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RESUMO

Este texto é parte de um projeto de pesquisa em nível de mestrado, cujo tema geral investiga as condições necessárias para que o vídeo
funcione como recurso didático-pedagógico nas atividades docentes no ensino superior. Na sociedade atual as atividades em sala de aula têm
sido revistas na perspectiva de agregar as novas tecnologias com as atividades reflexivas e mais participativas. Esta investigação parte do
pressuposto de que o vídeo pode ser utilizado como material didático nas aulas do ensino superior, produzindo uma aprendizagem mais dinâmica
e mais mobilizadora. Norteado pelos estudos de Nóbrega-Therrien e Therrien (2004) este trabalho foi realizado como um Estado da Questão, ou
seja, um levantamento sobre pesquisas e estudos que têm sido feitos no meio acadêmico sobre essa temática nos últimos anos. Os temas
prática pedagógica, recursos didáticos e vídeo foram investigados por relevância no Google Acadêmico. Outra fonte de pesquisa analisou artigos
com essas temáticas na ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). Pretende-se realizar uma investigação
qualitativa que considere as pesquisas já realizadas com este objetivo, além de um questionário, já enviado para os docentes das licenciaturas de
duas universidades. O objetivo é demonstrar a construção de práticas docente permeadas pelo vídeo como ferramenta didática para uma
reflexão sobre o conteúdo proposto em sala de aula no ensino superior. Considera-se que a análise sobre as condutas pedagógicas que
enriquecem o processo de ensino-aprendizagem a partir do uso das novas tecnologias, mais específico o vídeo, pode colaborar com a estrutura
multimídiática na educação superior. Numa investigação previa pode-se identificar a presença de estudos que focam um bom aproveitamento do
vídeo como recurso didático e a necessidade de que sejam considerados os aspectos pedagógicos voltados à adequada formação de
profissionais, dentre as quais: condições institucionais que valorizem o professor e organização didática do conteúdo abrindo espaços para o
diálogo construtivo entre o material e os aprendizes. A elaboração do Estado da questão permitiu o reconhecimento das categorias de análise e
dos objetivos dessas pesquisas. Também foi possível tecer reflexões e identificar na dissertação em andamento quais são as contribuições que
esta pode trazer para a construção do conhecimento na área da educação.
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ABSTRACT

This text is part of a research project at the masters level, whose general theme investigates the conditions necessary for the video to function as
a didactic-pedagogical resource in teaching activities in higher education. In today&39;s society the activities in the classroom have been revised
in the perspective of adding the new technologies with the reflexive and more participative activities. This research is based on the assumption that
video can be used as didactic material in higher education classes, producing a more dynamic and more mobilizing learning. In the studies of
Nóbrega-Therrien and Therrien (2004) this work was carried out as a State of the question, that is to say, a survey on research and studies that
have been done in the academic environment on this subject in recent years. Practical pedagogical topics, didactic resources and video were
investigated for relevance in Google Scholar. Another source of research analyzed articles with these themes in the ANPEd (Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). It is intended to carry out a qualitative research that considers the research already
done with this objective, in addition to a questionnaire, already sent to the teachers of the degrees of two universities. The objective is to
demonstrate the construction of teaching practices permeated by video as a didactic tool for a reflection on the content proposed in the classroom
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proposed in higher education. The analysis on the pedagogical behaviors that enrich the teaching-learning process from the use of new
technologies, more specific the video, collaborate with the multi-media structure in higher education. In a previous study we can identify the
presence of studies that focus on a good use of the video as a didactic resource and the need to consider the pedagogical aspects oriented to the
adequate training of professionals; The institutional conditions that value the teacher and the didactic organization of the content opening spaces
for the constructive dialogue between the material and the apprentices. The elaboration of the State of the question allowed the recognition of the
categories of analysis and the objectives of those investigations. It was also possible to weave reflections and identify in the ongoing dissertation
what contributions it can bring to the construction of knowledge in the area of &8203;&8203;education.

Keywords: Pedagogical practices; Didactic-pedagogical resources; College professor; Video

INTRODUÇÃO

Os espaços próprios de um novo processo de educação, com alicerce em tecnologias da comunicação e da informação, e mais específico o
vídeo, trazem algumas vertentes positivas, podendo provocar ganhos ao processo de ensino-aprendizagem em sala de aula.

Para Moran (1995):

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. (...) o vídeo nos seduz, informa, entretém,
projeta outras realidades (no imaginário), em outros tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação
sensorial-cinestésica com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo
sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional (p. 2).

Quando utilizamos vários meios, conseguimos abordagens diferentes, representações diferentes e focos diferentes, potencializando a
aprendizagem. Multimídia significa muitos meios (KAMPFF; DIAS, 2003). A multimídia na educação passa a ser uma estratégia na utilização de
vários recursos para diferentes percepções de um conhecimento específico, e o vídeo é o maior exemplo multimídia.

Elaborar o Estado da Questão sobre o vídeo como recurso didático é um desafio, pois para refletirmos sobre a utilização do vídeo em aula, é
inevitável considerarmos as práticas pedagógicas que dão sustentação à docência e essas práticas carregam em si intencionalidades:

As práticas pedagógicas são aquelas práticas que se organizam para concretizar determinadas expectativas
educacionais. São práticas carregadas de intencionalidade e isso ocorre porque o próprio sentido de práxis[1]
configura-se através do estabelecimento de uma intencionalidade, que dirige e dá sentido à ação, solicitando uma
intervenção planejada e científica sobre o objeto, com vistas à transformação da realidade social. (FRANCO, 2015, p.
604)

No processo de investigação da utilização do vídeo, significa não apenas pesquisar a aplicação do vídeo, mas observar os sujeitos dessas
práticas, o espaço-tempo em que pertencem, suas ideologias e suas condições e representações sociais. As práticas pedagógicas estão
intrinsicamente ligadas ao meio social em que ocorrem, e os sujeitos que delas se utilizam.

A partir das leituras sistematizadas de artigos, teses e dissertações sobre o tema foi possível perceber, compreender e contextualizar algumas
práticas pedagógicas pensadas e estruturadas com vídeo. Realizando este estudo dentro da metodologia do Estado da Questão, pude conectar
minhas investigações ao conhecimento científico já produzido por colegas de pesquisa de uma forma dialógica.

O ESTADO DA QUESTÃO

O Estado da Questão que, segundo Nóbrega-Therrien e Therrien (2004), quase sempre é confundido com a Revisão Bibliográfica ou com o
Estado da Arte. E para os autores, o Estado da Questão denota um estudo feito pelo pesquisador de “como se encontra o tema ou o objeto de
sua investigação no estado atual da ciência”.

Motivado por minha orientadora a desenvolver um Estado da Questão no início de 2017, método empregado nas pesquisas de mestrado e de
doutorado no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação na Universidade Estadual do Ceará, fui procurar mais sobre como
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trabalhar com essa metodologia.

Desenvolvo um projeto de pesquisa em nível de mestrado acadêmico na Universidade Católica de Santos, nos anos de 2016/2017, denominado
“O vídeo como recurso didático-pedagógico no ensino superior”. Em trabalho conjunto com minha orientadora e colegas de grupo de estudo,
temos investigado outras produções sobre as temáticas que percorrem esse objeto de estudo. Nóvoa (2011) afirma o quanto é importante ao
pesquisador, antes de iniciar sua pesquisa, fazer um levantamento sobre a produção científica a respeito do tema que se pretende pesquisar,
porém não tinha organizado as informações obtidas nessas pesquisas. Havia uma necessidade de estabelecer uma conversa entre esses dados,
obtidos através de outras produções pertinentes à temática, com o objeto de estudo do meu projeto de pesquisa.

Ao desenvolver o Estado da Questão, é possível perceber pontos relevantes, categorias para análise, reflexões que permeiam o tema trabalhado,
pontuar objetivos e colocar a pesquisa em processo no caminho que a torna relevante perante a ciência. O processo delimita e caracteriza o
objeto (específico) de investigação de interesse do pesquisador e a consequente identificação e definição das categorias centrais da abordagem
teórico-metodológica através de levantamentos bibliográfico seletivo para identificar, situar e definir o objetivo de investigação. As fontes de
consultas são teses, dissertações, relatórios de pesquisa e estudos teóricos.

De acordo com Nóbrega-Therrien e Therrien (2004, p. 8), “o Estado da Questão tem a finalidade de deixar clara a contribuição pretendida pela
pesquisa ao tema investigado e ao estudo como um todo”.

Investigar a produção de outras pesquisas que permeiam um determinado tema em comum permite que se crie uma visão sobre várias fontes, de
forma a ultrapassar a leitura fragmentada do conhecimento que muitas vezes temos.

O OBJETIVO DA PESQUISA E O LEVANTAMENTO DOS DADOS

Esta investigação parte do pressuposto de que o vídeo pode ser utilizado como material didático nas aulas do ensino superior, produzindo uma
aprendizagem mais dinâmica e mais mobilizadora. Para tanto toma para discussão a seguinte questão de pesquisa: quais condições são
necessárias para que o vídeo funcione como recurso didático-pedagógico nas atividades docentes no ensino superior Pretende-se realizar uma
investigação qualitativa que considere as pesquisas já realizadas com este objetivo, além de um questionário, já enviado para os docentes das
licenciaturas de duas universidades.

A análise sobre as práticas pedagógicas que enriquecem o processo de ensino-aprendizagem a partir do uso das novas tecnologias, mais
específico o vídeo, colaboram com a estrutura multimídiática na educação superior. Num estudo ( RUBIA, 2012) prévio pode-se identificar a
presença de estudos que focam um bom aproveitamento do vídeo como recurso didático e a necessidade que sejam considerados os aspectos
pedagógicos voltados à adequada formação de profissionais; condições institucionais que valorizem o professor e organização didática do
conteúdo abrindo espaços para o diálogo construtivo entre o material e os aprendizes.

O objetivo é demonstrar a construção de práticas pedagógicas permeadas pelo vídeo como recurso didática para uma reflexão sobre o conteúdo
proposto em sala de aula no ensino superior.

A pesquisa no Google Acadêmico

Foram levantados no banco de dados do Google Acadêmico, plataforma de pesquisa da Google, 10 trabalhos entre artigos publicados em
periódicos e congressos, tendo como descritores as palavras “vídeo” e “ensino superior”. Em um segundo momento, também no Google
Acadêmico, foram pesquisadas as palavras “tecnologia” e “ensino superior”.

O recorte feito na busca de trabalhos com os temas correlatos considerou em que estágio do ensino era aplicado, o ensino superior estava
presente na grande maioria das buscas, porém em algumas pesquisas também foram encontrados dados sobre o ensino básico e fundamental.

A partir desta contextualização, o objetivo desta pesquisa é apresentar parâmetros e estratégias metodológicas para a produção de um estudo
sobre a utilização do vídeo como recurso didático-pedagógico.

Quadro 1 – Google Acadêmico acesso em 28/06/2017. Descritores: tecnologia, ensino superior

Autor Ano Universidade Pesquisa

PARCIANELLO, 2013 UNIPAN
Docência no ensino superior: o uso das
novas tecnologias na formação de
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KONZEN professores na licenciatura.

MELO 2013
Universidade
Federal do
Piauí

Novas tecnologias no ensino superior: um
estudo bibliométrico sobre a sua produção
científica.

PINTO,
RICCHEZZA,
LUCENA

2004
Universidade
Católica de
Petrópolis

Práticas pedagógicas e novas tecnologias no
ensino superior: a busca de caminhos de
heterogeneidade.

BICALHO,
FREITAS,
NETTO

2012 Univale Ensino superior, tecnologias da informação e
comunicação e relação com o saber.

LIMA 2013

Universidade
Federal do Rio
Grande do
Norte

Formação dos professores para a inserção
das mídias em sala de aula: uma proposta de
ação, reflexão e transformação.

Fonte: Elaboração própria

Quadro 2 – Google Acadêmico acesso em 29/06/2017. Descritores: vídeo, ensino superior.

Autor Ano Universidade Assuntos

MORAIS,
CABRITA 2008 Universidade

de Aveiro

Ambientes virtuais de aprendizagem:
comunicação (as)síncrona e interacção

no ensino superior

VALENTE 2014 UFPR Blended learning e as mudanças no ensino
superior: a proposta da sala de aula invertida.

MAIA 2003 FGV
O uso da tecnologia de informação para

a educação a distância no ensino superior

SIMÕES 2009
Universidade
Fernando
Pessoa

Geração Net, Web 2.0 e Ensino Superior.

BOTTENTUIT
JUNIOR,
COUTINHO

2009 Universidade
do Minho

Desenvolvimento de Vídeos Educativos com o
Windows Movie Maker e o YouTube: Uma
experiência no Ensino Superior.

Fonte: Elaboração própria

A análise dos artigos trouxe a compreensão a respeito de várias práticas docentes quanto a utilização do vídeo e das novas tecnologias em geral,
sempre atreladas às condições necessária para o professor trabalhar com o vídeo em sala de aula.

A pesquisa nos periódicos SciELO

O estudo sobre os periódicos da SciELO utilizou como descritores as palavras “ensino superior”, “tecnologia” e “audiovisual”. Pesquisando o
descritor “vídeo”, percebemos a dificuldade em encontrar algum artigo sobre este objeto. Entendemos que era necessário pesquisar assuntos
correlatos e problemáticas que agregam e identificam a mesma reflexão. Temas como meios de comunicação, internet, audiovisual e as novas
tecnologias nos entremeios da pedagogia foram selecionados e analisados nessa investigação.

Foram examinados um total de 11 artigos publicados em periódicos científicos (Qualis A-1), esses estudados também em sua totalidade.

Observando, a partir da leitura dos artigos, os temas correlatos analisados, e desconsiderando o estágio do ensino, pois nem sempre o ensino
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superior estava presente, foram encontradas pesquisas com estudos sobre o ensino básico e fundamental também.

Quadro 3 – Banco de dados da SciELO acesso em 26/06/2017. Descritores: vídeo, ensino superior, tecnologia, audiovisual.

Periódico Quantidades
de artigos Instituição Anos das publicações Qualis

Trabalhos em
Linguística Aplicada 1 UNICAMP 2017 A1

Revista Brasileira de
Educação 3 URFGS 2002, 2009, 2007 A1

Educação e Pesquisa
1 USP 2010 A1

Educação em
Revista 1 UFMG 2011 A1

Educar em

Revista 3 UFPR 2012, 2013, 2015 A1

Estudos de
Psicologia
(Campinas) 1 PUC - Campinas 1998 A1

Fonte: Elaboração própria

A análise dos artigos e periódicos ocasionou o entendimento a respeito da origem de várias didáticas e reflexões acerca da utilização de recursos
didáticos-pedagógicos na educação em geral. Ensino superior, fundamental, básicos e nas dinâmicas da educação a distância, é perceptível a
importância das problemáticas que envolvem os essas práticas pedagógicas.

A pesquisa na biblioteca da ANPEd

Foram levantados na biblioteca da ANPEd, 6 trabalhos submetidos nos anais dos congressos da associação, tendo como descritores as palavras
“vídeo”, “ensino superior”, “tecnologia”. Novamente no decorrer das pesquisas e leituras entendi que era preciso investigar assuntos correlatos e
problemáticas que agregam e identificam a mesma reflexão do assunto.

O Estado da Questão mapeou pesquisas em níveis de ensino básico e fundamental e superior, pois como em outas fontes de pesquisas citadas
anteriormente também há poucos trabalhos específicos sobre ensino superior.

Quadro 4 – ANPEd acesso em 28/06/2017. Descritores: tecnologia, ensino superior

Autor Ano Universidade Pesquisa

GOMES 2015 UFMG
Didática, práticas docentes e os uso das
tecnologias no ensino superior: saberes em
construção.

SILVA,
SCHLICHTA 2015 UDESC,

UFPR
Laptop na escola: das tecnologias às imagens
na sala de aula.

ROSA 2015 UFOP A mídia audiovisual educativa: uma pequena
história brasileira.
As crianças e suas narrativas audiovisuais: uma
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GAZÉ 2015 UNIRIO pesquisa em processo.

CAIADO 2012 UFPE
Novas tecnologias digitais da informação e
comunicação e o ensino-aprendizagem de
língua portuguesa.

SILVA,
COLTO 2013 UFBA Professores usam Smartphones: Considerações

sobre tecnologias móveis em práticas docentes.

ROCHA 2012 ULBRA

As “novas” tecnologias em nossas vidas e nas
escolas: uma análise sobre a produtividade dos
discursos veiculados na Veja e Istoé, de 1998 a
2002.

Fonte: Elaboração própria

AS PESQUISAS E SUAS REFLEXÕES

As investigações demonstraram que, cada vez mais a tecnologia, por ser intangível, torna se mais difícil de ser dimensionada. Em contrapartida,
o mundo real torna-se menos concreto por conta da nossa inserção no mundo digital. Se por um lado a tecnologia provoca certa insegurança, por
outro ela vai se consolidando como ferramenta mais confiável, segura e prática.

Os autores de referência mais citados nas pesquisas foram Antônio Nóvoa, Bernard Charlot, José Carlos Libâneo, José Manuel Moran, Maria
Luiza Belloni, Pierre Lévy, Priscila Berenice Costa, Selma Garrido Pimenta e Vani Moreira Kenski. A metodologia de pesquisa, de modo geral,
basicamente consistiu em revisão bibliográfica, entrevistas e questionários.

Cada vez mais a tecnologia, por ser intangível, torna se mais difícil de ser dimensionada. Em contrapartida, o mundo real torna-se menos
concreto por conta da nossa inserção no mundo digital. Se por um lado a tecnologia provoca certa insegurança, por outro ela vai se consolidando
como ferramenta mais confiável, segura e prática.

A análise feita nos artigos investigados descrevem uma boa relação dos docentes com as novas mídias e tecnologias. Há indicadores de que o
professor está em um processo constante de aprendizagem em relação à utilização dos novos meios e mídias de comunicação modernos.

As tecnologias são atualizadas e criadas com uma enorme rapidez, e para acompanhar todas essas tranformações é preciso procurar novas
práticas para utilizar essas novas tecnologias como recursos diáticos-pedagógicos na educação.

Na análise e leitura dos trabalhos foi possível identificar categorias de análise de dados tiveram uma considerável variação de interesses, entre
os quais:

• O uso de novas tecnologias na formação de professores;
• As práticas pedagógicas embebidas pelas novas tecnologias;
• Ambientes virtuais de aprendizagem;
• Salas invertidas e “Blended learning”;
• Educação a distância;
• A internet e a nova geração;
• Desenvolvimento de vídeos educativos;
• Cinema e televisão na formação;
• Computador em sala de aula;
• Narrativas audiovisual no ensino.

Apesar da existência das várias categorias abordadas dentro das pesquisas, todas foram unânimes em relacionar as práticas pedagógicas com a
utilização dos novos recursos didático-pedagógicos. Muitos recursos não tão novos assim, mas o modo e a facilidade do acesso tornaram a
utilização necessária e muito mais viável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ensinar e aprender, uma relação que em cada época e em cada sociedade organizada sempre teve seus paradoxos, enigmas e finalidades,
trazendo para a educação algumas novas angústias e outras nem tão novas assim. O questionamento sobre como o aluno aprende, sempre
permaneceu como um desafio educacional em qualquer modalidade, presencial, virtual ou semipresencial.

Elaborar um caminho de aprendizagem, que permita ao aluno: “levantar questões, elaborar e testar hipóteses, discordar, propor interpretações
alternativas, avaliar criticamente fatos, conceitos, princípios, ideias” (ALENCAR, 1990, p.58). Esse caminho deve servir como ponte, conectando o
que o professor precisa e almeja ensinar com aquilo que o aluno necessita aprender, superando assim a transmissão de informação.

Devido às novas formas de aprendizagem, tanto o professor quanto o aluno precisam se adaptar à nova forma de ensino, tendo seus papéis
modificados.

O vídeo é apresentado como uma ferramenta que facilita a compreensão, a assimilação crítica da informação, onde a problematização se faz
presente. O vídeo também é capaz de provocar discussões, ilustrar, exemplificar, complementar e completar informações, esclarecer e dinamizar
uma aula. Diversas situações podem ser exemplificadas por um vídeo, pois segundo Moore e Kearsley o vídeo – consegue mostrar uma
sequência de ações, closes, movimentos acelerados, perspectivas múltiplas (MOORE; KEARSLEY, 2007).

O meio vídeo é muito rico em detalhes e sua linguagem, que por natureza utiliza outras, consegue traduzir vários assuntos e enfoques de uma
maneira agradável e dinâmica. Fotos, áudios, textos e até recortes de outros vídeos podem ser empregados na construção de uma peça
audiovisual, existem várias formas de se ilustrar e exemplificar através do vídeo.

Nos tempos atuais a quantidade de vídeos e os nossos acessos a eles vem aumentando e são cada vez mais frequentes. Existem canais de
vídeos para todos os gostos, desde matérias jornalísticas até receitas culinárias. E cada vez mais a linguagem audiovisual está inserida no nosso
cotidiano, e dominando as técnicas de produção de vídeo e com um bom equipamento as vantagens do vídeo são muitas.

Foi muito fértil conhecer outras produções sobre o tema e ter como ponto de partida para minha pesquisa percepções que já foram objeto de
reflexão e análise. Espero, a partir desta fase, trazer novos subsídios para a contribuição de um tema tão interessante e relevante para a
educação, que são as condições que fomentam a utilização do vídeo como recurso didático-pedagógico.

É conveniente finalizar ressaltando que, as pesquisas anteriores postas pelo Estado da questão evidenciam que o vídeo na educação, produzido
por conta das novas tecnologias de informação e comunicação, e se utilizando das técnicas corretas de produção audiovisual, bem como dos
princípios pedagógicos voltados à reflexão e participação, essas condições parecem influenciar positivamente o processo de
ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de um novo aluno contemporâneo que recebe, interage e interpreta informações para a construção do
seu conhecimento.

[1] O pensamento marxista define práxis como uma ação que surge na interação entre o homem e a natureza, de forma que ao agir sobre esta o
homem a transforma e também é transformado por ela.
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