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Resumo 

A aprendizagem é um dos aspectos mais relevantes na vida do ser humano, porém, 
muitos estudiosos têm verificado a ocorrência de várias dificuldades durante o processo de 
escolarização do indivíduo. Muitos são os aspectos que interferem positivamente ou 
negativamente na aprendizagem do aluno, dentre eles o uso do DVD/Vídeo. A prática do 
professor com estas mídias tem se tornado cada vez mais presente na práxis da Rede 
municipal de Ensino do Recife. O estudo de caso teve por objetivo analisar a relação do 
professor do 1º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental com o DVD/Vídeo, sua utilização na 
sala de aula e efetiva integração destas tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem, 
apontando caminhos possíveis para mudanças na práxis pedagógica concatenados com os 
novos paradigmas educativos da sociedade da informação.  

Palavras-chaves: DVD/Vídeo, Integração, Educação. 

Resumen 

 El aprendizaje es uno de los aspectos más importantes en la vida humana, sin 
embargo, muchos estudiosos han observado la aparición de diversas dificultades durante el 
proceso de escolarización del individuo. Hay muchos aspectos que afectan positiva o 
negativamente en el aprendizaje de la estudiante, entre ellos el uso del DVD / Vídeo. La 
práctica de la maestra con estos medios se ha convertido cada vez más presente en la práctica 
de las escuelas municipales en Recife. El estudio de caso tuvo como objetivo examinar la 
relación del 1 º año del  1º ciclo de la educación básica con el DVD / video, su uso en el aula 
y la integración efectiva de estas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje, señalando las 
posibles maneras de cambiar en la praxis pedagógica concatenado con los nuevos paradigmas 
de  la sociedad de la información educativa. 

Palabras claves: DVD / Video, Integración, Educación. 
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Introdução 

Ao refletir sobre o uso pedagógico das mídias DVD/Vídeo e sua integração a prática 

dos professores na rede municipal de ensino no Recife e como professora e pesquisadora em 

educação, surgem alguns questionamentos que leva a pesquisa. Qual o papel e a importância 

das mídias DVD/Vídeo no processo de ensino e aprendizagem? Existe integração do 

DVD/Vídeo à prática pedagógica, como facilitadores do processo de ensino e aprendizagem? 

Para o estudo buscou-se fundamentação em teóricos como: Almeida (2007), Belloni 

(2001), Coutinho (2006), Garcez (2002), Moran (2006), Prado (2005) e Valente (2006), entre 

outros, compreendendo melhor as mídias, suas características, suas linguagens, seu potencial 

pedagógico e transformador social, respaldando, as afirmações que respondem aos 

questionamentos e análises realizadas no processo da pesquisa. 

 As contribuições aqui apresentadas poderão servir para educadores que tenham em sua 

práxis, a integração do DVD/Vídeo, como facilitadores do processo de ensino e 

aprendizagem, ou uma reflexão para os que ainda não despertaram sobre a importância do uso 

dessas mídias em sala de aula, como elemento essencial rumo a uma educação integral do 

HOMEM e assim poder repensar sua prática e ressignificá-la. 

 Considerando ainda, que integrar tecnologias e mídias requer mais do que   

simplesmente ter acesso às mesmas, e que estas estejam presentes em nosso dia-a-dia, Maria 

Elisabette Brisola Brito Prado, no texto Integração de Mídias e a Reconstrução da Prática 

Pedagógica Prado(2005), afirma que para haver integração é necessário conhecer as 

especificidades dos recursos midiáticos, com vistas a incorporá-los nos objetivos didáticos do 

professor, de maneira que possa enriquecer, com novos significados, as situações vivenciadas 

pelos alunos. 

 Nesta perspectiva, a Secretaria de Educação do Recife/PE tem oferecido os 

professores programas de formação continuada na área de tecnologia na educacão, a nível lato 

sensu e em seus NUPI’s2, com programas voltados para instrumentalizar o professor no uso e 

potencialidades das mídias na educação e a importância da integração na práxis educativa. 

 

 

                                                           
2 Núcleo Profissionalizante de Informática. 
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Integrando o DVD e o Vídeo à sala de Aula  

 Entendemos que, face aos desafios colocados pela e para a sociedade na atualidade, a 

educação passa por um momento de transformação e mudanças de paradigmas em 

decorrência principalmente do avanço tecnológico e dos meios de comunicação. Nesse 

sentido, Maria Luiza Belloni, em O que é mídia-educação Belloni,(2001), afirma que a 

finalidade da educação é formar o cidadão apto para a vida em sociedade e que possa se 

apropriar crítica e criativamente de todos os recursos técnicos à disposição.  

Diante do exposto, se faz necessário esclarecer que a integração das TIC’s3 no 

processo de ensino e aprendizagem se dá em duas dimensões: a educação para as mídias e a 

comunicação educacional. A primeira possibilita a apropriação crítica das TIC’s, enquanto a 

segunda se dá no âmbito das ferramentas pedagógicas facilitadoras do processo educativo. 

Portanto, para que ocorra essa integração, Belloni (2001), afirma que são necessários 

investimentos reais e transformações de base em formação e pesquisa que estejam centradas 

para metodologia de ensino, tendo como foco os modos de seleção, aquisição e acessibilidade 

de equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos, sem esquecer a criatividade. 

Ainda é necessário frisar, de acordo com Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida no 

texto Prática pedagógica e formação de professores com projetos: articulação entre 

conhecimentos, tecnologias e mídias, Almeida (2007), que: 

(...) mesmo que seus recursos não estejam fisicamente nos espaços escolares 
a mídia audiovisual invade a sala de aula. A linguagem produzida na 
integração entre imagens, movimentos e sons atrai e toma conta das gerações 
mais jovens, cuja comunicação resulta do encontro entre palavras, gestos e 
movimentos, distanciando-se do gênero do livro didático, da linearidade das 
atividades da sala de aula e da rotina escolar.  

(...) a televisão e o vídeo são ótimos recursos para mobilizar os alunos em 
torno de problemáticas, quando se intenta despertar-lhes o interesse para 
iniciar estudos sobre determinados temas ou trazer novas perspectivas para 
investigações em andamento. 

 Essa prática pedagógica com a mídia audiovisual segundo Almeida (op.cit.) é uma:  

(...) forma de conceber educação que envolve o aluno, o professor, as 
tecnologias disponíveis, a escola e seu entorno e todas as interações que se 
estabelecem nesse ambiente, denominado ambiente de aprendizagem. Tudo 
isso implica um processo de investigação, representação, reflexão, 
descoberta e construção do conhecimento, no qual as mídias a utilizar são 
selecionadas segundo os objetivos da atividade. No entanto, caso o professor 
não conheça as características, potencialidades e limitações das tecnologias e 

                                                           
3 Tecnologia da Informação e Comunicação 
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mídias, ele poderá desperdiçar a oportunidade de favorecer um 
desenvolvimento mais poderoso do aluno.  

Segundo Lucília Helena do Carmo Garcez em A leitura da Imagem Garcez (2002), 

(...) o mundo contemporâneo faz com que todos nós estejamos imersos em 
imagens. A competição comercial própria do capitalismo, associada às 
facilidades da imprensa, da ortografia, do cinema, da televisão e dos 
computadores, faz com que sejamos mergulhados em um universo em que o 
aspecto visual é preponderante. 

Diante dessa evidência, a escola não pode continuar restrita ao texto verbal 
escrito, embora ele seja imprescindível. É urgente que a imagem pertença ao 
contexto escolar, não para que esse ambiente seja mais coerente com o 
cotidiano do aluno, mas também para educá-lo para a leitura crítica das 
imagens. 

A linguagem audiovisual do filme tem um sentido estético profundo “que fala mais ao 

sensível que a razão, mais ao emocional que ao consciente” Coutinho (2006). 

Neste sentido, Coutinho (op. cit.) também afirma que: 

(...) o audiovisual alcança níveis da percepção humana que outros meios não. 
E, para o bem ou para o mal, podem se constituir em fortes elementos de 
criação e modificação de desejos e de conhecimentos, superando os 
conteúdos e os assuntos que os programas pretendem veicular e que, nas 
escolas, professores e alunos desejam receber, perceber e, a partir deles criar 
os mecanismos de expansão de suas próprias idéias. 

Portanto o uso do DVD/vídeo integrado na práxis pedagógica ter tanta 
importância, pois proporciona novas condições de produção acadêmica que 
exige a expressão de novas habilidades na exposição e construção do saber. 

Assim sendo, diante de tamanhos desafios e para desenvolver essas competências em 

relação ao uso das mídias, segundo Almeida (2007), o professor precisa estar engajado em 

programas de formação continuada nos quais terá condições de conhecer e reconhecer as 

tecnologias, analisando seu potencial, planejando o uso dessas mídias em suas atividades de 

sala de aula e refletindo, com todos em formação, a respeito das possibilidades das atividades 

planejadas e colocadas em prática com seus alunos, contribuindo para uma maior 

compreensão dos novos paradigmas da prática pedagógica. Enfim, um educador capaz de 

concretizar uma leitura mais abrangente do mundo no qual se insere e que saiba conduzir seus 

alunos, por meio de processos de pesquisa que se vale de todos os recursos possíveis, a uma 

autoria autônoma e crítica. 

Por isso, quanto à necessidade de integração das mídias em sala de aula, Belloni 

(2001) afirma que cabe à escola, especialmente a pública, atuar no sentido de compensar as 

terríveis desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual a estas máquinas está 

gerando.  
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Diante de tamanhos desafios, o estudo das possibilidades pedagógicas das mídias e em 

especial o DVD/Vídeo possibilita uma maior compreensão sobre a tomada de posição do 

professor em relação às tecnologias educacionais. 

Metodologia 

Esta pesquisa constitui-se em um estudo de caso porque buscou compreender sobre o 

uso pedagógico das mídias DVD/Vídeo e sua integração a práxis dos professores na rede 

municipal de ensino no Recife Contou com a participação de 02 (duas) professoras do 1º ano 

do1º ciclo do Ensino Fundamental de duas escolas distintas, que estavam em sala de aula no 

ano de 2007. Na 1ª escola a professora trabalhava com projetos didáticos e o uso do 

DVD/Vídeo estava atrelado a um planejamento prévio, da professora. A 2ª escola só havia um 

planejamento semanal do horário para uso do DVD/Vídeo, não sendo necessário a professora 

fazer planejamento para seu uso, a não ser a disponibilidade de horário e disposição dele e dos 

alunos. 

Para a coleta dos dados, foram observadas aulas com uso do DVD/Vídeos e realizadas 

entrevistas semi-estruturadas, com as professoras e alunos, a partir de um roteiro pré-

estabelecido. A observação das aulas buscou investigar o uso do DVD/Vídeo e o nível de 

participação dos alunos com o mesmo, ou seja, a integração destas mídias na práxis 

pedagógica. As entrevistas tiveram como objetivo identificar as concepções das professoras e 

dos alunos em relação ao uso do DVD/Vídeo em sala de aula. 

Percebeu-se claramente, a partir da análise dos dados apontados pela pesquisa, que há 

um distanciamento entre as duas práticas pedagógicas observadas. 

A Escola 1 

Notou-se na Escola 1 uma articulação entre o administrativo e o pedagógico, o que 

repercute significativamente na prática de sala de aula. 

Apesar desse aspecto positivo, percebeu-se, por exemplo, que na prática a vivência 

com projetos didáticos é confundida com temas geradores, muito embora se observasse a 

preocupação com o planejamento, desde a escolha do DVD/Vídeo até o uso e a participação 

ativa do aluno no processo de aprendizagem. 

Mesmo com a disposição da gestão, junto com o conselho escolar, em investir 

recursos financeiros na melhoria do espaço físico e recursos materiais necessários a um bom 
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trabalho pedagógico, a escola ainda carece de uma estrutura adequada para o uso das mídias 

em foco. 

Percebeu-se quanto a práxis da professora uma coerência entre teoria e prática, que se 

atribuiu à sua formação pedagógica, visto que a mesma possuí habilitação em Pedagogia com 

Especialização em Metodologias do Ensino e Práticas Pedagógicas. 

Quanto aos alunos, não mostraram perceber o uso do DVD/Vídeo como aula e sim 

como lazer, enfatizado pela professora quando da preocupação em usar essas mídias 

articulando-as com os conteúdos vivenciados em sala de aula e nos projetos didáticos. 

A professora demonstrou compreender a importância e potencial do DVD/Vídeo na 

sala de aula, procurando explorá-los ao máximo. 

A Escola 2 

Observou-se que não há uma articulação entre a gestão administrativa e pedagógica da 

escola. Isso ficou claro quando a coordenadora expressou a omissão quanto ao 

estabelecimento de objetivos pedagógicos para o uso do DVD/Vídeo, que é refletida na 

prática da professora com uso dessas mídias em que o DVD/Vídeo são utilizados para ocupar 

o espaço estritamente lúdico, totalmente descontextualizado e alheio ao que se passa na sala 

de aula. 

Outro aspecto que denotou essa falta de preocupação com a integração das mídias à 

sala de aula é o descuido com o espaço físico, que é pouco convidativo ao trabalho 

pedagógico. 

Percebeu-se também uma incoerência entre discurso e prática da professora, pois a 

mesma descreve sua prática como “dinâmica”, em que o aluno é considerado sujeito de sua 

aprendizagem, inclusive relatando que utiliza projetos didáticos como metodologia de ensino, 

porém durante a observação da aula verificou-se que a sua prática está bastante atrelada a uma 

concepção tradicional de educação, pois não procurava motivar os alunos, tampouco valorizar 

seus interesses e conhecimentos prévios. 

Notou-se também que a professora subestimava a capacidade dos alunos, quando 

afirmou que eles não se concentravam, e não gostavam de outros DVD/Vídeos que não o 

filme com a finalidade lúdica, limitando as possibilidades de exploração desta mídia e o 

potencial das crianças. 
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Em nenhum momento observou-se a atenção a questões centrais, como planejamento e 

avaliação articulando-se em torno da prática e para redirecioná-la. Muitas das vezes, essas 

práticas nem estão associadas ao uso do DVD/Vídeo. 

Ficou ainda patente que uma concepção fundamentada sobre o uso das mídias na 

educação é fruto da formação continuada. É, portanto, necessário incluir os professores e 

gestores em processos contínuos de formação, em que possam compreender por que, para 

que, e como usar o DVD/Vídeo integrado à sala de aula. 

A educação atual requer um novo perfil do educador, sua adequação ao mundo 

moderno e à realidade dos alunos aos quais atende. 

Considerações Finais  

Apesar de constatar nas duas escolas pesquisadas que ainda não há integração das 

mídias à prática das professoras, notou-se os avanços da 1ª escola nesse sentido, esforços são 

percebidos, para a aproximação das tecnologias à prática pedagógica, no entanto está muito 

mais associado a postura da Professora 1, do que propriamente à filosofia da escola. 

Das experiências observadas, extrai-se a conclusão de que o fato de haver um acervo, 

sala de vídeo, outros recursos ou procedimentos disponíveis na escola, não garante uma 

prática adequada de ensino com o uso do DVD/Vídeo. 

Por este motivo, indica-se, como aporte, nesta pesquisa,  um plano de realização como 

ponto inicial para possíveis mudanças nas práxis pedagógicas, pois evidenciou-se a 

necessidade do envolvimento do corpo docente da rede Municipal do Recife e equipe técnico–

pedagógica, em programas de formação continuada em Tecnologias Educacionais e de 

educação Cooperativa, entendida como aquela que propicia a ação-reflexão-ação, que parte 

da problematização do cotidiano, se debruça sobre ele através do trabalho em equipe e retorna 

ao mesmo para intervir e promover as mudanças necessárias à prática.  

Os autores estudados destacam que a escola precisa atualizar e se aproximar mais do 

cotidiano do aluno, para que possa formar um cidadão mais sintonizado com as demandas de 

uma sociedade globalizada e mediada pelas TIC’s, sob pena de ambos serem dominados por 

ela. 

Para dar conta dessa tarefa a escola deve começar pela integração das mídias ao 

processo pedagógico, buscando se apropriar das mesmas de forma crítica. 
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Diante do exposto durante o estudo de caso de um modo geral conclui-se a partir do 

tema: A práxis pedagógica com uso de mídias: o que pode mudar? que nas escolas 

observadas é necessário, para promover uma mudança de paradigma apropriado à  integração 

das mídias, que: 

� Os professores estejam inseridos em programa de formação continuada em 

serviço para que haja possibilidade de reflexão e reconstrução da prática. Para que 

possam abandonar práticas de ensino ainda muito tradicionais, para que possam 

passar a considerar de fato o aluno como sujeito ativo no processo de 

aprendizagem. Necessitam também conhecer as mídias e o seu potencial 

pedagógico para que possam considerá-las como recursos indispensáveis ao seu 

planejamento para a integração das mesmas às práticas de ensino. 

� Os gestores também devem estar inseridos em programa de formação continuada 

a fim de promoverem uma articulação necessária entre o administrativo e o 

pedagógico, bem como a gestão das mídias, buscando oferecer espaço físico 

adequado e recursos materiais suficientes e em plenas condições de 

funcionamento, que possa proporcionar ao professor as condições necessárias para 

desenvolver o ensino diferenciado com o uso do DVD/Vídeo. 

A utilização do DVD/Vídeo, por todos os motivos que se buscou apontar nesta 

pesquisa, pode ser grande aliada do professor. O caminho a se trilhar para ressignificar a 

práxis pedagógica a partir das novas tecnologias em educação pode ser longo, mas é 

necessário e promissor. 

Cabe aos educadores, atuar na construção deste futuro promissor em interação com os 

alunos e com a realidade em que vivem.    

Plano de realização 

 

1. Definição e caracterização do problema (teórico e/ou prático) 

Como integrar o vídeo/DVD na prática pedagógica? 

2. Objetivo principal 

Que o professor possa conhecer essa mídia, sua linguagem e seu potencial pedagógico, 

integrando-a a sua prática pedagógica. 
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3. Objetivos específicos 

Que o professor seja capaz, ao final do projeto, de: 

(i) Utilizar o vídeo/DVD pedagogicamente em sala de aula, explorando o texto, a imagem e o 

som, enquanto linguagens presentes nessas mídias; 

(ii) Planejar e escolher criticamente os temas dos vídeos/DVDs para serem trabalhados em 

sala de aula; 

(iii) Desenvolver a prática de projetos com integração dessas mídias. 

4. Conteúdos curriculares e disciplinas envolvidas 

• Mídias e tecnologias na educação; 

• Metodologias e estratégias de ensino; 

• Trabalho por projetos; 

• Teorias da aprendizagem; 

• Planejamento; 

• Sociedade e educação (perfil da educação e do professor). 

 

5. Plano de ações (definição das ações necessárias e da ordem de execução das ações, tempo 

dedicado a cada ação, atores envolvidos e subprodutos esperados): 

Ação 1 

Descrição: Iniciaremos com uma tempestade de idéias, com o objetivo de discutir sobre o uso 

das TICs. Esse momento será filmado para registrar as impressões iniciais dos participantes 

sobre o tema em estudo. Esse registro inicial será utilizado para confrontar, durante a 

avaliação, as impressões ao iniciar o projeto e após o projeto, tendo vivenciado a prática 

pedagógica com o uso do Vídeo/DVD, na ação 4. 

Após esse primeiro momento buscaremos sensibilizar o grupo através da exibição do vídeo: 

“Escritores da Liberdade”, levando os participantes a refletirem sobre o papel da educação e 

do professor na sociedade globalizada, sobre as novas exigências e perfil requeridos pela 

sociedade para esses profissionais. 

Seria indicado também para esse momento o Vídeo/DVD, “A Escola da Vida”. 

Tempo previsto: 4 horas 
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Atores envolvidos: Gestor, coordenador pedagógico, professores e estagiários regentes, 

multiplicador e estagiário de tecnologias na educação. 

Subproduto: Elaboração de um mural com diversos gêneros textuais relatando suas 

impressões sobre o tema e filmagem desse momento para confrontá-lo ao final do projeto com 

a prática pedagogia dos participantes com integração das mídias Vídeo/DVD.  

Ação 2 

Descrição: Oficina de texto, imagem e som em grupo 

• Exposição dialogada com apoio de transparências e texto explanando sobre a importância 

das mídias texto, imagem e som no processo pedagógico. 

• Os grupos se reúnem e com suporte de texto, sistematizam e elaboram material com uso 

do texto, imagem e som separados e/ou integrados de acordo com os objetivos do grupo, 

para uso em sala de aula e que será socializado oralmente no grande grupo, apresentando 

o material pedagógico elaborado por sua equipe. Esse material irá posteriormente compor 

o planejamento. 

 

Tempo previsto: 8 horas. 

Atores envolvidos: os mesmos da ação 1. 

Subproduto: Socialização das estratégias de ensino e materiais elaborados, sistematizados 

para uso em sala de aula. 

Ação 3:  

Descrição: Planejar através de projeto, integrando o material sobre o texto, a imagem e o som 

elaborado na ação 2 em sala de aula (em dupla). 

Tempo previsto: 4 horas. 

Atores envolvidos: os mesmos da ação 1. 

Subproduto: Socialização oral e escrita dos projetos elaborados por cada dupla. 

Ação 4:  

Descrição: Observação e registro da vivência do projeto pedagógico elaborado na ação 3, com 

registro através de filmagem. 
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Tempo previsto: 4 horas. 

Atores envolvidos: professores e estagiários regentes. 

Subproduto: Filmagem contendo registro de aula com integração das mídias Vídeo/DVD, 

conforme planejado na ação 3. 

Ação 5:  

Descrição: Análise dos registros de aula e com a discussão inicial ambos registrados através 

de filmagem, confrontando-os com os princípios pedagógicos vivenciados durante o projeto. 

Tempo previsto: 4 horas. 

Atores envolvidos: os mesmos da ação 1. 

Subproduto: Memorial (cada participante elaborará um memorial descrevendo o seu percurso 

de aprendizagem durante o projeto) 

 

 

 

 

6. Tempo total de realização do projeto. 

24 horas, sendo 20 de formação continuada em grupo e 4 de vivência em sala de aula, no 

período de 2 meses. 

7. Material e suporte necessário 

• Vídeos/DVD; 

• Vídeo-Cassete e/ou DVD player; 

• CD Rom; 

• CD player; 

• Textos; 

• Retroprojetor; 

• Transparências; 

• Quadro branco ou flip-chart; 

• Piloto para quadro branco e/ou flip-chart; 
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• Filmadora digital; 

• Câmera digital. 

8. Fontes de pesquisa 

• Internet; 

• Biblioteca; 

• Bibliografia obrigatória e complementar recomendadas nas disciplinas do curso de 

especialização em Tecnologias na Educação a distância da PUC-Rio/Eproinfo; 

• Conteúdos dos Módulos do Curso de Especialização em Tecnologias na Educação a 

distância da PUC-Rio/Eproinfo; 

• DVD Escola; 

• Outros. 

9. Forma(s) de avaliação (ao longo do projeto e ao final do projeto) 

 A prática avaliativa terá como princípio norteador a avaliação do tipo diagnóstica e 

formativa, portanto de caráter processual e continuo, permeando todo o percurso de 

aprendizagem do aluno, ajudando o grupo a rever a rota inicial proposta e a retomar questões 

ainda não consolidadas.  

Serão adotados os critérios e formas de avaliação abaixo assinalados: 

• Freqüência; 

• Participação; 

• Realização das Atividades; 

• Acompanhamento individual: 

• Avaliação coletiva (situação inicial x situação final): será realizada através da exposição 

oral de cada participante descrita na ação 5, culminando com a auto-avaliação através da 

elaboração do memorial. 
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