesse processo de transformação estão 

intrínsecas as emoções, valores e o intelecto do homem. Como afirma Frigotto 

(2009, p.129) “[...] o ser humano entra por inteiro, com sua energia física e com seu 

intelecto e experiência acumulada. Pensar e fazer são dimensões de uma mesma 

unidade do diverso”.  

Então, trabalhar e educar são ações especificamente humanas. O trabalho faz parte 

do ser do homem por isso é ontológico1 e essencial para ele, na qual ele precisa 

aprender a produzir sua existência e faz parte da sua formação como homem, por 

isso também é um processo educativo.  

Como assevera Saviani (2007, p.154)  

[...] os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de 
produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a 
natureza, relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e 
educavam as novas gerações.  

Com o surgimento da propriedade privada e da escola essa relação foi afetada. Nas 

sociedades Antiga e Medieval havia uma separação entre os que eram cidadãos, 

                                                           
1 Na visão de Frigotto (2005, p.2) o trabalho em sua forma ontológica é um processo que permeia 

todo o ser do homem. Por isso mesmo não se reduz à atividade laborativa ou emprego, mas à 
produção de todas as dimensões da vida humana. 
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escravos e servos. Neste contexto Frigotto (2009, p.38) argumenta que “O poder era 

considerado algo supostamente divino e o conhecimento era privilégio das classes 

dirigentes”.  

Apesar do acesso ao conhecimento ter sido restrito somente às classes dirigentes, 

havia a necessidade de formação de mão de obra e por isso apenas os 

conhecimentos necessários para as atividades manuais eram passados e a escola 

iniciava-se já dualista, pois não cumpria seu papel de “[...] socializar o conhecimento 

científico” (FRIGOTTO, 2009). Tal ação “[...] prejudicava a classe trabalhadora, pois 

não lhe oferecia acesso às capacidades de desenvolver o trabalho intelectual [...]” 

(GRAMSCI, 1968, p.9) e, consequentemente, de melhorar seu padrão de vida. 

Nessas circunstâncias Frigotto (2009) propõe uma escola que fosse gratuita, 

universal e laica, como um direito de todos os cidadãos e Gramsci (1968) defendia 

uma escola única que capacitasse os indivíduos para pensar e tomar decisões. 

Assim, ao analisar o contexto histórico da educação, observam-se dois tipos de 

educação, ou seja, uma para filhos da elite e outra para filhos de operários.  

Essa divisão surge com o capitalismo e com a mudança do que se considerava 

trabalho, pois antes era concebido como ontológico em sua forma ontocriativa e no 

capitalismo passa a ser “[...] como uma mercadoria especial, força de trabalho a ser 

negociada no mercado [...]” (FRIGOTTO, 2009, p.130), ou seja, “[...] posto a serviço 

de outrem, no entanto, nas formas sociais de dominação, o trabalho ganha um 

sentido ambivalente [...]” (CIAVATTA, 1990, p.01). 

Nessa perspectiva, Frigotto (2009) ressalta que trabalho não é somente uma 

atividade remunerada, mas como já foi dito nesse artigo, faz parte da vida do 

homem, da sua formação, do seu cotidiano, pois sempre precisou produzir meios 

para sobreviver.  

O modo de produção capitalista vigente faz com que os homens vendam sua força 

de trabalho em troca de uma remuneração, explorando-os da sua maneira “[...] um 

cidadão-produtivo explorado, obediente, despolitizado e que faça bem feito o que o 

mercado determina [...]” (FRIGOTTO, 2004, p.212-213), parece que não há 

interesse em formar sujeitos pensantes, questionadores e reflexivos para atuarem 

no mercado de trabalho. 
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Compreender o trabalho como todas as formas de ação que os seres humanos 

desenvolvem para construir as condições que asseguram a sua sobrevivência 

implica reconhecê-lo como responsável pela formação humana e pela constituição 

da sociedade. É pelo trabalho que os seres humanos produzem conhecimento, 

desenvolvem e consolidam sua concepção de mundo, conformam as consciências, 

viabilizando a convivência, transformam a natureza construindo a sociedade e fazem 

história. 

Na atualidade, em plena era do conhecimento, a busca pela autoatualização incita 

os profissionais a investigarem novas formas de ampliar seu conhecimento 

intelectual, principalmente, aquelas relativas à sua área de atuação. Dessa forma, 

especializa-se e contribui para a socialização do conhecimento com a produção de 

saberes científicos. Se os conhecimentos da formação inicial tornam-se rapidamente 

obsoletos, os estudantes, futuros profissionais precisam ter fortalecidos os 

conhecimentos relativos à sua futura atuação profissional.  

Desse modo, os alunos, futuros profissionais que passam pela formação acadêmica, 

absorvendo conteúdos das disciplinas e experiência de seus professores, também 

buscam conhecimentos que possam ser operacionalizados nos seus afazeres 

quando profissionais, tornando-os mais eficientes. Nesse sentido, é importante que a 

teoria aconteça de forma a propiciar sua aplicabilidade à prática. Porém, nem 

sempre essa sincronização acontece, considerando algumas vezes, o 

distanciamento entre ideologias ou a utilização prática da teoria. E a “[...] a troca de 

experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua [...]” 

(NÓVOA, 1989, p. 28). 

A expansão de novas áreas de atuação do ser humano resultou em remodelações 

no campo educacional e, de forma significativa no profissional, com oferta de cursos 

que venham atender à formação de um cidadão trabalhador, ajustado e competente 

para atuar produtivamente em seu meio, seja social ou profissional. 

Busca-se uma educação transformadora que favoreça o uso da dialética e da práxis 

como processo criativo e em constantes atividades propiciando uma mudança no 

seu eu e também no que o rodeia, seja como parte integrante do processo de 

formação ou como eixo principal do objeto de transformação da própria sociedade.  
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Para tal, a prática social transformadora, não deve ser reduzida puramente na 

prática ou tão pouco em teoria. Essa relação deve ser indissociável.  A educação 

baseada na compreensão da realidade, sustentada na reflexão teórica, é condição 

para a prática transformadora, ou seja, a práxis. 

Nas escolas, os atores educacionais precisaram se adequar às novas 

circunstâncias, pois, fazem parte desse progresso, contribuindo para a formação de 

pessoas que possam de forma eficaz, promover novas mudanças na sociedade, 

renovando, assim, os ciclos produtivos existenciais. 

Nesse sentido, torna-se relevante apontar que embora as instituições de ensino 

tenham buscado atender o mercado de trabalho, que demanda um profissional 

capaz de administrar e superar conflitos e de criar um ambiente harmônico e seguro, 

existem ainda alguns ajustes a serem feitos nas instituições de ensino, no que tange 

ao processo de atualização aos novos contextos. 

Aprender a viver juntos desenvolvendo a compreensão do outro e a 
percepção das interdependências – realizar projetos comuns e 
preparar-se para agir em conflitos – no respeito pelos valores do 
pluralismo, da compreensão mútua e da paz (DELORS, 2001, p.102) 

Nesse sentido, é importante que a teoria proposta no meio acadêmico aconteça de 

forma a propiciar sua aplicabilidade à prática. Como bem afirma Vazquez (1977, p. 

207):  

“entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere  um trabalho 
de educação das consciências, de organização dos  meios materiais e 
planos concretos de ação; tudo isso como  passagem para desenvolver 
ações reais, efetivas. Nesse sentido uma teoria é prática na medida em que 
materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia 
idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 
transformação”. 

Porém, nem sempre essa sincronização é possível acontecer, considerando 

algumas vezes, o distanciamento entre ideologias, a empregabilidade prática da 

teoria ou mesmo o travamento burocrático institucional. Esses fatores geram 

descompasso entre a proposição educativa profissional e a resposta que o mercado 

de trabalho necessita. 
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2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A partir de 1809, com a criação do Colégio das Fábricas pelo Príncipe Regente, D. 

João VI, surgem os primeiros indícios do que hoje se pode caracterizar como as 

origens da educação profissional. 

A educação, principalmente a profissional, foi destinada aos menores que eram 

recolhidos nas ruas e encaminhados aos arsenais militares, onde recebiam 

educação e correção até certa idade. Esses estudantes eram chamados de menores 

aprendizes e ficavam obrigados a permacenerem reclusos até atingirem a 

maturidade. “O ensino profissional para os desvalidos era visto [...] como uma 

pedagogia tanto preventiva como corretiva” (CUNHA, 2005, p. 24). 

Como se constata, inicialmente, o ensino profissional era marginalizado, sendo 

destinado aos pobres ou desvalidos da sorte, só mudando sua configuração a partir 

do ano de 1909 quando da criação de 19 escolas de aprendizes artífices. 

Para se obter mão de obra preparada para o trabalho industrial, visto que o 
país crescia com o número de indústrias criadas, no Governo de Nilo 
Peçanha, [...] foram implantadas em todas as capitais dos Estados do 
Brasil, uma Escola de Aprendizes Artífices (ANGELO, 2003, p. 22). 
 

No Brasil, a educação escolarizada só veio a se estruturar em 1930 quando “[...] o 

poder público assume a tarefa de organizar integralmente escolas, tendo como 

objetivo a difusão do ensino para toda a população” (SAVIANI, 2004, p. 18). 

O destino desse país está nas mãos da profissionalização dos jovens. 
Preparar trabalhadores para o mercado de trabalho é a saída para o 
desenvolvimento do nosso País. O governo vai precisar investir na 
qualificação da mão de obra técnica. (ALMEIDA, 2009). 

Essas escolas, com o passar dos anos, conforme nos aponta Tavares (2002, p.3), 

[...] as escolas técnicas garantiam, de modo geral, uma posição no mercado 
de trabalho aos portadores de seus diplomas, o que as tornava bastante 
atraentes a uma clientela que precisava ter acesso ou aceder mais 
rapidamente ao dito mercado de trabalho.  Aliado a isso as famílias de 
classe média que, com a queda de seu poder aquisitivo não podiam mais 
manter seus filhos na rede particular de ensino, passaram a ver as escolas 
técnicas como uma boa alternativa de ensino público. 
 

Atualmente, é possível observar que o aspecto educacional de formação pessoal 

sofreu mudanças significativas, considerando a demanda que a sociedade vem 
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apresentando frente às transformações sócio-econômicas e culturais que acontecem 

de forma acelerada no mundo todo. 

Segundo Saviani (2007), a educação é um fenômeno humano e, para compreendê-

lo, temos que compreender a natureza humana e o que a diferencia dos outros 

animais: o homem tem que produzir a sua própria existência e subsistência, ou seja, 

é pelo trabalho que ele se diferencia dos outros animais. 

E o trabalho se instaura a partir do momento em que seu agente antecipa 
mentalmente a finalidade da ação. Consequentemente, o trabalho não é 
qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É, pois 
uma ação intencional. Para sobreviver o homem necessita extrair da 
natureza, ativa e intencionalmente, os meios de sua subsistência. Ao fazer 
isso ele inicia o processo de transformação da natureza, criando um mundo 
humano (mundo da cultura). (SAVIANI, 2007, p.19). 

 

O autor esclarece, ainda, a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo, bem 

como produção material e não material, distinguindo na produção não material duas 

modalidades: aquela em que o produto se separa do produtor e aquela em que o 

produto não se separa do ato de produção. Nesta segunda modalidade, localiza-se a 

educação. 

Para Garcia e Borges ( 2002) tudo aconteceu a partir de 1964, com o golpe militar, 

neste período “acentuou-se a dicotomia trabalho manual e trabalho intelectual, 

sendo que o primeiro era destinado às classes menos favorecidas da sociedade”. 

Neste sentido o governo  passou a incentivar a profissionalização no ensino médio 

com o intuito de conter as aspirações das classes populares ao ensino superior.  

A profissionalização do nível médio (...) era visto como uma experiência que 
teria como resultado selecionar apenas os mais capazes para a 
universidade, dar ocupação aos menos capazes, ao mesmo tempo, conter a 
demanda de educação superior em  limites mais estreitos (ROMANELLI, 
1980, p. 235 apud GARCIA e BORGES, 2002). 

Com a implantação desta proposta foi possivel verificar a divisão de trabalho entre o  

nível  intelectual e manual numa sociedade já dividida  conforme nos aponta 

Kuenzer (2007, p. 16), “na verdade, o que se pretendeu foi resolver no interior da 

escola,  através da homogeneidade, a divisão entre trabalho intelectual e  manual e 

as diferenças de classe que estão postas na sociedade  (...)”. 

Coube à escola, também, ocupar-se com a prontidão não só do sujeito equilibrado e 

pleno de seus direitos e deveres, como, também, a preparação desse cidadão para 
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atuar de forma competente no mercado de trabalho. Para Almeida (2009) “o ensino 

profissional é fundamental, pois é ele que impulsiona e dá desenvolvimento ao 

País”. 

Com o advento da globalização, o crescimento econômico e o crescente número de 

indústrias que se instalaram no País, foi preciso mão de obra mais preparada. 

Segundo Almeida (2009), “A profissionalização é a saída para esse País”. 

Esse quadro exigiu dos trabalhadores um conhecimento mais especializado e coube 

às Instituições de Ensino o desenvolvimento dessa tarefa, buscando atender às 

demandas que o mercado de trabalho passou a exigir. Foi preciso expandir a 

formação profissional para suprir a carência desses trabalhadores pelas empresas.  

Esse conhecimento especializado propiciou o desmembramento de algumas 

funções, desencadeando o surgimento de novas profissões que teve algumas de 

suas atividades migradas da Engenharia de Segurança e da Higiene Ocupacional, 

adequando-as às novas situações e ofício. Com essas mudanças, coube às escolas 

preparar esse profissional para desenvolver suas atividades na empresa atendendo 

às necessidades específicas dessa área. 

Com o contínuo e acelerado ritmo de desenvolvimento desencadeado no País, a 

educação ganhou novos rumos, especialmente o ensino profissionalizante. 

Assim, de acordo com Kuenzer (2007,13). 

a educação profissional,  se estabelece com a LDB, e se desenvolve de 
forma  sistematizada em instituições próprias ao ensino, inscreve-se no 
âmbito da educação escolar e  articula-se à formação básica sendo  comum 
a todos os brasileiros e brasileiras, de modo a assegurar-lhes a formação 
indispensável ao exercício da cidadania, à efetiva participação nos 
processos sociais e produtivos e à continuidade dos estudos, na perspectiva  

da educação ao longo da vida.” 
 

Entende-se que as escolas profissionalizantes chegam para atender às funções 

técnicas, essenciais para o desenvolvimento das atividades práticas que decorriam 

da crescente diferenciação dos ramos profissionais. Nesse momento, as empresas 

absorviam os trabalhadores que eram leigos e, dentro da própria organização, um 

trabalhador preparava o outro para o desempenho das funções, porém, não o 

profissionalizava. Assim se formava a mão de obra “especializada”. Tal cenário vem 
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mudando atualmente, pois as empresas se dotaram de aparatos tecnológicos para 

se tornarem mais competitivas para o mercado e continuarem sobrevivendo pois, de 

acordo com Kuenzer (2007) para viver neste mundo de trabalho é necessário 

adquirir habilidades e conhecimentos tanto na ciência como na técnica e isto se 

busca através da educação escolar. 

Para Saviani (1995), os homens se educam, assimilam os conhecimentos que são 

necessários, o que acaba constituindo-os em uma segunda natureza, uma natureza 

humanizada, ou seja, a cultura. Educar é desenvolver-se socialmente nas relações 

humanas historicamente determinadas.  

Os homens fazem história, porque são seres de necessidades; tem que ir à busca 

de sua subsistência e, para tanto, tem que aprender. O trabalho educativo vai ajudá-

lo a produzir; o que significa que educar é trabalhar e que, para trabalhar, precisa-se 

da educação. É no processo de aprendizagem e nas relações pedagógicas que se 

travam entre os homens que se faz a história (Saviani, 1995). 

Contratar um trabalhador que já estivesse capacitado para o trabalho passou a ser 

uma prática das empresas. Encontrar o trabalhador certo para o cargo certo tornou-

se fundamental, para que não se perdesse tempo preparando o novo funcionário. 

Dessa forma, as empresas não mais precisariam retirar um de seus empregados do 

posto de trabalho, atrasando a produtividade, para treinar aquele que acabara de 

chegar, o que demandou que as escolas passassem a preparar os trabalhadores 

para assumirem determinadas funções para as empresas. 

 

2.1 A PSICOPEDAGOGIA 

 

A Era industrial, trouxe a preocupação com a produtividade e com tudo o que 

influenciava no baixo rendimento dificultando a possibilidade de produzir. As escolas 

passaram a ser o foco das atenções, pois a ela se confia à educação e capacitação 

dos indivíduos, e as dificuldades de aprendizagem passaram a ser questionadas, e 

até mesmo cobradas deforma até ostensiva do meio educacional. Mas, também 

surgiu a mentalidade de que o problema de aprendizagem não é somente da escola, 

pois alguns educandos necessitam de apoio profissional para sanar algumas 

barreiras que impedem que produzam intelectualmente. 
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Nesse sentido, Mery (1985) relata que a Medicina iniciou o estudo da causa dos 

problemas e as possíveis correções. Educadores, psiquiatras e neuro-psiquiatras, no 

final do século XIX, começaram a se preocupar com os aspectos que interferiam na 

aprendizagem e a organizar métodos para a educação infantil. Desta época, temos a 

colaboração de Seguin, Esquirol, Montessori e Decroly, entre outros. 

Ainda se encontra nos relatos de Mery (1985) que os Centros Psicopedagógicos 

foram fundados na Europa, a partir da segunda metade do século XX, e 

objetivavam, a partir da integração de conhecimentos pedagógicos e psicanalíticos, 

atender pessoas que apresentavam dificuldades para aprender apesar de serem 

inteligentes. Nos Estados Unidos, o mesmo movimento acontecia, enfatizando mais 

os conhecimentos médicos e dando um caráter mais organicista a esta preocupação 

com as dificuldades de aprendizagem. 

Com a finalidade de diferenciar aqueles que não aprendiam, apesar de serem 

inteligentes, daqueles que apresentavam deficiências mentais, físicas e sensoriais, 

foram elaboradas muitas definições. Segundo Gearhart (1978), os esforços de 

investigadores americanos, como Samuel Orton, resultaram em processos de 

tratamento altamente desenvolvidos dessas dificuldades, que incluíam, além de 

médicos, também psicólogos, foniatras, pedagogos e professores, que atendiam em 

clínicas, seguindo um modelo multidisciplinar. 

 
O movimento europeu, conforme relata Bossa (1994), acabou por originar a 

Psicopedagogia, enquanto que o movimento americano proliferou a crença de que 

os problemas de aprendizagem possuíam causas orgânicas e precisavam de 

atendimento especializado, influenciando parte do movimento da Psicologia Escolar 

que, até bem pouco tempo, determinou a forma de tratamento dada ao fracasso 

escolar. 

A corrente europeia influenciou a Argentina, que passou a cuidar de suas pessoas 

portadoras de dificuldade de aprendizagem, há mais de 30 anos, realizando um 

trabalho de reeducação. Mais tarde, este acabou sendo o objeto de estudo que 

contava com os conhecimentos da Psicanálise e da Psicologia Genética, além de 

todo o conhecimento de linguagem e de psicomotricidade, que eram acionados para 

melhorar a compreensão das referidas dificuldades.  
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O Brasil recebeu influências tanto americanas, quanto europeias, via Argentina. 

Principalmente no sul do país, receberam-se os conhecimentos de renomados 

profissionais argentinos que muito contribuíram para a construção do nosso 

conhecimento psicopedagógico. 

 
 
2.1.1 Práxis psicopedagógica 

 

O espaço do psicopedagogo se amplia de acordo com a ascensão sócio cultural que 

impulsiona para a busca de novos caminhos, novas diretrizes que caracteriza a 

sociedade moderna. A capacidade de escutar sem julgar, manter a imparcialidade 

detectando a real problemática da instituição. "Esse é o papel do psicopedagogo nas 

instituições: olhar em detalhe, numa relação de proximidade, porém não de 

cumplicidade", afirma Césaris (2001); facilitando o processo de aprendizagem. 

Holtz (2003) relata que a Psicopedagogia nasceu da necessidade de uma melhor 

compreensão do processo da aprendizagem humana e assim estar resolvendo as 

dificuldades da mesma, ou mesmo prevenindo-as, visando o interesse e o prazer do 

aluno e do professor pelo processo de ensinar e aprender, garantindo o sucesso 

escolar para todos.  

Como afirma Rubinstein (1992, p. 103), a Psicopedagogia tem diversos e diferentes 

fatores nos quais se basear para tentar “explicar eventuais entraves no processo de 

aprendizagem”, passando a assumir um papel mais abrangente, "cujo principal 

objetivo é a investigação sobre a origem da dificuldade de aprendizagem, bem como 

a compreensão de seu processamento,considerando todas as variáveis que 

intervêm neste processo",  

Portanto, a linha de trabalho definida pelo psicopedagogo, é a forma de ação e 

investigação para identificar as possíveis defasagens no processo de aprender. 

Tamanha a complexidade deste ato, todas as variáveis devem ser consideradas, 

desde uma disfunção orgânica ou uma falha no processo de compreensão, que 

pode estar comprometendo a aprendizagem. As necessidades individuais de 

aprendizagem não podem ser definidas por apenas um fator, estando ele no próprio 

indivíduo, no meio familiar ou no ambiente escolar. 
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Nesse sentido a Psicopedagogia pode assumir tanto um caráter preventivo bem 

como assistencial. Na função preventiva, segundo Bossa (2000) cabe ao 

psicopedagogo perceber eventuais perturbações, participar da dinâmica da 

comunidade a que está vinculado (empresa, escola), favorecendo a integração, 

promovendo orientações metodológicas de acordo com as características e 

particularidades dos indivíduos do grupo, realizando processos de orientação.  

O papel do profissional está caracterizado, conforme Fernández (1991), por uma 

atitude que envolve o escutar e o traduzir, tendo, a imparcialidade sem preceitos ou 

preconceitos na escuta, interpretação, reflexão e intervenção, criando e recriando 

espaços, é fundamental. Podendo assim a psicopedagogia, ser considerada como 

uma forma de terapia. É importante ressaltar que nessa modalidade clínica, o 

psicopedagogo também não trabalha sozinho, dependendo de parcerias com 

profissionais de outras áreas como: a Psicologia, a Neurologia, a Medicina e quais 

outras se fizerem necessárias pra o caso a ser atendido. 

Gonçalves (1997), diz que o psicopedagogo é um terapeuta ao trabalhar com a 

aprendizagem, uma característica humana: "todo trabalho psi é clínico, seja 

realizado numa instituição ou entre as quatro paredes de um consultório. Clínica é a 

nossa atitude de respeito pelas vivências do outro, de disponibilidade perante seus 

sofrimentos, de olhar e de escuta além das aparências que nos são expostas". Vai 

além, quando sobre os cuidados do corpo: "caberá ao terapeuta a função de 

dialogar com o corpo, desatando os nós que se colocam como impelidos à vida e à 

inteligência criativa".  

Ainda conforme Gonçalves (1997), o olhar do psicopedagogo, além de lúcido deve 

ser esclarecedor, sem julgamentos ou depreciações, pois, diante de um olhar assim, 

a aceitação flui naturalmente. E esta aceitação é a condição primeira, a mais 

necessária para que se inicie o caminho de cura, aliando a teoria à prática. Muitas 

mudanças estão acontecendo no desenvolvimento das organizações, determinadas 

ora pelas imposições do mercado, ora pela necessidade de reorganização do 

ambiente interno organizacional. O conhecimento humano surge como principal 

fonte de vantagem competitiva para as organizações. Isso pede uma série de 

mudanças organizacionais que possibilitem o compartilhamento do conhecimento 
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por meio de adaptação do ambiente e, principalmente pela mudança de 

comportamento das pessoas. 

Portanto, um dos grandes desafios das organizações do futuro é o de estarem 

atentas as individualidades, valorizando os saberes de cada membro da equipe, 

incentivando os talentos e trabalhando as dificuldades, criando um ambiente que 

lhes garanta o sucesso. Stewart (1998) define o processo de aprendizagem 

organizacional como uma continuação do processo individual, caracterizando-a 

como: "a capacidade de gerar novas ideias multiplicadas pela capacidade de 

generalizá-las por toda a empresa. A aprendizagem organizacional corresponde, 

assim, à forma pela qual as organizações constroem, mantêm, melhoram e 

organizam o conhecimento e a rotina em torno de suas atividades e culturas, a fim 

de utilizar as aptidões e habilidades de sua força de trabalho de modo cada vez mais 

eficiente". 

É nesse cenário, acompanhando o aprender a aprender constante no ambiente 

organizacional, que o psicopedagogo assume papel significativo ao lado dos 

profissionais de recursos humanos (STEWART,1998). Sua ação se dá no sentido de 

facilitar a construção e o compartilhamento do conhecimento, incentivando novas 

formas de relacionamentos, criando sinergia entre o comportamento de gestores e 

colaboradores. A Psicopedagogia dentro da organização pode orientar ações 

avaliando a aprendizagem profissional, propondo e coordenando cursos de 

atualização que atendam as necessidades específicas desse espaço, além de 

estabelecer princípios técnicos e metodológicos que permitam o tratamento didático 

dos diferentes programas de formação. 

É importante ressaltar que a Psicopedagogia é uma área multidisciplinar que não 

atua sozinha, dependendo e enriquecendo outras áreas de atuação e trabalhando 

em parceria com os diversos profissionais da organização. 

Quando se acompanha as transformações que passaram e passam as atividades 

produtivas no decorrer da história, percebe-se que, de acordo com a época, os 

procedimentos utilizados e mesmo a função do trabalho, estes eram vistos e 

tratados de forma diferenciada. Nessa trajetória, perpassou-se por tratos 
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diferenciados aos trabalhadores, sendo eles “donos” de seus próprios negócios ou 

não.  

Marx (2001, p.140) afirma que “a essência humana é o trabalho (livre e consciente). 

É este que ratifica o homem como ser humano, que o torna capaz de reconhecer os 

outros homens como seu próprio ser e viver deliberadamente como um ser social”, e 

isto acontece independente do período da história. 

Para Saviani (1997, p.15) o trabalho também confere a humanidade no homem, 

diferenciando-o aos demais seres vivos, “o trabalho não é qualquer tipo de atividade, 

mas uma ação adequada a sua finalidade”. Foi através dele que a espécie humana 

se organizou em sociedade e promoveu um avanço qualitativo no modo de viver e 

pensar, passou a ser um individuo único que complementa e dá sentido a vida. 

De todos os trabalhos, podemos afirmar que o trabalhador durante o 

desenvolvimento de suas atividades pode sofrer algum tipo de dano à saúde, mais 

em uns profissionais do que em outros. Estes riscos à saúde do trabalhador sempre 

existiram. No entanto, a associação entre o trabalhar, o adoecer e a saúde, só foi 

tornar-se preocupação quando já havia sido subjugado um número significativo de 

pessoas, verdadeiras multidões de trabalhadores.  

A partir dos estudos, conceitua-se Trabalho como a execução de um serviço, a 

realização de uma incumbência, o emprego de energia física e/ou mental para 

cumprir uma determinada tarefa. É o elemento essencial da relação dialética entre o 

homem e a natureza, entre o saber e o fazer, entre a teoria e a prática. (MATOS, 

2009). 

No início da Revolução Industrial, esse quadro se acentuou de tal forma que 

começou a chamar a atenção. Geralmente, os acidentes de trabalho e as doenças 

ocupacionais se davam por conta do estresse e da fadiga física e mental 

relacionados à precariedade das condições de trabalho e à extensa jornada de 

trabalho que envolvia, também, mulheres e crianças. Outro fator determinante de 

acidentes de trabalho era o despreparo físico, psicológico e técnico do trabalhador 

para lidar com as máquinas que manejava.  
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Diante das desventuras a que os trabalhadores estavam sujeitos e das 

consequentes despesas para a empresa decorrentes dos acidentes ocupacionais, a 

situação ficou insustentável tanto para o empregado quanto para o empregador, 

tornando a prevenção fator determinante para minimizar a questão. Nesse momento 

da história a Psicologia já era empregada nas organizações de trabalho, porém o 

foco estava em atender as necessidades produtivas empresas. 

A movimentação dos trabalhadores começou a ganhar espaço e suas reivindicações 

estavam alicerçadas na dignidade das condições de trabalho e na prevenção para a 

manutenção da vida. Surgiu a necessidade de implantar procedimentos, normas e 

leis, bem como criar organismos controladores específicos, monitores dos riscos e 

promovedores do bem-estar físico, emocional e social dos trabalhadores.  

A análise da relação entre saúde, trabalho e adoecimento sempre foi complexa. 

Porém, a partir de 1990, as repercussões psíquicas relacionadas ao trabalho 

começaram a chamar atenção para esse tipo de adoecimento do trabalhador. Esses 

danos à saúde causados pela reverberação da atuação profissional até então, não 

eram reconhecidos ou identificados pela sua própria complexidade. Ainda hoje é 

possível perceber a dificuldade de se realizar diagnósticos relacionados às doenças 

psicossomáticas que acometem os trabalhadores. Também, essas doenças 

causadas por diversos fatores encontram-se limitadas pela Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10).  

Torna-se importante olhar o trabalhador como ser social que interatua, influencia e 

sofre influência do grupo no qual se encontra inserido. O ser humano é gregário por 

sua natureza, tendo sempre o “outro” como modelo para ser seguido ou não. Nesse 

olhar, a segurança do trabalho trata, na maioria das vezes, esse sujeito como 

dicotômico, desassociando-o de seu grupo. E é, no grupo, que o indivíduo busca ver 

a si próprio, moldando-se nos modelos ali instituídos. Confirma essa afirmativa a 

proposição de Lane: 

O indivíduo sujeito da história é constituído de suas relações sociais [...] ele 
é história na medida em que se insere e se define no conjunto de suas 
relações sociais, desempenhando atividades transformadoras destas 
relações [...] (LANE, 1985, p. 40). 
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Analisar o comportamento humano no ambiente das organizações de trabalho é 

analisar as interações comportamentais dos grupos nos setores, estando estes 

sujeitos a normas, regras, ordem, pressão por produtividade e outros fatores que 

interferem nas atitudes do indivíduo enquanto trabalhador.  

 

3  A UTILIZAÇÃO DE VIDEOS DO YOUTUBE COMO SUPORTE PEDAGÓGICO 

 

Os cursos técnicos do CEET Vasco Coutinho, Vila Velha- Espírito Santo visam 

preparar os nossos jovens para serem cidadãos críticos e participativos na 

sociedade. Precisamos prepará-los, não só para o mercado de trabalho, mas 

também para a interação com as tecnologias.  

Neste sentido, entendemos que é possível e necessária a inclusão de novas 

ferramentas facilitadoras para o processo de aprendizado desses educandos que, 

ao mesmo tempo em que facilita o aprendizado, os deixe mais preparados para lidar 

com as novas ferramentas, por exemplo, de comunicação/interação que a internet 

oferece. Utilizarmo-nos destes recursos possibilita que estejamos inseridos neste 

contexto, ou seja, mais próximos do mundo real e suas atualizações.  

De acordo com o Novo Currículo Escolar do Estado do Espírito Santo, “o processo 

de ensino-aprendizagem das Ciências, centrado no diálogo, transforma a sala de 

aula em espaços de interação comunicativa de alteridade entre os conhecimentos 

socioculturais [conhecimento dos alunos, dos professores e da escola], motivando a 

participação ativa dos atores desse processo” (CBEE, 2009).  

Como forma de estimular, entre outras coisas, o desenvolvimento cognitivo e da 

habilidade verbal, seminários, debates, uso de jogos e vídeos, são incentivadas no 

referido documento como alternativas metodológicas. Aliando internet e vídeos, 

vemos o Youtube, que é um site que permite que seus usuários carreguem e 

compartilhem vídeos em formato digital, como uma ferramenta com grande potencial 

educacional, tanto que a revista norte-americana Time (edição de 13 de novembro 

de 2006) elegeu o Youtube a melhor invenção do ano por, entre outros motivos, 

"criar uma nova forma para milhões de pessoas se entreterem, se educarem e se 

chocarem de uma maneira como nunca foi vista”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serviço_de_compartilhamento_de_vídeos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serviço_de_compartilhamento_de_vídeos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte-americana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Time_(revista)
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
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Com o surgimento dos meios de comunicação eletrônicos as linguagens 

audiovisuais ganharam um papel primordial no ensino, já que foi alterado o equilíbrio 

das linguagens, pois, até poucos anos, estávamos condicionados às linguagens oral 

e escrita, e o sistema de ensino teve que adaptar-se à elas (Nogueira, 2005).  

Com a chegada do audiovisual, rádio, cinema, televisão, agora a internet, construiu-

se um campo onde a representação não é mais do mesmo tipo da representação 

tradicional, ou seja, do universo da escrita. Agora a representação é apresentativa. 

(Sodré, 2001).  

Para Moran (1994) o vídeo não se integra ao cotidiano da sala de aula como 

elemento que muda profundamente a relação pedagógica, própria da relação ensino 

e aprendizagem. No entanto, serve para aproximar a sala de aula das relações 

cotidianas, das linguagens e códigos da sociedade urbana, levantando novas 

questões durante o processo. 

Como mencionado acima, por sua linguagem audiovisual, a internet passou a 

ocupar um local importante na educação, seja por conta de pesquisas que os alunos 

realizam ou mesmo por conta da facilidade de comunicação que ela proporciona, 

facilitando trabalhos em grupo, mesmo à distância.  

Este avanço importante na aplicação da informática à educação aconteceu nos anos 

80, pois, com o aparecimento de processadores mais potentes e de capacidades 

gráficas maiores, os computadores tornaram-se também cada vez mais baratos, o 

que permitiu a sua proliferação por escolas e lares, sendo que, no final dessa 

década, foi criada a World Wide Web, que nos anos 90 se popularizou (Fiolhais e 

Trindade, 2003). 

Com o surgimento e popularização da internet, o Youtube, que é um site que utiliza 

o formato Adobe Flash para disponibilizar quaisquer vídeos (exceto materiais 

protegidos por copyright, apesar deste material ser encontrado em abundância no 

sistema), tornou-se o site mais popular do tipo, com mais de 50% do mercado em 

2006.  

Ele hospeda uma grande variedade de filmes, videoclipes e materiais caseiros, 

inclusive de origem pedagógica. Nele são encontradas, por exemplo, experiências 

que seriam impossíveis de serem realizadas em salas de aulas, realizadas por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vídeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filmes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videoclipe
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pesquisadores em seus laboratórios e disponibilizadas na rede para que todos 

tenham acesso.  

O Youtube faz parte da realidade do cotidiano do educando, facilitando a 

reciprocidade entre o aluno e o educador na busca pelo entendimento dos 

conteúdos ministrados, tendo em vista que a escassez de alternativas que tornem as 

aulas mais atrativas e que tem levado os jovens à falta de interesse pelos estudos e, 

consequentemente, de perspectivas futuras em virtude da perda significativa de 

conteúdos que são ministrados de forma tradicional e que não são absorvidos ao 

longo do ano letivo.  

Para o trabalho realizado neste estudo, os vídeos utilizados foram escolhidos pelo 

professor, mas o ideal é que o aluno faça escolha e estudo acerca de um 

determinado vídeo pedagógico, pois acreditarmos que, durante a escolha dos 

vídeos, o aluno tem a possibilidade de desenvolver, inclusive, a competência da 

responsabilidade social, visto que, deverá verificar a veracidade e adequação do 

conteúdo, que poderá ser compartilhado com a turma, o que não foi feito devido à 

falta de tempo hábil. Ele pode aprender muito mais também ao se identificar com a 

metodologia adotada em determinado vídeo.  

Sendo assim, se usado de forma orientada e com seleções prévias e que realmente 

atendam as metas do educador e que tornem mais fácil a abstração do educando 

em relação aos conteúdos ministrados em aulas, as ferramentas audiovisuais 

oferecidas por ele possibilitam a obtenção de resultados qualitativos mais positivos e 

satisfatórios.  

A presente análise é viável, pois a criatividade, a imaginação, a pesquisa, a troca de 

saberes, a imediação, articulam-se a essa nova dinâmica envolvendo as mídias 

digitais, por meio da linguagem digital como forma de interação. Onde ela aparece 

como uma nova ordem para o aluno, sugerindo mudanças relevantes para a 

organização.  

Mudanças estas que vem suprir as necessidades do mundo atual, em que o 

indivíduo tenha necessidade de se expressar em diferentes contextos: nas situações 

formais como nas informais; na comunicação oral como na escrita; compreendendo 

o outro e fazendo se compreender. Os recursos humanos que contribuem para a 

realização desta investigação serão custeados pelo autor da tese, na parte literária, 
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onde são encontrados as mais importantes pesquisas, foram utilizados livros do 

autor, e também das muitas bibliotecas virtuais existentes na internet.  

As tecnologias são fundamentais em nosso dia a dia e cruciais na transmissão das 

informações em nosso tempo moderno, ela está presente em cada espaço de 

nossas casas, nos bancos, nas lojas, nas salas de aulas e é com elas que os alunos 

experimentam o mundo. Nos computadores conectados a internet, nas TV`s 

multimídias, no Data Show, no quadro digital, na sala de informática, entre outros 

mecanismos que podem ser utilizados como facilitadores da transmissão do 

conhecimento. 

Com toda a tecnologia que as escolas possuem, é necessário que os educadores se 

apropriem das mesmas e as tornem parte integrante do cotidiano. Entretanto, apesar 

de muitas escolas possuírem estas tecnologias, as mesmas não são utilizadas como 

deveriam, ficando muitas vezes trancadas em salas isoladas e longe do manuseio 

de alunos e professores. Existem, professores e escolas que não conseguem 

interligar estes instrumentos às atividades regulares. 

A utilização de vídeos como ferramenta pedagógica tem ocorrido com mais 

frequência nas escolas. Os estímulos visuais e sonoros facilitam a aprendizagem, 

pois os alunos assimilam melhor quando esses sentidos são provocados em se 

comparando com uma educação baseada somente em textos. 

O papel do professor vem sofrendo modificações continuamente. Hoje, mesmo na 

educação presencial, ele não é mais o centro das atenções. Deixou de ser o dono 

do conhecimento para ser um orientador, aquela pessoa que tem mais experiência 

que seus alunos, mas que também precisa aprender com estes alunos. (PACHECO, 

2006) 

Os vídeos podem ser utilizados, por exemplo, para registro de aprendizado de 

alunos a partir de suas próprias produções com bases em outros vídeos 

previamente utilizados, como no caso de educação a distancia e também em aulas 

presenciais. 
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3.1 HISTÓRICO DO COMPUTADOR NA SALA DE AULA 

 

Podemos dizer que o pioneiro na utilização do computador no ensino foi o professor 

de matemática Seymourt Papert, do Massachusetts Institute of Technology, em 

Boston, nos EUA. Ele criou a linguagem de computador Logo, com a qual crianças 

com mais de seis anos podiam programar e desenhar figuras matemáticas. Com o 

surgimento dos computadores pessoais em 1979, e surgimento da linguagem Logo, 

que foi, por muito tempo, o único software educacional que permitia aos estudantes 

desenvolver atividades educacionais com o computador (Valente,1995, upud 

Fiolhais e Trindade, 2003). 

A partir do surgimento dos computadores pessoais, o primeiro foi o IBM-PC em 

1979, houve redução nos valores, rápido aumento na capacidade gráfica e de 

processamento e a invenção da Word Wide Web. Tais fatores estimularam a 

proliferação nas escolas e nos lares e o computador começou a ser usado como 

ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem. 

As maneiras de se utilizar o computador na educação ainda estão sob pesquisa. 

Duas teorias se destacam como básicas para o desenvolvimento, seleção e uso do 

computador na educação: uma com base behaviorista e outra com base 

construtivista (Forcier, 1999, upud Magalhães et al, 2002). 

Para Magalhães (2002), na visão behaviorista o aluno é um receptor do 

conhecimento e o professor é um transmissor. Como o professor é visto como 

manipulador do ambiente de aprendizagem, as aulas são planejadas passo a passo, 

tal que haja estímulo – resposta e reforço para atingir um objetivo e a modificação do 

comportamento do aluno é através do condicionamento. Assim, o computador era 

usado, nessa perspectiva, basicamente, para: exercícios e práticas (drill and 

practice) e tutoriais. 

Na perspectiva construtivista, cada aluno constrói a sua visão do mundo através das 

suas experiências individuais. Então Magalhães (2002) aponta várias ferramentas 

oferecidas pelo computador nesta visão. 

“Através de ferramentas mentais (mindtools) ou cognitivas, o aprendiz 
dentro de um contexto real constrói seu conhecimento de uma forma 
intelectual (crítico, criativo, e pensamento de alta ordem) e social 
(cooperação). As ferramentas cognitivas que podem ser usadas no 
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processo de ensino/aprendizagem via computador são: planilhas, banco de 
dados, e-mail, Web, fórum de discussão, programação de computador, 
hipermídia, hipertexto, e ambientes de aprendizagem envolvendo várias 
ferramentas” (Magalhães, 2002). 

A Internet, inicialmente restrita a alguns grupos como as forças armadas e a elite 

acadêmica, hoje é cada vez mais acessada no mundo inteiro. No Brasil, estão sendo 

realizados diversos programas por Organizações Não-Governamentais (ONG), por 

instituições particulares e pelo próprio Estado, objetivando democratizar a 

informática e incluir os menos favorecidos neste processo (Schechtman, 2001). 

A informática pode ser usada na escola de várias maneiras, desde a coleta e 

tratamento de dados em um laboratório, pesquisa e compartilhamento de conteúdo 

na internet, até a realização de experimentos virtuais, através de simuladores. 

Abaixo falaremos brevemente do uso de simuladores, do tratamento de dados e do 

uso da internet. 

 
Os simuladores 

Alguns livros didáticos, tentando apresentar eventos passo a passo, lançam mão de 

fotografias estroboscópicas, tentam representar situações iniciais e finais de um 

processo e gravuras em diferentes instantes de tempo, mas no final das contas o 

observador deve fazer com que essas informações adquiram movimento em sua 

mente.  

Da mesma forma o professor tenta em sala de aulas representar através de 

desenhos e gestos um determinado fenômeno físico. Assim, os simuladores podem 

tornar dinâmicas estas imagens, com o intuito de facilitar a visualização de 

fenômenos físicos de difícil construção, que poderiam ser impossíveis de reproduzir 

em sala de aula. 

Tais ferramentas podem representar por meio de desenhos, gráficos e esquemas 

situações reais difíceis de serem imaginadas, de alto custo de produção ou que 

poderiam demandar muito tempo para sua confecção. 

A maioria dos simuladores utiliza na linguagem Java, por esta apresentar um código 

mais simples em relação às outras linguagens utilizadas, mas que mesmo assim 

necessita que o profissional tenha amplos conhecimentos em Java e computação 

gráfica para explorar suas possibilidades e desenvolver um software eficiente. 
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A tecnologia Java surgiu em 1991, criada pela Sun microsystems e sua promessa 

era prover uma plataforma eficiente de desenvolvimento de software para 

dispositivos portáteis. [...]. (ALMEIDA, ARAÚJO, 2008) 

Neste caso entende-se por portáteis celulares e Palms, que utilizam o Java como 

sistema operacional. Simuladores para serem confeccionados demandam de 

recursos humanos e computacionais, mas em se comparando com o custo para a 

produção de sistemas reais é bem mais viável.  

Para Almeida e Araújo (2008) entre as vantagens do uso de simuladores pode-se 

citar a representação de experimentos que, se realizados sobre o sistema real, 

poderiam consumir anos; a redução de custos que, mesmo exigindo recursos 

humanos e computacionais, ainda se mantém muito abaixo dos gastos com 

experimentos sobre o sistema real. 

Os simuladores auxiliam no aprendizado contribuindo para a clareza e o dinamismo 

do processo de aprendizado e também facilita na interação entre estudante e 

conteúdo. Deve-se, porém, estar sempre atento às simulações. Os simuladores, em 

alguns casos, nos mostram com simplificações e aproximações sistemas físicos 

reais que, em sua maioria, são complexos, não abordando, portanto, a realidade. 

Assim é necessário que se faça uma abordagem teórica prévia do sistema físico que 

se pretende simular, para que tal simulação tenha uma boa aproximação da 

realidade ou que se apresente ao aluno todas as simplificações e aproximações que 

forem feitas. 

Na internet podem-se encontrar muitos simuladores gratuitos. Eles podem 

apresentar desde o funcionamento de uma bússola em relação ao campo magnético 

terrestre, mudanças na velocidade de um carro tendo ou não uma aceleração 

uniforme, corpos movimento retilíneo uniforme, interação entre partículas entre 

outros, ou seja, toda gama de sistemas físicos tratados em sala.  

O uso da internet 

A internet oferece muitas ferramentas para uso na educação. Basta observar o 

número crescente de cursos oferecidos à distância que se tem noção das inúmeras 

possibilidades oferecidas por ela nesta área. Dentre as diversas ferramentas, a troca 
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de material e interação entre os sujeitos envolvidos podem se dar, por exemplo, 

através de “chats”, fóruns de discussão e via e-mail. Infelizmente estas modalidades 

de interação mais voltadas para o ensino ainda não são conhecidas por todas as 

pessoas da área de ensino, na verdade são conhecidas basicamente pelas pessoas 

diretamente relacionadas com a educação à distância, ou seja, pouquíssimas 

pessoas. Assim, o uso da internet nas escolas se reduz basicamente á pesquisa de 

conteúdos.  

A internet se tornou uma grande biblioteca em que as informações acerca de 

determinado assunto podem ser rapidamente obtidas. A forma de apresentação de 

conteúdo mais freqüente é a chamada hipermídia. 

As hipermídias são caracterizadas por sua interatividade e flexibilidade na escolha 

do caminho a seguir. Nesta modalidade os programas exibem uma variedade de 

elementos como textos, sons, simulações, figuras, vídeos, etc, que podem ser 

acessados através de links. 

Seguindo o lema “uma imagem vale por mil palavras”, a informação proporcionada 
deve ser tão visual quanto possível. Um módulo de hipertexto possui muitos links 
internos e o seu utilizador não necessita de seguir um caminho linear. Baseado na 
sua bagagem e nos seus interesses, ele poderá selecionar as partes do módulo que 
mais lhe interessam. Outros links permitirão ao utilizador mover-se facilmente 
entre diferentes módulos. (FIOLHAIS e TRINDADE, 2003, pág. 265) 

Existe por parte dos educadores uma preocupação na busca de mecanismos que 

facilitem a utilização de recursos computacionais nas aulas para que elas sejam 

mais atrativas e prazerosas. Estudos pedagógicos realizados constataram 

vantagens na utilização das tecnologias de computadores e multimídia na educação 

com alunos, tais como: 

 Aumento na criatividade dos alunos. 

 Maior produtividade em relação ao tempo utilizado nos estudos e uma relação 

direta entre o que se quer dizer e o que se percebe através das imagens. 

 Maior facilidade no aprendizado a partir do equilíbrio entre a linguagem 

audiovisual e o conteúdo que se pretende ensinar. 

 Adaptação da linguagem oral e escrita do conteúdo com imagens e sons. 

O desenvolvimento da percepção e da criatividade pode proporcionar ao individuo 

um melhor aprendizado, desde que lhe seja dada a oportunidade de analisar 
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conceitos e construir conhecimentos a partir de ferramentas visuais não costumeiras, 

ou seja, a utilização de vídeos, teatros, cinema ou qualquer atividade que fuja da 

habitualidade, professor-lousa-aluno.  

Se forem apresentados ao aluno processos e modelos com significados previamente 

construídos, certamente ele poderá fazer conexões e finalmente desenvolver o 

aprendizado.  
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4 O USO DE VÍDEOS NAS AULAS 

 

É sabido que o uso da ficção científica no ensino não é algo recente. Já em 1973, 

Williamson apud Britton (1998) apud Gomes-Maluff e Souza (2008) identificou que 

esta era a forma de filme mais usada pelos professores de ciências no ensino 

superior.  

No Brasil, apesar da inserção do vídeo nos processos de ensino-aprendizagem no 

Brasil ter ocorrido na segunda metade da década de 80, sua popularização como 

instrumento de dinamização desse processo só se verificou na década de 90, 

principalmente com a instituição de programas de incentivos a sua utilização com 

fins pedagógicos, como é o caso do Vídeo Escola e, mais tarde, o TV Escola 

(Nogueira, 2005). 
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5 O YOUTUBE 

A universidade Pitzer (Califórnia, EUA) iniciou recentemente um curso voltado ao 

site de vídeos mais popular da internet, o Youtube. As aulas, que ganharam o nome 

de “Learning from Youtube” (aprendendo com o Youtube), reúnem cerca de 35 

estudantes que ficam conectados à internet para assistir e comentar o conteúdo 

postado na página do Google). 

Youtube EDU é um site para canais de vídeo em que universidades têm adicionado 

recentemente conteúdos de instituições na Europa e Israel. Quarenta e cinco 

faculdades e universidades, incluindo a Universidade de Cambridge e instituições de 

ensino à distância como a Universidade Aberta da Catalunha, agora têm canais no 

site. Cerca de 200 instituições norte-americanas e canadenses também têm canais 

do Youtube EDU, onde os espectadores podem assistir professores, palestras, etc.  

Os números relacionados com a conexão com a rede mundial de internet são 

divulgados, fatos estes que são incentivadores para que tenhamos sempre 

profissionais com trabalhos voltados para produtos desta natureza, mas que com 

toda certeza merecem uma análise minuciosa para que sua aplicabilidade obtenha o 

resultado esperado, tendo em vista que em 2001 o Brasil possuía apenas 23 

milhões de conectados (menos de 19% da população conforme dados de pesquisa 

realizada pelo Datafolha em parceria com a Folha Online e com o iBest.  

Desse total, segundo a pesquisa, 9,5 milhões conectavam-se de suas casas, 8,3 

milhões acessavam a web a partir do trabalho, outros 9,5 milhões acessavam a rede 

na casa de parentes, e 3,5 milhões ficavam on-line nas escolas ou universidades, 

daí percebemos que as escolas já davam suporte para que os estudantes pudessem 

se conectar à rede dando inicio em suas atividades estudantis e caso fosse 

necessário concluí-las em suas residências. (PRETTO e PINTO, 2006)  

Atualmente com a velocidade com que as tecnologias (celulares, televisores, 

computadores, maquinas de produção, softwares, sistemas de bancos, 

supermercados, shoppings, etc.) se atualizam. Percebemos que é de fundamental 

importância que o ser humano enquanto cidadão esteja sempre em constante 

capacitação para que dessa forma as relações no uso das tecnologias, para o seu 

bem estar e também como mecanismos facilitadores das tarefas ocorram de forma 

harmoniosa na construção do conhecimento e também na transmissão do mesmo.  
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Na construção do conhecimento as ações não podem ocorrer de forma isoladas, é 

necessário que existam elos entre os conteúdos das diversas disciplinas, as 

informações e as tecnologias. É necessário que as informações e os conteúdos 

tragam consigo relações com as tecnologias e preencham o vazio entre a 

modernidade e o conhecimento.  

As aulas teóricas, sucedidas por vídeos, reforçadores do conteúdo aplicado, 

estimulam os sentidos da visão e da audição, portanto consegue tornar mais 

palpável o que se pretende ensinar, o aluno passa a fazer parte da aula, sem muito 

esforço para criar signos, que façam elos com o conteúdo puramente exposto na 

lousa, pois os signos já são dados através das imagens e é através delas que a 

comunicação se estabelece com maior facilidade e desta forma o processo cognitivo 

é melhor orientado. 

[...] a utilização de filmes acaba não se restringindo somente à matéria que 
os alunos estão aprendendo naquele momento. Os filmes têm a capacidade 
de ampliar a visão dos alunos no campo da Física, não só no que diz 
respeito ao cotidiano, mas com o desenvolvimento crítico dos alunos [...]. 
(NOGUEIRA, 2005) 

Por intermédio de qualquer filme de um determinado assunto em questão contido no 

site Youtube pode-se também verificar através de análises e debates, fenômenos 

absurdos, como explosões, movimentos, impactos e sons, que ocorrem nas cenas, 

tendo em vista que a produção cinematográfica está interessada nos efeitos 

especiais e nas sensações despertadas no publico e não nos fenômenos físicos que 

ocorrem em cada uma delas.  
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6 ANALISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa contou com a participação de 60, onde 30 deles, da turma X, assistiram 

aula expositiva e os outros 30 alunos, da turma Y, além da aula expositiva, contaram 

com o auxilio do vídeo. Para manter a privacidade de todos os participantes da 

pesquisa, os alunos que assistiram ao vídeo foram identificados aqui como alunos 1 

a 30. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO TEÓRICA APLICADA 

A pesquisa constatou que dos 24 alunos que responderam a avaliação do apêndice 

A, somente 22 (91,7%) possuem computador em sua residência e destes somente 7 

alunos (29,2%) não possuem conexão de internet.  

Todos os alunos responderam a avaliação do apêndice C, acerca do conteúdo 

abordado em sala. Em relação a turma X os 30 alunos participaram da aula teórica 

sem o vídeo, mas apenas 26 alunos fizeram a avaliação, cujos resultados em 

relação ao aprendizado, apresentados no QUADRO 1, indicam uma média de 66.3% 

de aproveitamento. 

 
Percentual de acertos da turma X 

Nº de alunos Percentual de alunos Nota percentual 

04 15,4% 25% 

05 19,2% 50% 

13 50,0% 75% 

04 15,4% 100% 

Total 26 alunos Total 100% Med. pond. 66,3% 

QUADRO 1 

Na turma Y, de 30 alunos que assistiram ao vídeo, 24 alunos fizeram a avaliação de 

conteúdo e responderam o questionário investigativo do apêndice A. Os resultados 

em relação ao aprendizado, apresentados no QUADRO 2, apresentam uma média 

ponderada de 75% de aproveitamento.  
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Percentual de acertos da turma Y 

Nº de alunos Percentual de alunos Nota percentual 

00 00,0% 25% 

04 16,7% 50% 

16 66,7% 75% 

04 16,7% 100% 

Total 24 alunos Total 100% Med. Pond. 75% 

QUADRO 2 

Observe que houve redução no percentual de alunos que acertaram uma ou duas 

questões e aumento no percentual de alunos que acertaram três ou quatro 

questões. Constatamos, assim, que a metodologia aplicada surtiu efeito positivo 

visto que a turma que teve o apoio do vídeo apresentou uma melhora significativa no 

resultado da avaliação teórica, tendo sido a média apresentada pela turma, 75%, 

superior à média apresentada pela outra turma, 66,3%. 

 
6.1 ANÁLISE DA METODOLOGIA 

A análise da metodologia aplicada foi feita através do questionário do apêndice A. 

Com as primeiras cinco perguntas, fizemos uma análise da situação dos alunos em 

relação ao acesso e utilização da internet. Nesta análise constatamos que dos 24 

alunos que responderam ao questionário, 91,6% (22 alunos) tem computador em 

casa e, destes, 17 alunos, ou seja, 77,3% tem conexão de banda larga em sua 

residência, o que permite e viabiliza pesquisas de vídeos do Youtube, fazendo com 

que o uso deste recurso como apoio pedagógico seja perfeitamente viável. Os 

alunos ficam em média 2,7 horas conectados, no gráfico 1 apresenta-se um 

panorama do tempo de conexão. Todos os alunos declararam apresentar 

conhecimento a cerca do site do Youtube e 19 alunos, ou seja, 72,2%, que acessam 

com frequência.  
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Gráfico 1 – Tempo diário de conexão na internet 

 

                         Gráfico 1. Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 
Com as perguntas 6, 7, e 10 avaliamos o uso de vídeos do Youtube com fins 

pedagógicos. Constatamos que, apesar de conhecer e acessar com freqüência este 

site, 8 alunos (33,3%%) declararam que nunca o haviam acessado para este fim e 

que apenas 12 alunos (50,0%) já haviam assistido aulas com uso deste recurso, 

mas que tais aulas ocorreram raramente e os outros 50% nunca haviam participado 

de aula com auxílio de vídeos do Youtube. 

Na pergunta de número11 analisamos o potencial de uso de vídeos do Youtube em 

sala de aula como apoio pedagógico. 24 alunos (100%) acham que as aulas teóricas 

seguidas de vídeos ilustrativos do Youtube ajudam no entendimento dos conceitos. 

Já na pergunta de número 8, constatamos esse potencial, pois 23 alunos (95,5%) 

responderam que após assistir o vídeo, perceberam que o conteúdo ficou melhor 

assimilado.  

Apesar, do único aluno que respondeu que achava que vídeos não auxiliam no 

entendimento do conteúdo responder que, após assistir o vídeo, o conteúdo ficou 

melhor assimilado e outro que respondeu que achava que as aulas seguidas por 

vídeo facilita o entendimento, mas que não percebeu que o conteúdo ficou melhor 

assimilado neste caso. 

30% 

9% 

13% 13% 

35% 

Tempo/dia que os alunos ficam 
conectados 

incertos Até 6 horas Até 4 horas  

Até 3 horas Até 2 horas  
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Analisando ainda as respostas dadas à questão de número 8, podemos constatar 

ainda o porquê, na opinião dos alunos, do uso dos vídeos do Youtube na aula de 

física terem facilitado o bom entendimento do conteúdo. 

De acordo com as respostas dos alunos, o reforço por imagens é o que garante 

melhor resultado, como declarou o aluno 6 da pesquisa. 

Pois com o vídeo, você tem acesso não apenas ao conteúdo, mas também 
a imagens, ilustração... (aluno 6) 

O vídeo possibilita também o aprendizado no tempo próprio de cada aluno, ou seja, 

o aluno pode parar, voltar e rever quantas vezes quiser até entender o que não tinha 

ficado claro num primeiro momento. Isto pode ser constatado nas falas dos alunos 1 

e 2. 

Porque você pode assistir o vídeo várias vezes (aluno 1) 

Sempre o vídeo resume e explica melhor e podemos voltar quantas vezes 
quisermos até entender perfeitamente (aluno 2) 

Na pergunta de número 12 analisamos como, na opinião do aluno, o vídeo pode 

auxiliar na clarificação/assimilação dos conceitos. À esta questão, 16 alunos (66,7%) 

responderam as aulas seguidas de vídeos do Youtube tornaram os conceitos de 

mais fácil entendimento.  

O gráfico 2 abaixo mostra todas as respostas dadas, 4 (16,7%) alunos responderam 

que, além de mais fácil entendimento, os conceitos também se tornam mais 

divertidos e apenas 4 (16,7%) que os conceitos se tornaram apenas mais divertidos. 

Aqui notamos uma clara associação entre vídeo e entretenimento, visto que nenhum 

aluno marcou a letra “d” (outra resposta), o que achamos poder sim ser uma parceria 

positiva para o aprendizado. 

 



41 
 

 

                       Gráfico 2. Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

Notamos que, durante a exibição dos vídeos, a turma ficou menos dispersa e mais 

interessada e solicitou uma maior freqüência de aulas com vídeos do Youtube na 

sala de informática. 

Na pergunta 9, vinte e três alunos (95,8%) responderam que gostariam que 

mais professores fizessem uso de vídeos do Youtube e justificaram: 

Por que além da aula ficar diferente e mais dinâmica, é bem 
mais fácil de entender o conteúdo. (aluno 4). 

 

Os alunos anseiam por aulas mais dinâmicas para que elas se tornem mais 

atrativas, com os professores utilizando tecnologias e recursos diferentes dos 

tradicionais que estejam mais presentes no cotidiano do aluno. 

A utilização de mecanismos já existentes e até mesmo uma outra didática utilizada 

por outro educador pode acabar sendo algo que acrescente a dinâmica de ensino do 

professor e traga resultados mais positivos e concretos em relação à aprendizagem 

dos alunos, como demonstra o sujeito 5 

Por que quando nós temos acesso a outro meio de 
aprendizado para determinado assunto, ele se torna mais fácil 
de se compreender. (aluno 5) 

É importante que o professor esteja atento à sua própria didática e dinâmica de 

ensino e às vezes faça comparações com outras didáticas e dinâmicas de outros 

67% 

16% 
17% 

O video tornou a aula 

Facil entendim. 

Mais divertida 

Facil entendim. E mais divert. 
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professores, na qual, o resultado do trabalho deste, acarreta em resultado positivo, e 

de alguma forma, ele possa estar em constante reciclagem e averbando ao seu 

cotidiano metodologias novas com o objetivo de obter resultados mais significativos 

em seu trabalho. 

Nas respostas à questão de número 13, eles fazem sugestões para o uso de vídeos 

do Youtube. Nos dados coletados, 6 alunos (25%) sugerem os vídeos como revisão 

para avaliações da instituição, 7 alunos (29,2%) sugerem os vídeos como revisão 

para vestibular, 5 alunos (20,8%) sugerem os vídeos como revisão para avaliações e 

concursos em geral e apenas 6 alunos (25,0%) deram outras respostas.  

Esse resultado, apresentado no gráfico 3, nos permite constatar um grande número 

de alunos preocupados com exames e concursos (75%). Isto se deve ao perfil dos 

alunos e da própria escola. 

Na questão de número 15 constatamos que, 15 alunos (63%) acham que os vídeos 

devem ser passados sempre que o professor achar necessário e 8 alunos (33%) que 

a utilização de vídeos do Youtube deve ocorrer ao final de cada capítulo. O gráfico 4 

apresenta um panorama geral das sugestões. 

 

 

            Gráfico 4. Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

Como utilizamos vídeos do Youtube na pesquisa, achamos interessante também 

fazer uma sondagem com relação ao uso de vídeos em geral, na escola, através da 

pergunta 14. Nesta pergunta o aluno nos apresentou as formas mais frequentes em 

61% 

35% 

4% 

Quando os videos devem ocorrer 

Profes. Achar necessario Final do cap. 

Final  Trimest. 
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que o vídeo já foi usado em uma aula qualquer, ao longo de sua vida acadêmica. 

Esses resultados são apresentados no gráfico 5, que apresenta a frequência das 

respostas marcadas, já ajustados à classificação dada por Moran (2002). 

 

 

                  Gráfico 5. Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

É uma constatação feliz que o vídeo sempre foi usado, pelo menos na visão do 

aluno, de maneira positiva, ou seja, como SENSIBILIZAÇÃO (14 vezes), 

ILUSTRAÇÃO (12 vezes), SIMULAÇÃO (14 vezes) ou CONTEÚDO (16 vezes) e 

que, pelo menos que o aluno tenha notado, nunca foi usado como ENROLAÇÃO ou 

SÓ VÍDEO. De maneira que os professores demonstraram, indiretamente, estar 

prontos para aplicação da metodologia proposta, basta um estímulo, porque, apesar 

de utilizarem corretamente, utilizam pouco conforme discutido anteriormente. 

0 

5 

10 

15 

20 

Frequência de uso de vídeo 



44 
 

CONCLUSÃO 

Considerando que a evolução do conhecimento se dá a partir das boas práticas e 

metodologias de ensino aplicadas pelos professores para que se consiga romper 

com as dificuldades e problemas de aprendizados de nossos estudantes, entende-

se que estamos em uma era em que a internet se tornou imprescindível na vida do 

ser humano e que a educação necessita acompanhar a evolução da comunicação, 

por isso, propõe-se a utilização da tecnologia como suporte pedagógico para ao 

aluno do curso técnico que está se preparando para o mercado de trabalho. 

Os resultados dos trabalhos realizados acerca do uso de vídeos do site do Youtube 

nas turmas envolvidas apontam que, a maioria dos alunos tem computador em casa 

com conexão banda larga e em média, ficam 2,7 h conectados por dia. Estes alunos 

conhecem e acessam com frequência o site do Youtube, mas, no entanto, nunca 

pesquisaram este site com fins pedagógicos.  

Alguns já haviam participado de aulas teóricas em que o professor utilizou este tipo 

de metodologia. Para a maioria dos alunos, após assistirem a aula e o vídeo do 

Youtube como reforço, estes perceberam que houve uma contribuição significativa 

em relação ao aprendizado e também gostariam que tal método fosse utilizado por 

outros professores em outras disciplinas.  

Acreditam que os vídeos podem ser utilizados tanto para revisão de avaliações 

institucionais, quanto para o vestibular e outros concursos, e que facilitaria se ao 

final de cada capitulo o professor selecionasse um vídeo relacionado com o 

conteúdo que pudesse ilustrar e simular os aspectos reais do conteúdo estudado. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário aplicado aos alunos. 

 

1) Você tem computador em sua residência? 

Sim (  )                                             Não (  )  

2) Você tem conexão de internet em sua residência? 

Sim (  )                                              Não (  )  

3) Quanto tempo, em média, você costuma ficar conectado à internet 

diariamente?___________________ 

4) Você conhece o site Youtube?  

Sim (  )                                              Não (  )  

5) Costuma acessá-lo? 

Sim (  )                                               Não (  )  

6) Você já pesquisou vídeos do Youtube com fins educacionais (como reforço para 

algum conteúdo visto em sala de aula)? 

Sim (  )                                               Não (  )  

7) Você já tinha participado de aulas com vídeos do Youtube?   

Sim (  )                                               Não (  )  

8) Após assistir o vídeo, você percebeu que o conteúdo ficou melhor assimilado? 

Sim (  )                                               Não (  )  

9) Você gostaria que mais professores utilizassem este recurso? 

Sim (  )                                               Não (  )  

10)  Com que freqüência você assiste aulas de qualquer disciplina com a utilização 

de vídeos do Youtube?  
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Nunca (  )                       Raramente (  )                          Geralmente (  )  

11)  Na sua opinião as aulas teóricas seguidas de vídeos ilustrativos do Youtube 

ajudam no entendimento dos conceitos?  

Sim (  )                                                Não (  )  

12)  Na sua opinião as aulas teóricas seguidas dos vídeos do Youtube, tornam os 

conceitos aplicados nas aulas: 

a. Mais divertidos 

b. De fácil entendimento 

c. Confusos  

d. Outras respostas _______________ 

13)  Em sua opinião, os vídeos sugeridos e aplicados pelo professor podem ser úteis 

para: 

a. Revisão para avaliações periódicas da escola. 

b. Revisão para um teste de ENEM e também do vestibular 

c. Apenas para descontrair as aulas e as tornarem diferentes. 

d. Outras respostas________________________ 

14)  Da (s) alternativas abaixo, marque a(s) que apresentam a forma mais frequente 

em que o vídeo já foi usado em uma aula2:  

(  ) Como introdução ao conteúdo, em que um vídeo bem interessante é passado 

para motivar e despertar a curiosidade sobre o novo assunto. 

(  ) Como ilustração, onde o vídeo permite que o aluno se aproxime de 

cenários/situações fora de sua realidade. 

                                                           
2  O objetivo desta pergunta é inserir o desejo do aluno, quanto à utilização dos vídeos, dentro de uma das classificações 

de Moran. (Apêndice A) 
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(   ) Como simulação, em que experiências de difícil acesso podem ser, pelo menos, 

vistas. 

(  ) Como conteúdo, em que o assunto é abordado de forma direta ou indireta, 

informando sobre um tema específico e orientando sua interpretação. 

( ) Como produção, em que os vídeos sobre determinado assunto são produzidos 

pelos próprios alunos. 

( ) Como tapa-buraco, em que um vídeo é passado quando surge um problema 

como falta de professor. 

(  ) Como enrolação, onde o vídeo é usado como forma de camuflar a aula, pois o 

conteúdo não tem ligação com a matéria. 

(  ) Como deslumbramento, em que o professor só passa vídeos esquecendo outras 

dinâmicas mais pertinentes. 

(  ) Como só vídeo, em que o professor exibi o vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo 

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

15)  Em sua opinião, as aulas teóricas sucedida de um vídeo do Youtube como 

reforço devem acontecer com que frequência? 

a. Sempre que o professor achar necessário 

b. Ao fim de cada capítulo 

c. No fim do trimestre 
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