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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa aborda um tema contemporâneo, pois versa sobre a 

utilização do vídeo pelos professores do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte  (CEFET-RN), sendo pré-requisito para 

a obtenção do título de Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). Ela é resultado dos trabalhos iniciados no mês de Março de 1999, 

por meio da videoconferência, pelo Programa de Pós-graduação do 

Departamento de Engenharia de Produção da UFSC, através do seu 

Laboratório de Ensino a Distância (LED). A pesquisa, busca identificar 

algumas implicações no cotidiano do trabalho dos professores do CEFET-RN, 

em relação à adoção do vídeo como instrumento didático-educativo.  

Pelos procedimentos de coleta e análises dos dados adotados como 

metodologia, pode ser classificada como um estudo de caso que aqui se 

apresenta em dois momentos: em primeiro lugar, revela-se quantitativa – 

quando os instrumentos de exploração são questionários, respondidos por 

15,6% dos professores da Instituição, cujos objetivos foram visualizar alguns 

aspectos de ordem mais genérica em relação a utilização do vídeo em sala 

de aula,  tais como: a visão dos professores em relação ao vídeo tendo como 

referência os outros audiovisuais; o percentual aproximado de usuários da 

tecnologia; a freqüência do uso  e as formas através das quais se faz o uso 

dessa mídia no processo de ensino e aprendizagem. 
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Na aplicação do questionário, adotou-se o critério de discriminação por 

áreas de atuação do professor, que no CEFET-RN são as de Formação Geral 

– cujo objeto de trabalho são as bases curriculares da formação propedêutica 

- e a Formação Específica ou Técnica – que são disciplinas que trabalham 

com conteúdos especificamente técnicos, voltadas para a formação de 

competências e habilidades do ponto de vista eminentemente técnicas.  

Em segundo, tem elementos da pesquisa qualitativa, principalmente 

quando os instrumentos de exploração do objeto são as entrevistas 

realizadas com os agentes envolvidos diretamente no processo, visando 

precisar alguns dados mais específicos do uso do vídeo, através da 

modalidade exclusiva do vídeoprocesso, por um grupo mais restrito de 

professores, das disciplinas de Geografia Aplicada ao Turismo,  Língua 

Portuguesa e Literatura, Controle Sanitário dos Alimentos e Saúde Pública, 

Geografia e Análise de Controle Ambiental, além de entrevistas feitas com 

funcionários e ex-funcionários envolvidos no processo de consolidação e 

funcionamento do setor de audiovisuais. Estas últimas com o objetivo de 

recuperar um pouco da trajetória dos audiovisuais no CEFET-RN desde o seu 

início, até a inserção do vídeo. 

Por fim, foram feitos alguns levantamentos corolários de documentos 

que contribuem para elucidação dos aspectos mais significativos do objeto 

em tela, como por exemplo, os planos de trabalho de algumas disciplinas.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Origem do Trabalho 
 
 
 Dentre as tecnologias que contribuem diretamente para o avanço dos 

processos comunicativos neste final de século, o vídeo tem sido uma das que 

têm maior inserção na vida das pessoas. 

De grande novidade nas décadas de 70 e 80, o videocassete passou a 

ser na década de 90, um aparelho comum que faz parte do cotidiano do 

homem contemporâneo. Para Almeida (1985, p. 15a): 

 

“A história do vídeo segue um pouco a trajetória de outras tecnologias 

de consumo afins (...) a evolução técnica tende sempre a racionalizar 

a relação custo/benefício, através da introdução permanente de 

novos recursos associada a um progressivo decréscimo de preço”. 

 

Assim, o vídeo que até o final dos anos 70 era tecnologia exclusiva das 

emissoras de TV, passou, definitivamente, na década de 80, para as mãos 

das pessoas comuns, principalmente, porque à sua evolução técnica se dá 

um correspondente barateamento dos equipamentos, permitindo ampliar o 

acesso a esse novo meio. 

A partir do momento em que se tornou uma tecnologia de uso 

doméstico, o vídeo conferiu ao consumidor um direito até então negado de 

este decidir exclusivamente sobre os tipos de imagens e sons que ocupariam 
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o espaço de seu televisor, no tempo e forma que melhor lhe conviesse. 

mudando a relação entre o telespectador e as imagens que ele vê através da 

tela do televisor, proporcionando para os primeiros, mecanismos de 

manipulação que até então não era possível apenas através da programação 

diária das emissoras de televisão. O coroamento, foi o surgimento do controle 

remoto que no dizer de Sarlo (1999, p. 57) é uma  “máquina sintática” de 

edição  “uma moviola caseira” permitindo o fenômeno do zapping .1 

 Da segunda metade dos anos 80 em diante, é claro o avanço dos 

audiovisuais aplicados ao processo de ensino e aprendizagem, embora 

inicialmente restritos às tecnologias de veiculação das imagens imóveis – 

projetor de slides, retroprojetor, episcópios, etc. Tal processo culminou com a 

inserção do vídeo que passou, definitivamente, a fazer parte do cotidiano da 

escola, como mais um instrumento  de dinamização didático-pedagógica a 

disposição do professor.  

 A partir de então, os programas de incentivo ao uso dessa mídia na 

sala de aula se multiplicaram,  passando a constarem até mesmo como 

políticas estratégicas para superar o descompasso da escola em relação ao 

monumental avanço dos meios de comunicação de massa que se operava 

fora dela. 

 Entretanto, a incorporação dessa tecnologia pela escola e pelo 

professor, enfrentou e continua enfrentando alguns óbices, relacionados, ora  

                                                           
1 Ato de ficar “pulando” de emissora para emissora durante período em que se está 
assistindo TV. 
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à resistência de grande parte do professorado em adotar programas que 

utilizem os meios audiovisuais tecnológicos nos processos de ensino e 

aprendizagem; ora relativos aos próprios equívocos dos programas didáticos, 

na forma de como propõem incorporação do vídeo como suporte ao trabalho 

de sala de aula, ou ainda, com relação ao desconhecimento das 

potencialidades dessa mídia e sua eficácia no processo de construção, 

reconstrução e transmissão dos conhecimentos.  

 No CEFET-RN,  a estrutura de apoio ao trabalho do professor através 

do audiovisual  hoje existente na instituição, é resultado da evolução de um 

processo que começou a ser gestado ainda na década de 70. Antes desses 

idos, consta que a utilização de recursos audiovisuais resumia-se às 

iniciativas de um ou outro professor, individualmente, não se constituindo, 

portanto, em uma prática articulada e pensada como proposta didática 

assumida pela instituição através do seu corpo pedagógico. 

 Entretanto, já a partir dos anos 70, algumas iniciativas desencadearam 

uma série de ações no sentido de estimular o uso dos audiovisuais pelos 

professores em sala de aula e durante os anos 80 e 90, se observou um 

incremento do aparato tecnológico à disposição dos professores, de modo 

que, no final dos anos 90, o acesso à essas tecnologias se tornou uma 

realidade, posto que, em cada sala de aula foram instalados retroprojetores, 

videocassetes e televisores.     
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Nesse sentido o objeto central de nossa investigação pode ser definido 

a partir de duas questões centrais: 

 

1. Em que medida a ampliação material dos audiovisuais ocorrida na segunda 

metade da década de 90,  vem contribuindo para a formação de uma 

cultura voltada para o uso do vídeo enquanto instrumento de mediação 

pedagógica no processo de ensino e aprendizagem no CEFET - RN? 

 

2. As experiências com o videoprocesso realizadas em algumas disciplinas 

da área de formação geral – em especial pelos professores das disciplinas 

de Língua Portuguesa e Geografia e Controle Ambiental, Geografia 

Aplicada ao Turismo, Controle Sanitário dos Alimentos e  Controle de 

Saúde Pública – têm proporcionado aos professores dessas disciplinas 

competências no que diz respeito ao domínio da linguagem e aquisição do 

conhecimento técnico específicos da produção do vídeo e, decorrente 

disso, possibilitado a utilização desse veículo, como recurso didático, de 

maneira orgânica  e consciente em sala de aula ? 
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1.2. Objetivos do Trabalho 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desse trabalho consiste em: 

Analisar o emprego do vídeo pelos professores do CEFET-RN, como 

instrumento didático-educativo e sua contribuição para a mudança da prática 

pedagógica desses professores, bem como a formação de competências 

técnicas e didático–pedagógicas, referentes ao uso dessa tecnologia em sala 

de aula . 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos têm-se: 

• Verificar a evolução do uso do vídeo pelos professores do CEFET-RN em 

suas atividades didático-pedagógicas, em relação aos demais 

audiovisuais e à adoção das formas mais tradicionais de ensino; 

• Identificar em que medida a massificação da tecnologia do vídeo, tem 

contribuído para a mudança da prática pedagógica voltada para o uso 

dessa tecnologia em sala de aula. 

• Verificar até que ponto o trabalho didático com uma modalidade de vídeo 

mais sofisticada – o videoprocesso – tem contribuído para a aquisição do 
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domínio da linguagem e desenvolvimento de competências técnicas 

específicas do vídeo enquanto recurso audiovisual didático e educativo. 

 

 

1.3. Justificativa e Importância do Trabalho 

 

 Nos últimos anos da década de 90, observou-se o coroamento de um 

processo radical no avanço das tecnologias da comunicação e, decorrente 

desses avanços, mudanças visíveis nas relações sociais que deram novos 

contornos culturais às sociedades ditas pós-industriais.  

Nesse sentido, constata-se que os meios de comunicação de massa, 

no ápice de sua sofisticação tecnológica, passaram ser definitivos como 

elementos de construção de uma cultura paramentada por essas  

tecnologias. Nascimento (1999, p.04), por exemplo, salienta que nesse 

contexto cultural, o destaque é para as imagens eletrônicas, interferindo 

diretamente na mudança de “paradigmas culturais e na configuração da 

realidade”. Para o autor, a imagem e o som se instituem, na 

contemporaneidade, como “forma predominante na comunicação”. Os 

resultados desses avanços podem ser comprovados através da observação 

de novos comportamentos forjados com base nessas novas referências 

comunicativas que, além de ocuparem os espaços públicos, adentram os 

lares, contribuindo para alterar a constituição familiar tradicional e, não 
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obstante, ultrapassam os muros da escola, que se vê forçada a adaptar e/ou 

adaptar-se a esse novo paradigma comunicativo. 

O emprego dessas tecnologias na educação e suas implicações sobre 

o processo de ensino e aprendizagem, tem ocupado a maior parte do tempo 

de especialistas dedicados à elaboração e à produção dessas tecnologias, 

estudiosos da educação, equipes formuladoras de programas curriculares, 

professores e pedagogos. 

O fato de que a escola não pode mais prescindir dessas tecnologias é 

um consenso nesses meios. Isso de certa forma, decorre da constatação de 

que o mundo fora da escola, no qual o aluno encontra-se inserido, respira por 

elas sendo, portanto, impossível pulsar fora da circunscrição que lhe é 

imposta pelo advento dessas novas tecnologias. 

Particularmente em relação ao vídeo, observa-se um grande aumento 

de seu uso na escola, como instrumento de dinamização do fazer 

pedagógico. O vídeo é, inclusive, uma tecnologia emblemática no tocante as 

novas formas de comunicação baseadas no som e na imagem. Não obstante 

não poder mais ser considerado como uma NTIC, o seu uso pela escola com 

fins didáticos-pedagógicos, é bastante recente. 

Por isso mesmo, ainda é arriscado falar de uma inserção massiva 

desse meio nos processos de ensino e aprendizagem, posto que o seu 

emprego, nesse contexto, se deu com relativo atraso, principalmente se se 

considerar que no Brasil é uma tecnologia que se popularizou somente no 

final da década de 80.  
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Isso leva a crer que, em decorrência desse atraso, atribui-se boa parte 

das distorções e equívocos quando da sua utilização com fins pedagógico, 

mormente porque, à adoção de programas audiovisuais utilizando o vídeo, 

geralmente não corresponde a implantação de programas de formação do 

professor para um melhor aproveitamento do seu potencial didático educativo 

(Ferrés 1996a) e, na percepção de Moran(1998, p. 01b), o vídeo auxilia o 

professor, mas não transforma, necessariamente, “a relação pedagógica”. 

Nesse sentido, é necessário que o professor, hoje posicionado muito 

mais como um mediador dos processos de ensino e aprendizagem, ao lançar 

mão de recursos audiovisuais e em particular do vídeo - visando a 

dinamização desse processo - compreenda com clareza os “esboços dessa 

nova cultura” a partir dos “traços característicos dessa linguagem” que ora se 

instaura (Babin, 1989, p. 38a). 

Essa realidade impinge à escola, novas responsabilidades, visando a 

garantia de que, uma vez tendo optado pela adoção de programas baseados 

nas novas tecnologias da comunicação - como esforço para acompanhar o 

avanço comunicacional por elas proporcionados para além de seus muros -, 

também compreenda que a eficácia dessa tecnologia não depende dela em si 

mesma, mas do uso que dela for feito pelo professor (Hawkins, 1995, p. 60). 

Além do mais, a escola e o professor, não podem deixar de considerar 

o caráter social que perpassa a produção dessas tecnologias pois como 

enfatiza Munford (apud Sancho 1998, p. 37a) não é suficiente explicar 
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somente a existência dos novos instrumentos tecnológicos, mas, também a 

cultura que utiliza-os e deles se aproveita de maneira extensa. 

Foi, portanto, motivados pelas indagações que afloram quando se 

depara em sala de aula com as questões concretas referentes às novas 

tecnologias de informação e de comunicação e o seu uso nas atividades 

pedagógicas, que propõ-se investigar o vídeo como parte dos audiovisuais 

que compõem a estrutura de apoio ao processo de ensino e aprendizagem no 

CEFET-RN. 

Considere-se também o que propõe o Projeto de Reestruturação 

Curricular, no seu capítulo denominado Marco Operativo onde “o uso das 

novas tecnologias no CEFET-RN terá propósitos bem definidos” (CEFET-RN 

1999, p.94a) o que pressupõe que, qualquer estudo que aponte para a 

elucidação dos aspectos fundamentais dessa questão, se configure como um 

passo a mais no avanço para uma prática pedagógica mais orgânica e 

conseqüente. 

No nível micro-social, foi determinante as vivências no processo, tanto 

como professor da disciplina de História do CEFET-RN, sendo licenciados 

pela UFRN, mas, sobretudo pela vinculação, desde 1996,  à Coordenadoria 

de Multimídia, cujas atribuições têm hoje um significado importante no 

trabalho de apoio a sala de aula, em particular no que diz respeito à utilização 

do vídeo.  
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Esse último aspecto, é, sem dúvida, o motivador principal do interesse 

em investigar a inserção dessa tecnologia no CEFET-RN e o que tem sido 

feito dela e através dela como instrumento didático-educativo. 

Por fim, o que motivou fundamentalmente a formulação desta proposta 

de trabalho foi a constatação de que, ao contrário da grande maioria das 

Escolas públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Norte, há no 

CEFET-RN um intenso manuseio com a tecnologia do vídeo, impulsionada, 

sobretudo, na segunda metade da década de 90, a partir dos maciços 

investimentos no aparelhamento e adequação das salas de aulas com vistas 

a criar condições objetivas para o trabalho através da utilização do 

audiovisual, com destaque particular para o vídeo. 

Tornou-se, pois, premente, desenvolver uma análise da utilização do 

vídeo como recurso audiovisual no trabalho didático do professor do CEFET-

RN, bem como sua influência na formação de novas posturas e competências 

decorrentes da inserção dessa tecnologia audiovisual em seu cotidiano em 

sala de aula. 

A escolha desse tema está ligada a urgência de se estabelecer 

parâmetros teóricos-metodológicos que venham dar suporte a essa 

experiência, bem como formular algumas propostas de sistematização para a 

formação das competências acima referendadas e estabelecer marcos 

referenciais para posteriores estudos sobre o tema. 

Entende-se que o estudo desse tema é importante também pelo fato 

de não existir, até o momento, nenhum trabalho na Instituição que aponte 
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para a reflexão dessa experiência e seus resultados na produção e 

reprodução do conhecimento escolar sistematizado; principalmente, no que 

diz respeito ao envolvimento do aluno na produção direta desse 

conhecimento utilizando a tecnologia do vídeo. 
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1.4. Procedimentos Metodológicos 

 

1.4.1. Considerações Iniciais 

 

Em relação aos procedimentos metodológicos desta pesquisa, definiu-

se, inicialmente, pela pesquisa exploratória, por se entender que é a que 

busca uma familiaridade com o objeto através da exploração de dados, o que 

permite ao pesquisador obter informações sobre a real importância do 

problema (Santos, 1999a), tornando-o mais visível, instigando idéias e 

apontando caminhos a serem percorridos. Mais tarde, os dados da pesquisa 

exploratória foram utilizados para comporem o capítulo específico em que se 

analisa os aspectos relevantes da vivência cotidiana do professor com a 

tecnologia do vídeo.  

Os procedimentos básicos de coletas de dados,  se realizaram através 

da aplicação de questionários e da realização de entrevistas, o que tornou 

possível  estabelecer o diálogo necessário com objeto e a partir daí, baseado 

nos aportes teóricos arrolados pela pesquisa bibliográfica, confrontá-los, 

permitindo a análise dos elementos constitutivos da realidade em evidência.  

Além destes, se buscou outras fontes como planos de aula, 

levantamento do acervo videográfico e da quantidade de aparelhos que 

compõem o patrimônio audiovisual da Instituição, consulta aos arquivos para 

identificação de documentos relativos a encaminhamentos administrativos e 
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por fim, análise de planos de disciplinas. Estes com o objetivo de identificar a 

forma programada de inserção do vídeo.   

Pode-se classificá-la como um estudo de caso, pois trata-se da 

seleção de um objeto restrito de pesquisa que tem como objetivo o 

aprofundamento de seus aspectos mais característicos (Santos, 1999b). 

A opção pelo estudo de caso justifica-se  por se entender que este tipo 

de pesquisa está em sintonia com os instrumentos de pesquisa tais como 

entrevista, questionários e levantamento documental, tanto no que se refere 

aos aspectos quantitativos, quanto aos qualitativos, permitindo, assim, 

visualizar mais detalhadamente os fenômenos de uma determinada realidade: 

no caso desta pesquisa, a inserção do vídeo no cotidiano escolar e algumas 

de suas implicações no processo de ensino e aprendizagem no CEFET-RN. 

Os dois instrumentos básicos – os questionários e as entrevistas – 

tiveram como objetivo, visualizar o objeto no que diz respeito aos aspectos 

mais abrangentes da realidade – dados quantitativos relativos ao número de 

professores que utilizam o vídeo em sala de aula -,  assim como proceder a 

identificação de elementos mais específicos – o uso do vídeo na modalidade 

de videoprocesso  e sua contribuição para a formação de competências 

específicas na relação do professor com a tecnologia. 

Inicialmente, foram aplicados trinta e nove questionários, distribuídos 

entre professores das duas grandes áreas lecionando em varias disciplinas, 

sendo que 18 questionários com professores das chamadas Disciplinas de 

Formação Geral e 21 aplicados entre professores das Disciplinas de 
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Formação Específica (Técnicas). O número maior de questionários para esta 

última, justificou-se pelo fato de  ser ela uma área que congrega um 

contingente maior de professores, em relação a primeira.  

Foram também realizadas sete entrevistas, sendo que, três delas, com 

funcionários e ex-funcionários do setor responsável pela produção 

audiovisual para a sala de aula. Estas três entrevistas tiveram como objetivo, 

o resgate dos aspectos históricos do audiovisual no CEFET-RN, desde a 

década de 70 até hoje, com a  ampliação da estrutura de apoio audiovisual, 

através da instalação de vídeos e televisores nas salas de aula.  

As demais entrevistas, foram realizadas com professores que tiveram 

ou continuam tendo experiências com uma modalidade específica do uso do 

vídeo em sala de aula – o videoprocesso – e teve como objetivo, identificar 

em que medida a utilização dessa modalidade tem contribuído para a 

aquisição do domínio da linguagem e desenvolvimento de competências 

técnicas específicas do vídeo enquanto recurso audiovisual didático e 

educativo. 

 

 

1.4.2. Caracterização e Contextualização da Unidade Caso 

 

 A delimitação do objeto é uma das tarefas mais complexa, pois requer 

do pesquisador certezas que são definitivas para a consecução da idéia. Sem 

a definição precisa do objeto, torna-se impossível a definição de objetivos e 
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estratégias metodológicas, sem os quais incorre-se no risco de 

generalizações superficiais, não permitindo o aprofundamento sobre a 

temática escolhida, e “o progresso científico quase sempre surge do 

aprofundamento de aspectos de uma necessidade, isto é, estuda-se mais 

detidamente, ‘pedaços’ dela por vez” (Santos, 1999, p. 55c). 

 Igualmente importante nesse processo de delimitação, é o contexto em 

que encontra-se inserido o objeto da pesquisa. No caso específico desta 

pesquisa, o macro-universo pode ser definido como a própria escola – no 

caso o CEFET-RN. 

 Fundado em 1909 como Escola de Aprendizes e Artífices, 

transformado em Escola Industrial de Natal, Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte e em 16 de janeiro de 1999, por força da Lei n.º 8.948, de 8 

dezembro de 1994, transformando-se em Centro Federal de Educação 

Tecnológica – CEFET-RN – esta Instituição de ensino tem se destacado pela 

qualidade dos serviços prestados à sociedade potiguar, preparando para o 

ingresso no mercado de trabalho, bem como para o ingresso na 

Universidade, milhares de jovens que passam a freqüentá-la ainda na 

adolescência. 

 O corpo docente permanente do CEFET-RN é constituído de 254 

professores de formação bastante heterogênea, abrangendo diversas áreas 

de conhecimento e atuando nos mais diferentes níveis do ensino. Desse 

número, 66 são graduados e 198 pós-graduados, sendo, 10 com Doutorado. 
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  Vale ressaltar que atualmente a instituição mantém um arrojado 

programa de qualificação do seu corpo docente e administrativo que conta 

com 17 professores cursando Doutorado, 62 cursando Mestrado e 08 fazendo 

Especialização.  

 Em relação à prática pedagógica desse corpo docente, o diagnóstico 

exposto no Projeto de Reestruturação Curricular de 1999, elucida um ponto 

bastante significativo. Segundo o documento, para uma parcela significativa 

dos professores, não há uma concepção de educação definida, de modo que, 

“alguns deles não têm entendimento amplo dessa questão, restringindo-a a 

conceitos de aprendizagem, a informações relativas a tendências 

pedagógicas e às teorias psicológicas” (CEFET-RN 1999, p.107b),.  

 Ainda em relação a esse aspecto, os dados indicam que, na percepção 

desses professores, há uma convivência de várias tendências norteadoras da 

prática pedagógica Institucional, “tais como a tradicional, escolanovista, 

tecnicista e crítica”, evidenciando-se de maneira assistemática, ora uma, ora 

outra; um forte indicador de que, uma parcela expressiva do corpo docente da 

Instituição não absorveu a essência do que propunha a proposta pedagógica 

implantada em 1995, cujos pressupostos apontavam para a “superação 

dessas tendências e a adoção de uma pedagogia renovada, compatível com 

os objetivos e a função social da Instituição” (CEFET-RN 1999, p.107c).  

 O CEFET-RN conta também com 203 servidores técnicos 

administrativos que apoiam o processo de ensino e aprendizagem. O corpo 

técnico pedagógico, é composto de 13 servidores, entre professores e 
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técnicos administrativos cujos níveis de qualificação variam, indo da 

graduação a pós–graduação stricto sensu, assumindo as funções de 

assistentes pedagógicos. 

Segundo o que define ainda o Projeto: 

 

“A Instituição tem por finalidade formar e qualificar profissionais para 

os diversos setores da economia, nos vários níveis e modalidades de 

ensino, realizar pesquisas e desenvolver novos processos, produtos e 

serviços, em estreita colaboração com os setores produtivos e a 

sociedade, além de adotar mecanismos para a educação continuada” 

(CEFET-RN, 1999, p.97c). 

 

 Até 1997, o foco de atuação da Instituição limitava-se ao ensino 

técnico. A partir desse ano, passou a estruturar cursos de ensino 

reconhecidos como Tecnológicos, com equivalência aos cursos de ensino 

superior universitário, bem como a diversificar a oferta  de cursos básicos 

profissionalizantes, ampliando o atendimento e estendendo-o a uma clientela 

mais heterogênea. Em 1999, o CEFET-RN matriculou 22.123 alunos, de 

modo que atualmente a clientela que freqüenta os cursos oferecidos no 

CEFET-RN, divide-se em três categorias, de acordo com os níveis de ensino 

instituídos – básico, técnico e tecnológico, atendendo à portaria n.º 115/98-

DG/ETFRN, de 6 de abril de 1998: 
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a) alunos matriculados regularmente na instituição e que freqüentam-

na com o objetivo de concluírem simultaneamente o ensino médio e 

o técnico, cujo acesso se dá através da participação no programa 

de preparação para o ingresso – o PROCEFET –, que se realiza à 

distância, e do exame de seleção realizado a cada ano que em 

1999 possibilitou o acesso de 3.400 alunos sendo que, 53% são do 

sexo masculino, 84% estão incluídos na faixa etária entre 14 e 16 

anos. 63% desses alunos são oriundos da escola pública e 36% da 

rede particular de ensino; 

b) alunos matriculados regularmente nos cursos de tecnólogos já 

referenciados acima, com equivalência de 3° Grau e que têm 

acesso através do Vestibular, realizado a cada ano. Em 1999, 145 

alunos ingressaram no nível tecnológico que oferece os cursos de 

Tecnologia em Meio Ambiente, Automação Industrial e Tecnologia 

de Processamento de Dados; 

c) alunos que freqüentam os cursos básicos de curtíssima duração, 

com a finalidade de redimensionarem seus conhecimentos e 

habilidades. Em geral, essa clientela já está inserida no mercado 

de trabalho e tem um vínculo provisório com a instituição, que se 

desfaz logo que é cumprida a carga horária do referido curso. São 

cursos pagos e administrados através da FUNCERN – Fundação 

de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio 
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Grande do Norte, uma entidade de direito privado e sem fins 

lucrativos, em funcionamento desde 1998. 

Além destas três categorias, existe uma parcela de alunos que cursam 

o ensino médio em escolas estaduais e concomitantemente, pagam 

disciplinas dos cursos técnicos nas diversas áreas de formação técnica 

oferecidas pelo CEFET-RN. São “os alunos do convênio”  assim 

denominados por freqüentarem a Instituição por força do convênio de 1998, 

firmado entre a Secretaria Estadual de Educação e Cultura e o CEFET-RN, 

totalizando o número de 120 alunos. 

Os últimos levantamentos visando a identificação da clientela que 

freqüenta regularmente os cursos da instituição, apontam para um universo 

de estudantes cada vez mais heterogêneo, tanto que diz respeito a idade e 

nível de escolaridade, quanto  a condição sócio-econômica. 

Todavia no que se refere ao objeto de análise desta pesquisa, o 

universo eleito, é o de professores que lecionam para os alunos descritos  no 

item a, ou seja, os estudantes que freqüentam regularmente os cursos do 

ensino técnico e médio e que ingressam através do exame de seleção, 

freqüentando o CEFET –RN durante 04 anos e diplomando-se como técnico 

de nível médio. 

 A escolha do  universo de professores que atuam na formação dessa 

clientela, justifica-se pelo fato dos mesmos, em regra geral, conviverem com 

esses alunos no mínimo um ano letivo inteiro e terem, por isso mesmo, mais 

tempo e oportunidades de vivenciar experiências mais duradouras e 
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consistentes, tanto  em relação a utilização dos meios audiovisuais, com 

destaque para o vídeo, quanto em relação a outras espécies de vivências 

educacionais.  

Os alunos ditos “regulares”, no interregno de quatro anos têm seu 

tempo praticamente dividido entre a sua casa e a escola, freqüentando esta 

última durante 200 dias no ano e em alguns casos permanecendo nela mais 

de 12 horas por dia, em atividades que, além da sala de aula, se intercalam 

entre a prática de esportes, atividades culturais ou mesmo em estudos na 

biblioteca, o que significa um nível de convivência no ambiente escolar acima 

da média de freqüência das escolas comuns. 

 É essa parcela de alunos – 3.200 – que vivencia mais intensamente o 

processo de ensino e aprendizagem convivendo, portanto,  com  estratégias 

pedagógicas  adotadas pelo corpo de professores e pedagogos da Instituição, 

tendo como base um currículo que prevê disciplinas anuais e organizada para 

uma formação mais completa, visando atender os princípios previstos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, cujos pressupostos fundamentais 

prevêem capacitar o ser humano para que o mesmo seja capaz de 

desempenhar atividades relativas aos três domínios da ação humana: “a vida 

em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando a 

integração de homens e mulheres no tríplice universo das relações políticas, 

do trabalho e da simbolização subjetiva” (MEC,1998, p.16a). 
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1.5 Estrutura do Trabalho 
 
 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos: no primeiro, principia 

mostrando alguns aspectos que deram origem ao trabalho, descrevendo os 

objetivos da pesquisa, justificando a sua importância e, em seguida, 

descrevendo os procedimentos metodológicos adotados para a realização da 

mesma. O segundo capítulo,  resgata alguns aspectos históricos do 

audiovisual no CEFET-RN, desde a sua fundação até os dias de hoje, com 

destaque para a inserção do vídeo. Esse resgate é apoiado em depoimentos 

de funcionários e ex-funcionários que atuam ou atuaram no setor, 

desenvolvendo atividades de apoio ao professor e a sala de aula, bem como 

na documentação encontrada nos arquivos da Instituição: despachos, 

portarias e dados quantitativos que são indicadores da preocupação das 

administrações com a estruturação do setor responsável pela produção 

material e operação desses recursos. A opção pela recuperação de parte da 

história dos audiovisuais na Instituição, tem como objetivo situar o objeto de 

estudo no tempo, retomando aspectos históricos anteriores à sua evolução 

mais recente, qual seja, os últimos cinco anos da década de noventa. 

O terceiro capítulo, uma revisão bibliográfica, versa sobre as 

transformações desse final de milênio e as implicações socioculturais das 

novas tecnologias da comunicação e da informação (NTIC), bem como as 

mudanças dos paradigmas científicos que transformam, concomitantemente, 

a relação do homem com o conhecimento. Nessa conjuntura é que se discute 
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a escola e o ensino - objeto de análise do quarto capítulo -, procurando situá-

los no contexto das transformações mais gerais que se operam  além-muros 

da escola, definindo-a como uma tecnologia e, como tal, em constante 

processo de redefinição. 

 No quinto capítulo, ainda de cunho teórico, o foco central é o vídeo, 

seu significado, sua origem e evolução até chegar à sala de aula, 

apresentando os aspectos constitutivos desse meio audiovisual e as 

especificidade inerentes a sua aplicação aos processos de ensino e 

aprendizagem. Neste capítulo, é que se constrói o aporte teórico específico 

sobre a tecnologia em relevo - no caso, o vídeo - que servirá como 

instrumento básico para a análise posterior dos dados coletados, 

apresentados no capítulo seis. Finalmente, neste, entra-se no objeto de 

pesquisa propriamente dito. Nele são apresentados os dados dos  

levantamentos realizados através dos questionários e das entrevistas, ao 

mesmo tempo em que se busca confrontá-los e analisá-los à luz dos 

postulados teóricos arrolados nos capítulos anteriores. Os resultados deste 

trabalho, se constituem no objetivo maior de todo o percurso percorrido 

durante a sua realização. Finalmente, são apresentadas as conclusões e 

recomendações para trabalhos futuros. 
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2. EVOLUÇÃO DO AUDIOVISUAL NO CEFET-RN: do quadro e giz ao 

videocassete. 

 

 No CEFET-RN, somente na década de 70 é que surgiu a preocupação 

com o audiovisual2 como setor importante no apoio ao trabalho didático. Em 

decorrência disso, estruturou-se uma coordenadoria voltada para o apoio do 

processo de  aprendizagem. 

Em face da precariedade técnica dos recursos audiovisuais da época, 

inicialmente a produção dessa coordenadoria resumia-se à confecção de 

cartazes e álbuns seriados e em alguns casos – raros – projeção de slides 

segundo depoimento de um dos sujeitos por nós arrolados em uma entrevista 

preliminar, o sujeito T. M. - um dos primeiros funcionários a integrar a 

coordenadoria e responsável, à época, por quase 100% da produção desse 

material – eram os recursos mais utilizados pelo professor em sala de aula. 

 

“O audiovisual, praticamente, funcionava na transparência, no desenho, no slide 

(...)O audiovisual da Escola, praticamente era o seguinte:  Mapa  seriado,  um 

projetorzinho de slide.... Era um negócio.... um negócio assim que não tinha... era 

radiola, aquele negócio...” 

  

                                                           
2 Data de 19 de março de 1970, a Portaria de n° 65-sDr, expedida pelo então diretor da 
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, Cláudio Augusto Pinto Galvão, para 
elaborar o projeto de instalação do “Setor de Material Didático e Audio-visual”. (Anexo 04).  
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 Por essa década, aparecem os primeiros projetores de slides na 

Escola, o que representou, ainda segundo o sujeito T. M., um avanço no 

trabalho com os audiovisuais no CEFET - RN. O projetor de slides ganhou, a 

partir de então, o status de “nova tecnologia” e não apenas veio alinhar-se 

aos outros recursos já utilizados pelos professores, como impulsionou a 

prática audiovisual no CEFET-RN. 

 Datam daí os primeiros documentários em slides sonoros, a produção 

de novos slides a partir das visitas técnicas e a aquisição de um acervo com 

fins de utilização didática. Ainda se adquiriu um projetor de cinema de 16mm 

que passou a ser utilizado em algumas exibições no auditório da Escola – 

embora este não venha ser diretamente utilizado em atividades didáticas em 

sala de aula, posto que se prestava a exibições mais amplas e eventuais. 

A Coordenadoria de Recursos Didáticos, como ficou sendo chamado 

esse setor responsável pela produção audiovisual no CEFET-RN, congregava 

também a função de organizar e produzir eventos em datas comemorativas, 

colação de grau, visitas ilustres etc. Sob sua responsabilidade estavam 

também a Banda Marcial, o Coral e posteriormente o Grupo de Teatro. 

Segundo T. M., 

 

“O audiovisual era uma mistura tão grande porque, a banda, era ligada ao 

audiovisual. A roupa de toda a banda era lá com a gente,  era... mastro,    bandeira,  
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tudo, era um negócio que ninguém sabia o que era audiovisual, ninguém tinha 

noção do que era audiovisual. Quer dizer: era um improviso”. 

 

Somente em fins da década de 80, que esses grupos passam a ser 

coordenados pelo Atelier de Artes, operando-se, assim, a separação das 

atribuições, ficando o audiovisual com a função de apoiar as atividades 

didáticas e manter a produção  dos recursos para sala de aula como fazia 

desde que fora criado. 

Na mesma década, o vídeo passa a ser incorporado ao setor e a ser 

utilizado pelos professores como suporte ao ensino, ainda que de maneira 

tímida, dada a pequena quantidade de aparelhos existentes na instituição, 

assim como uma grande escassez de títulos que não era suprida nem mesmo 

recorrendo-se às locadoras particulares. Somava-se a isso o 

desconhecimento das potencialidades educativas dessa tecnologia, bem 

como o fato de ainda ser cara e de acesso limitado. 

Segundo o sujeito T. C. um dos coordenadores do setor de audiovisual 

até meados da década de 90, o primeiro aparelho de videocassete adquirido 

pelo CEFET-RN, um BETAMAX, foi oriundo de uma doação feita pela Receita 

Federal, fruto da apreensão de contrabandos, em 1985. 

 

“...Veio um Betamax, que foi doado pelo MEC, apreendido pela receita. Aí doaram 

aqui para a Escola. Aí a gente começou a trabalhar com ele, mas poucas projeções 

a gente fez com ele, por causa do sistema. E depois a Escola comprou um Philco 

Hitachi”. 
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 Um outro entrevistado, o servidor E. L. ligado à coordenadoria de 

audiovisual desde o início da década de 80, corrobora com esta afirmação e 

chega a acrescentar que esse aparelho não entrou em funcionamento, pois 

queimou em função de descuidos com as recomendações de voltagem. 

Ainda segundo o mesmo, no ano seguinte adquiriu-se um outro 

aparelho, sendo esse um VHS, além de um monitor de TV (um televisor) que 

passou a ser utilizado nas salas de aula. Ele afirma que a sua utilização pelos 

professores se dava de forma ambulante: quando um professor solicitava o 

vídeo e a TV para exibir um filme ou programa na sala de aula, deslocavam-

se os aparelhos até a sala onde o professor estava ministrando sua aula, 

sendo depois removidos para outras salas, conforme fosse sendo solicitado. 

 

“Nessa época não havia sala definida, não. A sala em que o professor ia dar aula, 

era a sala para onde eu corria com o vídeo na cabeça para tentar. O professor tava 

no bloco B, na sala C-1, Eu tinha que correr lá da sala de audiovisual com o vídeo 

na cabeça prá lá”. 

 

Essa versão é confirmada por T. C. segundo o qual, 

 

“... quando havia condições em alguma sala, sempre levava o televisor. Pegava o 

televisor, botava no bureau e o vídeo em cima e projetava”. 
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Nota-se, nesse momento, que, apesar do surgimento dessa tecnologia 

despertar o interesse dos professores em dinamizar suas atividades em sala 

de aula, introduzindo-a como recurso didático, seu uso ainda era bastante 

limitado e precário, como pode-se atestar através da fala de T. M.: 

 

“Ninguém sabia nem o que era. Quando ele (o vídeo) chegou, ninguém sabia o que 

era transcodificação, o que era Pal M, NTSC, coisa nenhuma...”. 

 

Essas dificuldades foram progressivamente sendo suplantadas com 

uma maior preocupação em aumentar o número de equipamentos. Isso fica 

bem explícito na fala de T. C., para quem 

 

“A medida em que a demanda ia aumentando, a gente pedia os vídeos e vinham 

imediatamente. Professor Albertino era do Planejamento e não hesitava em 

comprar esses equipamentos. Deixava de comprar outras coisas para comprar o 

vídeo. Até porque o vídeo não era utilizado só para uma coordenação, era para 

todos os cursos da Escola, então foi daí que foi chegando o vídeo na Escola...”. 

 

Ainda segundo T. C., os professores  que mais solicitavam o vídeo 

eram os das disciplinas de Estudos Sociais, principalmente Geografia, 

História, além dos de Segurança do Trabalho e Biologia. 
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“...quem projetava muito, logo no início esses vídeos, era a turma de Biologia, 

Estudos Sociais. Projetavam muito. Inclusive educativos. Em terceiro plano vinha o 

pessoal de Segurança do Trabalho”. 

 

Assim, o vídeo adquire uma importância crescente e nos anos 

subseqüentes, não só se amplia o número de aparelhos - que embora ainda 

bem aquém das reais necessidades da Escola, proporciona uma maior 

democratização do acesso à essa tecnologia - como também se estruturam 

salas de projeções que a partir de 1989 passam a ser em número de três – a 

sala de Projeções 1, funcionando no antigo auditório, a sala de projeções 2, 

onde funciona hoje a sala de videoconferência e a sala de projeções do 

Laboratório de Mineração e Geologia. 

A partir daí será nestas salas que se realizarão 100% das aulas 

apoiadas com utilização do vídeo, funcionando nessa sistemática até 1998 

quando, implementando as metas previstas pelo Plano de Ações, todas as 

salas de aulas foram equipadas com videocassete e televisores, colocando 

mais ao alcance dos professores e dos alunos essa tecnologia. Antes, numa 

tentativa de atender a sempre crescente demanda pelo uso do vídeo em sala 

de aula pelos professores, a Administração do CEFET-RN, dotou cada 

coordenadoria com um aparelho de videocassete e um televisor, visando uma 

descentralização e a facilitação do trabalho do professor. Para o sujeito E. L., 
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“Só entre 98 e 99. Colocaram os cangurus (Vídeos acoplados à TV)3 e colocaram 

em cada sala um. Você contava as televisões que tinham aqui e os vídeos 

cassetes. De 90 para 99, você contava. Hoje em dia toda sala tem um videocassete 

e uma televisão”. 

 

Hoje, a estrutura audiovisual é bem superior ao que era até 1998, no 

que se refere não só ao número de vídeos e televisores existentes no 

CEFET-RN, como a outros recursos tecnológicos com o objetivo de apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem. Isso se deve, em parte, às modificações 

ocorridas a partir de 1995, com a implantação do novo Projeto Pedagógico 

que além de transformar os antigos cursos isolados em áreas de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, “efetuou mudanças na sua 

estrutura física, adequando as salas de aulas às exigências do currículo 

implantado, dotando-as de recursos tecnológicos – TV, vídeo e computador” 

(CEFET-RN 1999, p. 105d). 

O CEFET-RN conta hoje com 55 aparelhos entre videocassetes e 

televisores, sendo a maior parte deles instalados nas salas de aulas – os 

chamados “cangurus”, vídeos e monitores juntos, da marca Sony. Além disso, 

existem 83 retroprojetores, sendo que cada sala de aula tem um e ainda 29 

projetores de slides. Isso, sem falar no número de computadores cada vez 

mais crescente que, a partir de 1999, também passam a ser instalados em 

grande parte das salas de aulas. 

                                                           
3 Grifo do autor 
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Uma outra limitação inicial na utilização do vídeo, diz respeito ao 

acervo que inicialmente era bastante limitado por não haver uma videoteca, 

aonde o professor pudesse acorrer sempre que precisasse de um título. O 

sujeito T. M. afirma que 

 

“... tinha da Barsa, coisa pequena eu vi por lá. Sabe aqueles documentariozinhos 

da Barsa? E começou muita gente trazer, por exemplo da Petrobrás, é... filmes 

didáticos pequenos e muita gente levava filmes de locadoras para passar para 

aluno com temas assim de adolescentes, festival de lágrimas, sabe aquele negócio 

todo entusiasmado? E eu mesmo gravei muitos, passando em Pal M. Era difícil, 

rapaz, uma fita custava muito cara! Tinha muita coisa pirata, muita cópia ruim...”. 

 

Essa versão é corroborada por E. D., segundo o qual não havia um 

acervo a disposição de alunos e professores: 

 

“Às vezes o professor se interessava por um filme que achava que ia passar para 

os alunos e trazia pra gente passar para os alunos. E às vezes passava uma 

reportagem na televisão, eu achava que valia a pena gravar eu trazia para a sala de 

aula, como uma história do Fantástico ou do Globo Repórter...”. 

 

Entretanto T. C., em sua fala, dá conta de um processo mais claro de 

como funcionava o apoio a sala de aula em relação ao acervo de títulos 

educativos em vídeos. Segundo Ele, na segunda metade da década de 80, já 

existia a preocupação com a constituição de um acervo 
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“De Segurança do Trabalho, de Biologia, comprava, né? Comprava daquela 

revista... Barsa, Universal. Comprava muito. Quando o vinha esses catálogos para 

a Escola, essas empresas ligavam para mim, eu convocava alguns  professores da 

área, né, aí agente discutia ‘esse não serve; esse serve’ aí a escola comprava”. 

 

Convém ressaltar que, em 1994/1995, em função da implantação do 

novo Projeto Pedagógico de 1995, o setor de audiovisual funde-se com a 

Coordenadoria de Recursos Institucionais e Multimeios (CORIM) que surgira 

em 1992, com o objetivo de levar ao ar as aulas do programa à distância, na 

época o PROTÉCNICO4 

No que se refere a estruturação de um acervo organizado, isso ocorre 

a partir de 1994, ano em que a direção do CEFET - RN resolve investir na 

aquisição de coleções e programas em vídeo que irão proporcionar ao 

professor uma maior diversidade de títulos a sua disposição, sobre os mais 

variados temas. Até o presente, esse acervo conta com cerca de 1060 títulos 

entre programas gravados através do TV Escola, coleções como a 

Videopédia Britânica, Vídeo Escola, SBJ Produções, Telecurso 2000,     além  

produções da Própria Coordenadoria, com destaque para 90 títulos 

produzidos em conjunto com os alunos, como desdobramento do trabalho em 

sala de aula. 

 

                                                           
4 PROTÉCNICO: Programa de Preparação a Distância, voltado para a preparação dos 
alunos que cursam a 8ª Série do Nível Básico  da Rede Pública Estadual, com vista ao 
ingresso no CEFET-RN. Hoje existe com o nome de PROCEFET. 
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O uso do vídeo como recurso didático teve um aumento significativo e 

isso deve-se, provavelmente, não apenas à instalação de aparelhos em todas 

as salas de aula, mas também  à criação de um acervo bastante diversificado 

à disposição de professores e alunos na Videoteca, que foi criada em 1998 

como departamento da Biblioteca Sebastião Fernandes. 

Na Coordenadoria de Multimídia, como passa a ser chamada a 

CORIM, depois de 1998, ficam os originais dos títulos, e não estão 

destinados para consulta e locação que são feitas através da Videoteca. É na 

Coordenadoria de Multimídia que se dá a produção e copiagem desse 

acervo. 

Nesta Coordenadoria também tem sido realizadas experiências de 

utilização do vídeo que extrapolam a mera projeção em sala de aula. Há uma 

busca intensa por parte dos alunos, pelos serviços prestados não apenas no 

que diz respeito a utilização dos títulos em disponibilidade ou a mera 

reprodução de vídeos que se destinem ao apoio do processo de 

aprendizagem, mas, a partir da sala de aula, das tarefas solicitadas pelos 

professores, os alunos têm desenvolvido trabalhos que os tiram da simples 

condição de espectadores de  produções prontas e os colocam na condição 

de realizadores de vídeos de temáticas diversas,  que são objeto de análise 

em sala de aula.  

Essa maneira de trabalhar com o vídeo extrapola, em parte, o que 

prevê o Projeto de Reestruturação Curricular segundo o qual “na utilização 
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dos recursos audiovisuais, o aluno deve assumir o papel de espectador ativo 

(CEFET-RN, 1999, p. 94d). 

Acredita-se que há, em função deste trabalho, uma dimensão nova no 

que diz respeito à função do vídeo como instrumento potencialmente eficaz 

no processo de ensino e  aprendizagem, de modo que, mesmo não havendo 

um trabalho pedagógico sistemático e articulado voltado para a utilização do 

vídeo como instrumento didático e educativo - centrado na descoberta e 

utilização de suas potencialidades didáticas, no CEFET – RN -, essa 

tecnologia ocupa um espaço muito significativo. E não apenas como 

instrumento tecnológico de controle exclusivo do professor, como estratégia 

para facilitar a transmissão dos conhecimentos, mas como tecnologia que se 

integra ao trabalho de sala de aula, tendo, no aluno, um sujeito ativo do 

processo de produção o que, supõe-se, permite uma vivência diferenciada 

com as imagens como elementos na comunicação que é inerente ao 

processo de ensino e aprendizagem. 
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3. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E AS TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-

CULTURAIS 

“Novas paisagens começam a 
acumular-se, novas escrituras se 
insinuam, outros códigos de 
representação nos tomam de 
assalto”. 
 ( Machado, 1996, p. 45) 
 

  

As transformações sócio-culturais que vêm se operando no mundo  são, 

em grande medida, decorrentes dos efeitos do avanço das novas tecnologias da 

informação e da comunicação (NTIC),  através dos  sofisticados meios  

tecnológicos,  que determinam novas formas de produzir, criar e recriar a 

realidade e apontam novos caminhos, estruturados sobre novos signos e códigos 

que reestruturam identidades, recriam velhas e constróem novas, questionam 

paradigmas e produzem novos conceitos de tempo e espaço. 

No mundo contemporâneo, o apuramento técnico dos suportes das 

imagens, dos sons e dos meios de cambiá-los têm proporcionado mudanças que 

vão muito além da transformação da presença do homem no mundo, interferindo 

e mudando o próprio meio cultural em que ele habita (Gutierrez Perez, 1978a). 

As novas tecnologias da comunicação inauguraram uma ordem que  nos 

conduz a formas totalmente novas de conceber as relações dos homens com 

eles mesmos e com a realidade da qual ele é partícipe e artífice ao mesmo 

tempo. Ainda nos anos sessenta, McLuhan, (1981, p. 17) defendia a tese de que, 
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 “... depois de mais de um século de tecnologia elétrica, projetamos 

nosso sistema nervoso central num abraço global, abolindo tempo e 

espaço (... ) Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das 

extensões do homem: a simulação tecnológica da consciência pela 

qual o processo criativo do conhecimento se estenderá coletiva e 

corporativamente a toda sociedade humana, tal como já se fez com 

nossos sentimentos e nossos nervos através dos diversos meios e 

veículos”.   

   

 A sentença de Mcluhan dá conta da complexidade que é característica 

das sociedades ditas pós-modernas. Sociedade pós-moderna entendida aqui, 

não como produto de uma ruptura com os estatutos da modernidade, mas 

seguindo a visão de Giddens (1996), como radicalização da reflexividade 

inaugurada pela modernidade, ou de Beck (1997), “autoconfrontação” da 

modernidade com os seus próprios efeitos: “modernização reflexiva”. 

O alto nível de refinamento técnico, associado a disseminação em massa 

dos meios tecnológicos da comunicação, estão delineando um novo tipo de 

sociedade,  marcada, sobretudo, pelo signo da imagem que segundo Ferrés, 

(1996, p. 9b) passou a exercer um papel de “forma superior de comunicação”, 

expandindo-se para a enorme massa do povo, contribuindo significativamente 

para mudanças culturais e sociais.  

E, na medida em influem incisivamente nessas mudanças, os meios 

tecnológicos - não somente as NTIC -, mas as tecnologias em geral, constroem-
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se, evoluem, produzem e são produzidas, pois que não há uma relação causal 

simples nessa relação, tecnologia-homem, uma vez que, sendo os agentes 

sociais humanos que criam as tecnologias,  são também, ao mesmo tempo, por 

elas construídos e moldados (Turkle, 1996). 

A agilidade com que a informação transita de um espaço a outro, através 

dos meios midiáticos, altera e recria a todo momento, formas inusitadas de ler e 

de conceber a realidade, contribuindo para o redimensionamento de conceitos e 

valores que antes eram referências sedimentares do processo de produção do 

conhecimento e das relações sociais mais diversas, próprias da  sociedade 

industrial. 

 Santaella (1996, p. 35a), ao descrever essa nova ordem e ao se referir ao 

que chama de “cultura das mídias”, defende que o que mais caracteriza a 

informação na contemporaneidade é 

...seu fator de provisoriedade que parece ser a mola mestra da cultura 

das mídias, em oposição a durabilidade e permanência que 

caracterizam as formas tradicionais de cultura”. Vive-se mais (...) uma 

cultura dos eventos em oposição aos processos. (...) Envelhecimento 

precoce da informação que só pode durar de acordo com o tempo 

que a própria mídia impõe sobre aquela informação”. 

 

Paralelamente, e em certa medida como resultado dessas influências, tem 

se alterado toda a  rede de valores até então estabelecida pelas formas 

tradicionais de cultura e comunicação, tais como o trabalho, o mercado, a família 
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a escola, enfim, toda a cadeia de instituições e códigos  que compõem os 

estatutos das relações sociais entre os homens.  

Um traço característico marcante são os sintomas e a consolidação de um 

movimento de virtualização que segundo Lévy (1996, p. 11a), têm afetado muito 

mais que a informação e comunicação, mas, para além disso, “também os 

corpos, o funcionamento econômico, os quadros coletivos da sensibilidade ou o 

exercício da inteligência”.  

Decorre que, todo este salto qualitativo no âmbito das novas tecnologias 

da informação e da comunicação (NTIC) e produção  do conhecimento, reflete 

diretamente nas forças produtivas do sistema capitalista. 

A despeito do caráter excludente desse sistema e como espaço de 

movimentação permitida por ele a uma grande quantidade dessa parcela de 

excluídos, observa-se uma democratização do acesso a esses meios, 

possibilitando cada vez mais uma abrangência maior dos efeitos. A massificação 

dos meios coloca um número cada vez maior de tecnologias nas mãos de um 

número cada vez maior de pessoas.  

Segundo Souza (1998) o barateamento  dos equipamentos permite que 

cada vez mais pessoas tenham acesso a formas mais variadas de  

equipamentos através dos quais circulam as informações. 

Um dos aspectos  importantes da expansão e da democratização do 

acesso não é a facilidade do acesso em si, mais a possibilidade de cambiar 

globalmente   entre as diversas formas de cultura. “A multiplicação das mídias, 

tende a acelerar a dinâmica dos intercâmbios entre as formas de culturas 
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eruditas e populares, eruditas e de massas, populares e de massas, tradicionais 

e modernas” Santaella, (1996, p. 37b). 

Portanto, o nível de alteração provocado pelas novas tecnologias da 

comunicação, transformaram e continuam transformando radicalmente as 

relações entre os homens, seja no que tange aos mecanismos próprios de 

funcionamento dos veículos por onde trafega a informação, seja na própria 

natureza destas informações, ou mesmo na base social e cultural das 

sociedades humanas. 

Todavia, apesar desse grande salto e das transformações dele 

resultantes, convive-se e conviver-se-á por tempo indefinido, com as formas mais 

tradicionais de comunicação, como por exemplo, a oralidade e a escrita. 

A propósito disto, a grande maioria das relações ainda continuam 

calcadas nestas formas tradicionais de comunicação e é pouco provável que 

elas desapareçam totalmente, por mais  sofisticados que se tornem os meios 

tecnológicos. Sobre isso destaca Lévy (1993, p. 126b):  

 

“Os pólos da oralidade primária, da escrita e da informática não são 

eras: não correspondem de formas simples a épocas determinadas. A 

cada instante e a cada lugar os três pólos estão sempre presentes, 

mas com intensidade variável.” 

 

E, ainda Lévy (1993, p. 128c).enfatiza que estas formas de pensar 

estariam presentes nos mais variados espaços e tempos. 
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Apesar do enorme avanço alcançado pelas tecnologias da comunicação, 

em todos os ambientes e espaços por onde se locomove, o homem pós-moderno 

ainda faz uso das formas mais primitivas de comunicação - na escola, no 

trabalho, na família, etc. – sendo, por isso, mais prudente falar do espetacular 

avanço das  NTIC,  sem contudo perder de vista o inevitável convívio das 

diversas mídias numa complementaridade.  

Isso não impede que, progressivamente o homem vá cada vez mais 

adaptando novos mecanismos e linguagens adequados às novas interlocuções.  

 

3.1. As Ciências e o Conhecimento 

 
Paralela e coetaneamente, ao desenvolvimento das novas tecnologias da 

informação e da comunicação, observa-se mudanças profundas que estão 

igualmente transformando os paradigmas das ciências e do conhecimento.  

Ao mesmo tempo em que os avanços tecnológicos desestabilizaram os 

padrões tradicionais de comunicação, as concepções cartesiano-racionalista de 

ciência demonstram exaustão. A dicotomia até então existente entre ciências 

naturais e ciências humanas,  já não abarca a complexa rede de valores que 

vem  se estruturando durante toda segunda metade do século XX. Para ( 

Hobsbawn, 1996 p. 523), vive-se um momento de crise  no “sentido literal” que 

está expressa em todos os aspectos materiais e espirituais das civilizações, nas 

suas palavras “um ponto de virada crítico”. 
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 No contexto em que nos encontramos no limiar do novo milênio, um 

desses pontos  nesse processo, é a superação do paradigma científico que 

corrobora com a dicotomia ciências naturais x ciências humanas.  

 Santos (1998, p.60a) enfatiza que essa dicotomia reforça uma concepção 

mecanicista da natureza e da matéria, negando e contrapondo-se  aos conceitos 

de “ser humano, cultura e sociedade”  e perde, por essa razão sua utilidade. 

Entre os principais efeitos dessa ruptura  estaria o surgimento de uma 

nova concepção de conhecimento oposto ao  modelo racionalista-cartesiano 

disseminado principalmente  no Ocidente a partir dos iluministas que segundo 

Pinto (1998, pg. 111a) ”... lançou o anátema sobre a imaginação, a poesia, o 

mito, a religião e erigiu  um sistema unidimensional de conhecimento e 

transformação do mundo”. Essa maneira de pensar, acima de tudo, mantinha a 

alma  longe das “engrenagens corporais” o corpo fora do espírito. 

  Ocorre que na atual etapa de evolução das sociedades humanas, essa 

visão fragmentária e compartimentada do conhecimento está sendo superada 

por um conhecimento que é na visão de  Moran ( 1994, p. 39b), sobretudo, 

“.sinérgico, do cérebro integral” não podendo ser limitado ao proceder puramente 

racional, pois que  seria expressão de uma totalidade que abrangeria “cérebro-

mente-corpo”. 

 Nesse sentido, entende-se que a análise de qualquer realidade que 

envolva a reflexão em torno das ciências,  do conhecimento e dos sistemas 

escolares, enquanto espaço de transmissão e geração desses saberes, terá 
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que, obrigatoriamente, levar em consideração os novos  paradigmas que os 

fundamenta e seus movimentos no contexto da virada do século.  

  Posto que a escola é o espaço de realização desses saberes 

presume-se que é sua a responsabilidade de sintonizar com os 

deslocamentos que se operam na sociedade, uma vez que ela é parte 

integrante e constitutiva da mesma e, como tal, deve mover esforços para 

superar ou pelo menos minimizar o descompasso em relação às mudanças 

que se verificam para além de seus muros.  
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4. A ESCOLA, O ENSINO, AS TECNOLOGIAS E OS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO. 

 

  Resenbleuth (apud, Sancho,1998 p.31-32b) advoga que só é 

possível definir um conjunto de conhecimento como tecnologia quando este 

pode ser “controlável pelo método científico” bem como “compatível” com 

uma idéia contemporânea a ele, de maneira que possa ser utilizado na 

criação no controle ou transformação de “coisas ou processos naturais ou 

sociais”. 

 

“Esta concepção leva o autor a considerar como uma tecnologia 

todas as disciplinas orientadas para a prática, “sempre que 

praticarem o método científico”. Isto o leva a classificar as tecnologias 

atuais, em uma relação que ele mesmo considera incompleta, em: 

a)materiais; b)sociais; c)conceituais; d)teorias de sistemas” 

 

Ao fazer a defesa da teoria substantiva da tecnologia, cujos postulados 

básicos repousam na tese de que, ao se escolher uma determinada 

tecnologia, está-se realizando uma gama significativa de escolhas culturais,  

Feenberg (apud, Sancho, 1998, p. 34c) adverte  que,  mais do que um meio, 

a tecnologia transformou-se em “ambiente e em forma de vida”, sendo essa a 

implicação mais substantiva. 
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  A escola, nesse sentido, seria um  meio. E é esse pensamento  

que encontra-se em Mecklenburger ( apud Sancho, 1998, p.31d)  cuja 

proposição central é a de que,  do mesmo modo que os carros são uma 

tecnologia dos transportes, a escola é uma “tecnologia da educação”:  

 

“Como a escolaridade maciça, as salas de aulas são invenções 

tecnológicas criadas com a finalidade de realizarem uma tarefa 

educacional. São um meio de organizar uma grande quantidade de 

pessoas para que possam aprender determinadas coisas” .  

 

 Para Sancho (1998e)  a prática cotidiana do professor e o seu esforço 

para superar e solucionar  problemas e ensinar aos seus alunos conteúdos 

específicos, nada mais é do que “conhecimento na ação, é tecnologia”.  

 Pons (1998, p. 51a) defende que os audiovisuais usados com um objetivo 

formativo “constitui o primeiro campo específico da tecnologia educativa”. Para 

autor, a década de 50 marca a incorporação da psicologia da aprendizagem, daí 

evoluindo até os dias de hoje onde ocorre a radicalização desse processo, 

decorrente do aprofundamento das tecnologias da informação e da comunicação 

aplicadas à educação.  

 Tendo como referência esses  postulados, é possível inferir que como 

tecnologia da educação, a escola é um macro-espaço e, como tal, abriga 

tecnologias auxiliares que vão desde os projetos de currículos até os mais 
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sofisticados meios eletrônicos que se prestem ao desenvolvimento e a 

otimização do processo de ensino e aprendizagem. 

 Para efeito de fundamentação teórica deste trabalho, o termo tecnologia 

aplicada ao processo de ensino e aprendizagem não refere-se a abrangência  

sugerida pelo primeiro autor, Mecklenburger, mas aos meios tecnológicos, ou 

melhor, a um meio audiovisual específico empregado pela escola como recurso 

importante no processo de dinamização da prática pedagógica, como já 

evidenciado em outras seções. No caso, o vídeo. E é claro, sem perder de vista 

o contexto em que ele encontra-se inserido. 

Nas últimas décadas, o avanço vertiginoso dos meios tecnológicos da 

informação e comunicação têm gerado uma sensação de atraso fenomenal da 

escola. Esse ‘anacronismo’ ou usando uma expressão de Citelli (2000), esse  

“descompasso” da escola em relação aos meios de comunicação tecnológicos, 

tem rendido inúmeros escritos. Já em meados da década de 70, apoiando-se nos 

escritos de McLuhan sobre  o futuro da educação e da escola, Lima (1976, p.15) 

tecia uma crítica a sala de aula tradicional. Para ele a imagem de uma sala de 

aula em que os recursos tecnológicos resumiam-se a um quadro negro atrás de 

um professor que recita textos, seria exemplo do anacronismo e tal imagem 

estaria fadada ao desaparecimento. 

 Na mesma década, Gutierrez Perez (1979, p.14b) chamava a atenção 

para urgência de se reformular a educação levando em consideração as novas 

exigências que estavam sendo postas pelos meios de comunicação sociais, não 

apenas no que dizia respeito ao conteúdo, mas também a forma. 
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 Nesse contexto de crescimento da influência dos meios tecnológicos na 

educação, há os que são reticentes à incorporação de tecnologias que se 

diferenciem das conhecidas por eles desde a infância e os entusiastas que 

vislumbram na tecnologia em si – principalmente as da informação - a solução 

para todos os problemas educacionais. São os “tecnófobos” e os “tecnófilos” 

(Sancho, 1998f). 

 Ao discutir o ceticismo do primeiro grupo em relação  à inserção dos 

meios de comunicação na escola, Pinto (1995, p.116b) alerta para a necessidade 

de  compreensão mais orgânica e livre de qualquer juízo de valor da escola em 

relação aos meios. Para isso critica a antinomia entre lógica escolar e os meios 

de comunicação, cujos princípios seriam os seguintes: enquanto na escola 

predomina o conhecimento, este “estável, permanente e comprovado”; nos 

meios de comunicação, predominaria a informação que seria não mais que 

“notícias de atualidade, levantamento de problemas(...)encenação, surpresa e 

choque”; na escola se dá um processo de aprendizagem  que é “esforço,  

aprofundamento, gradualidade, duração”, enquanto que nos meios seria 

espetáculo, cujas características seriam “facilidade, superficialidade, sensação 

de aprender sem esforço” e, por fim, a “razão/discurso lógico na escola,  

implicaria em “raciocínio dedutivo, abstração, linearidade, espírito analítico”, 

enquanto que nos meios seria imaginário/sensação cujas marcas seriam a 

“intuição, dimensão táctil e visual, sincretismo, apelo ao inconsciente”.

 Contra essa antinomia, Citelli (2000, p.35a) é enfático ao defender que a 

escola, “deve  otimizar  o seu   papel    ampliando  o  conceito  de   leitura   e   de  
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aprendizagem”  tendo que, para isso, se preparar, buscando um melhor 

entendimento dos “significados e mecanismos de ação das novas linguagens” 

que são ‘”veiculadas pelos meios de comunicação de massa”. 

 A leitura razoável desse processo, não pode prescindir de uma reflexão 

que escape aos determinismos, buscando-se o equilíbrio necessário à 

acomodação dos elementos dele constituintes, procurando-se evitar os riscos de 

se cometer juízos de valores, em geral, comprometedores.  

 Parte-se aqui do pressuposto de que a superação dessas limitações   

implica no esforço em compreender a técnica e a tecnologia como construídas 

socialmente, “por atores sociais, ou seja no contexto da própria sociedade” 

(Benakouche, 1998, p. 03). 

  O reconhecimento desse pressuposto pela escola, pelos agentes 

com responsabilidades voltadas para a sistematização e encaminhamento do 

processo educativo - especialmente os responsáveis pelas decisões na adoção 

de condutas diretivas dentro da escola, em particular em relação a inserção dos 

meios tecnológicos -,  acarretaria em implicações positivas de grande alcance, 

tais como definidas por Pinto (1995, p. 118c).  A saber: 

 

a) “abre a escola ao mundo dos média, isto é, torna as várias 

vertentes do sistema mediático uma preocupação sua, 

nomeadamente nos aspectos que possam ter a ver com o seu papel 

educativo; 



 49

b) abre a escola ao mundo dos alunos, nomeadamente aos seus 

conhecimentos, influências e experiências relacionadas com os 

media, criando as condições para o rompimento com uma idéia da 

escola divorciada da realidade dos meios de comunicação social; 

c)    abre a escola à inovação educacional, não apenas no plano dos 

conteúdos (...), mas sobretudo no plano dos processos e das 

metodologias”.   

 Isso não descarta o que defende  Alonso (1998, p. 79-80a) ao tratar da 

relação entre meios e métodos nos processos de ensino,  quando afirma que o 

emprego dos primeiros devem estar condicionalmente atrelados a uma decisão 

didática não tanto pela sua eficiência ou grau de modernidade que apresentam, 

mas sim pela sua adequabilidade aos objetivos educacionais que são 

estabelecidos. O meio, em essência e na origem, pertence a um tipo de cultura 

muito diferente da cultura escolar e, não obstante, seu emprego original visa 

atender objetivos distintos dos objetivos da escola, de modo que deve está 

subordinado aos “princípios metodológicos e  às condições próprias da 

instituição escolar”. 

Entretanto, o mesmo Alonso (1998, p. 93b ) deixa claro a necessidade 

dessa adequação está sempre em sintonia  com as “experiências extra-escola 

dos alunos” o que em outras palavras, significa redefinir processos levando em 

consideração a inferência que esses meios exercem na formação desses alunos.  

Em relação a isso Ferrés (1998, p 134 –135a) elenca seis “fatores de 

interação” que viriam a contribuir  para um bom emprego de um meio em um 
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processo educativo, entendido aqui como, acima de tudo, um processo 

comunicacional. Quais sejam:  

 

“Os conteúdos – tanto no âmbito escolar, quanto no âmbito da 

comunicação de massas os efeitos mentais provocados  estão 

diretamente relacionados ao fascínio que os conteúdos exercem;  

O meio – analisadas as peculiaridades tecnológicas de cada meio de 

comunicação, observa-se que delas derivam alguns efeitos que não 

têm relação nenhuma com os conteúdos que podem ser transmitidos 

por eles. 

linguagem – Cada linguagem exige, então, para sua codificação e 

decodificação, a agilização de algumas habilidades diferentes. 

O destinatário – os efeitos de uma mensagem sobre o espectador 

dependem, em grande parte, da sua própria ideologia prévia e 

sensibilidade. 

O meio social – uma mensagem terá uma incidência muito superior 

se for recebida na estrutura de um meio social que já é previamente 

sensível a ela. 

O contexto imediato de assistência – o contexto imediato de 

assistência também tem uma incidência decisiva sobre os efeitos do 

processo comunicativo.”  
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Baseado nestes postulados, pode-se deduzir que, grande parte da 

responsabilidade na redefinição dos rumos da instituição escolar, frente ao 

aumento da influência dos meios de comunicação tecnológicos, recai sobre 

um dos principais agentes no processo de produção do conhecimento: o 

professor. E é nesse sentido que Citelli (2000, p. 32b) chama a atenção para 

a necessidade de que este esteja/seja preparado para atuar utilizando os 

recursos que lhe são proporcionados pelos meios tecnológicos, de maneira 

que seja possível haver um ajuste da realidade, possibilitando a criação do 

que ele chama de cultura  da atenção...  

 ...Para o jogo dialógico entre os códigos e sistemas que elaboram, 

na diferença, os modos de aprender a aprender, de transitar a 

informação,  de estimular o conhecimento, conforme parecem seguir 

os processos de ensino mais adequados ao mundo contemporâneo.”   

 

 Esse intento, entretanto, requer  da escola - enquanto instituição 

formadora de cidadãos sintonizados com sua época e preparados para o 

convívio em sociedade –, um constante repensar, abrangendo tanto as 

questões internas, relativas ao redirecionamento de estratégias  pedagógicas, 

visando a melhoria dos resultados no processo de ensino e aprendizagem, 

equipando-se com os meios necessários ao desenvolvimento de novas 

metodologias,  mas, principalmente, formando continuada e 

permanentemente os profissionais que atuam no seu cotidiano. 
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5. A TECNOLOGIA DO VÍDEO 

 

“O que o vídeo oferece ao seu 
espectador não são formas e figuras 
concretas e definitivas, mas algo próximo 
disso, forma que desafiam a 
concretização, ocupadas constatemente 
em escapar a sua própria expressão” 

Ernie Tee (in) Machado(1996, p. 
49) 
 

 

 O termo Vídeo, (“eu vejo” em latim)  em geral, refere-se a dois conceitos 

mais amplos que encerram outros sentidos de natureza normativa: Vídeo como 

tecnologia e vídeo como linguagem audiovisual, forma de expressão. O  primeiro 

remete ao aparelho tecnológico eletrônico de videocassete que popularizou-se 

no mundo inteiro e  faz parte do mobiliário da grande maioria dos lares e como 

equipamento chave das produtoras e  emissoras  comerciais.  

Armes (1999, p. 96a) aponta duas formas de conceber o vídeo dentro 

dessa ordem: “o uso do vídeo nas transmissões de televisão, a expansão do 

gravador de vídeo doméstico”.  

Nessa perspectiva, o vídeo constitui-se um instrumento que possibilita a 

síntese entre imagem e som, “associados a uma enorme agilidade e razoável 

capacidade de preservação” (Almeida, 1985, p.10a). Vídeo aqui refere-se ao 

suporte tecnológico de gravação das imagens (VCR)5 que gera e transmite som 

e imagens gravadas em fitas magnéticas e produzidas através de impulsos 

eletrônicos transformados em imagens (Santos, 1999b). 

                                                           

5 VCR em inglês, significa Video Cassete Recorder 
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Referir-se ao vídeo (VCR) nessa perspectiva, é denominar o objeto 

tecnológico de gravação e reprodução das imagens e som que funciona, ora 

acoplado ao televisor ou monitor de imagens para gravação – se esse for um 

receptor da programação de uma emissora de televisão comercial, reproduzindo 

fitas magnéticas gravadas em outro aparelho - ora como parte indissociável da 

câmera no momento da captação das imagens. Em outras palavras, uma 

máquina de “leitura” (Machado, 1996a). 

 O resultado desse processo de geração e transmissão enceta outro 

conceito para o vídeo que Armes (1999, p. 97b)  defende  poder ser várias 

coisas:  

1. um filme reproduzido em vídeo para venda ou locação num 

mercado alternativo (doméstico) 2. uma fita educacional ou de 

automação – sobre cozinha ou forma  física, por exemplo -  que 

provavelmente foi gravada num estúdio multicâmera de televisão e 

apenas comercializada em vídeo 3. uma peça promocional, um 

vídeoclipe, que pode muito bem ter sido transferido e processado em 

vídeo pela facilidade de efeitos especiais deste equipamento, mas 

que provavelmente foi registrado em filme”. 

Sob esse ponto de vista, designa-se vídeo o produto finalizado, a razão 

de ser do objeto eletroeletrônico, materializado em uma fita, que nada mais é que 
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um suporte de armazenamento de sinais eletroeletrônicos codificados, que 

compõem a imagem que vimos na tela do monitor. 

Sob essa ótica, é que Machado (1996, p. 52b) afirma ser vídeo a “imagem 

iridescente, imagem-luz, em que a informação plástica coincide com a fonte 

luminosa que a torna visível” 

Subjacente aos dois conceitos, porém, há ainda um significado que 

permeia  o termo “vídeo”: o de linguagem audiovisual e meio de expressão. Visto 

sob esse ângulo, o vídeo deve ser entendido como “um ponto e confluência que 

traz para si experiências, posicionamentos e referências” apresentadas como 

reprodução da realidade (Lima, 1996).  

Armes (1999c) ao referir-se a esse conceito, distinguindo-o dos dois 

anteriores,  fala do uso criativo do vídeo como  “o meio em si ”. 

Através desse olhar é que ele aparece, segundo Machado (1997c), como 

“experiência estética autônoma”  capaz de fazer frente ao confronto com outros 

tipos de modalidades artísticas.  E finalmente Almeida (1985b) o define como 

“processo de intervenção cultural”. Nessa frente, é que, já na década de 60, 

surge o Vídeo-Arte. 

Por essa lógica, ao se pronunciar a palavra “vídeo” está–se fazendo 

referência aos elementos de síntese da composição visual que resume a 

potencialidade comunicativa própria desse  meio tecnológico de comunicação. 

Ou seja, da intencionalidade e/ou espontaneidade contidas na linguagem 

audiovisual, que segundo Babin (1989, p. 38) é “mixagem; língua popular; 
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dramatização; relação ideal entre fundo e figura;  presença ao pé do ouvido; 

composição por “flashing”; disposição por “razão de ser”.   

Nesse caso o vídeo transforma-se em elenco de possibilidades, 

principalmente quando conjugado com “outros instrumentos”, com “outros 

objetos ou a outras fontes de espetáculo” (Machado, 1996 p46d). Deixa de ser, 

portanto, apenas um meio em si e passa a ser ao mesmo tempo meio e 

mensagem, forma de expressão. 

A história do vídeo está indissociavelmente ligada a trajetória da televisão 

comercial. Até 1956, a televisão operava sem o auxílio do videoteipe.  Os 

programas, na sua grande maioria, eram gravados ao vivo o que segundo ainda 

Almeida (1985, p.15c) exigia que os profissionais tivessem que se desdobrar 

para garantir um resultado satisfatório do seu produto.  

Há uma tendência em situar o vídeo como apenas um apêndice nas 

abordagens comparativas entre cinema - televisão – vídeo. Todavia, mais do que 

isso, o vídeo seria o “elo-chave final de uma complexa cadeia de 

desenvolvimentos da reprodução tanto da imagem como do som”  e, ainda,  “o 

vídeo deve ser visto como um elemento nesse agregado de sistemas de 

gravação e transmissão que, conjuntamente, estão modificando as nossas 

percepções do mundo em que vivemos” (ARMES, 1999, p 17d)6. Em resumo, o  

                                                           
6 Armes (1999) apoia sua análise de vídeo  numa abordagem crítica do processo de produção. 
Isso fica evidente quando cita Raymund Williams (1974: 9-31) “foram os progressos sociais mais 
amplos – a acumulação de capital e a transformação da produção industrial ao longo do século – 
que conduziram  diretamente  ao surgimento, no final do século XIX, das tecnologias subjacentes 
aos novos meios de comunicação 
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desenvolvimento do videocassete remonta transformações ocorridas  desde o 

Século XIX, nos sistemas de gravação de áudio e no século XX, com a invenção 

da televisão (Santos, 1999b). 

Para, a gravação de um sinal elétrico através da magnetização de uma 

fita e sua reprodução “sem qualquer processamento, já havia sido desenvolvida 

para o áudio, antes da Segunda Guerra Mundial” (Watts 1990, p. 176a). 

Corroborando com esse ponto de vista,  Machado (1996e) afirma que os 

recursos tecnológicos de gravação do vídeo, são os mesmos  de gravação dos 

sons, considerando que ambos são, em última instância, produtos de mixagens. 

De qualquer modo, somente a partir de 1956, é que começam a aparecer 

no mercado os primeiros aparelhos para gravação em videoteipe que farão uma 

revolução nos moldes de registro e transmissão dos programas de televisão.  

Ainda segundo Armes (1999e) a primeira experiência com videoteipe no 

padrão broadcast  se deu em 1956 pela BBC, de Londres e foi desenvolvido pela 

companhia americana Ampex, um aparelho grande e pesado, cujas fitas de duas 

polegadas eram dispostas em rolos, o que dificultava o processo de manejo e 

armazenagem. 

Já na década de 60 a Sony lança uma versão mais moderna, o primeiro 

aparelho portátil, o  Portapac de meia polegada e o de uma polegada. No final da 

década, a própria Sony aperfeiçoa o sistema desenvolvendo uma maneira de 

poucos se impondo no mercado.  
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O  sistema U-Matic foi praticamente um marco divisor na evolução do 

processo de aperfeiçoamento industrial do vídeo (Ameida, 1985d). Entretanto, 

no que diz respeito ao consumo doméstico em larga escala, esses sistema 

não obteve êxito, uma vez que passou a ser largamente utilizado apenas no 

circuito profissional de produtoras e emissoras de televisão. 

Durante a década de 70 a tecnologia da imagem em movimento no 

circuito doméstico, assistiu a  hegemonia de outro formato.  Houve nessa década 

uma larga utilização do sistema de produção e reprodução em 8mm (ou Super 

8), pois, na impossibilidade de adquirir outros sistemas para as suas aventuras 

domésticas – em função de seu custo elevadíssimo -  a classe média adota esse 

similar do cinema de 35mm. 

Os primeiros aparelhos de videocassete de uso doméstico surgem em 

1972 e a partir de 1975, começam a ser produzidos em escala industrial, dando 

início ao que Almeida (1985e) chama de “guerra de formatos” , referindo-se as 

sucessivas inovações das empresas como Sony, Toshiba, JVC e Thomson, 

visando a conquista de mercados consumidores. É por essa época que  o 

formato VHS7  de ½ polegada se consolida, tendo sido primeiro produzido pela 

JVC. 

A década de 80 é de consolidação do formato VHS e de expansão do 

consumo mundial. Nesta década, desenvolve-se, também o sistema  sVHS (s, de 

super), cujo formato do suporte e funcionamento do processo de gravação e 

                                                           
7 Video Home Sistem 
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exibição não difere do VHS senão pela qualidade da imagem que se aproxima do 

sistema U-Matic .   

Além disso, outros sistemas alternativos que antes funcionavam 

exclusivamente no padrão de cinema, passaram a ser experimentados em vídeo 

a exemplo de Hi-8.  

De qualquer modo, nos circuito amador e doméstico o VHS tem, até 

hoje, a primazia do mercado em todo mundo. Desde o seu surgimento, os 

avanços e inovações no formato, se deram sempre no sentido de modernizar,  

aperfeiçoar e criar alguns recursos tecnológicos  acessórios de operação dos 

instrumentos de gravação e reprodução. Paralelamente, no circuito 

profissional, o desenvolvimento da tecnologia do vídeo alcançou avanços 

extraordinários durante as décadas de 80 e 90. 

Até o final da década de 80, o sistema predominante era o U-Matic. 

Porém, já na segunda metade da década de 80, com o surgimento do 

Betacam,  o sistema U-Matic, começa a perder espaço e chega à década de 

90 como um sistema obsoleto, fadado ao desaparecimento, a exemplo de 

sistemas antecedentes.  Nessa década, o grande avanço fica por conta da 

digitalização que começa a nivelar os dois circuitos, principalmente com o 

fenômeno de barateamento das tecnologias de produção e reprodução  das 

imagens.  

É importante também salientar que uma das características do 

vídeo, além da pluralidade de  formatos, é a diversidade de  sistemas 
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diferenciados como o PAL-M, PAL-G, SECAM e NTSC8. Segundo Watts (1990b), 

nenhum desses sistemas é compatível com outro exigindo que, para  a exibição,  

sejam necessários instrumentos de transcodificação. 

No Brasil, a entrada dos primeiros videocassetes domésticos datam de 

1978 (Almeida, 1985e)  e até 1982, a expansão do mercado de videocassetes 

foi bastante tímida e localizada nos segmentos sociais de maior poder aquisitivo. 

Porém a partir desse ano, há um incremento significativo no consumo, 

impulsionado pelo advento da Copa do Mundo de 82, fazendo com que, 

sucessivamente, empresas do ramo como a Sharp, a Sony e a Philco, passem a 

fabricar aparelhos visando o mercado nacional.  

O ano seguinte, marca  o lançamento da primeira câmera filmadora no 

país pela empresa Sharp, visando a estimular o uso de novas variantes do 

videocassete, além da simples reprodução da fita gravada (Almeida, 1985f). 

Mesmo considerando a presença dominante das grandes empresas 

internacionais no mercado brasileiro já no início da década de 80,  a 

popularização do vídeo no Brasil, só ocorrerá no final dos anos 80 e início dos 

anos 90, principalmente em função da abertura do mercado que proporcionará 

um volume bem maior de eletroeletrônicos no cotidiano da população. 

 

                                                           
8 3. A adoção desses sistemas varia de país para país. No Brasil, por exemplo, usa-se apenas o 

PAL-M  e/ou NTSC. Na Europa usam-se os demais variando de país para país. 
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5.1. O Vídeo como Instrumento Didático-educativo 

 
  A inserção do vídeo nos processo de ensino e aprendizagem no 

Brasil só ocorrerá na segunda metade da década de 80 e a sua popularização 

como instrumento de dinamização desse processo só se verificará 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. Paralelamente, surge um grande número de produções de produtoras 

privadas, voltadas para um mercado  cada vez mais crescente.  

Enquanto uma das tecnologias emblemáticas da sociedade pós-moderna, 

o vídeo não é tão novo. No entanto, a sua aplicação aos processos de ensino e 

aprendizagem, como já foi frisado acima, é muito recente. Já em 1994, por 

exemplo, o prof. Moran abria um artigo intitulado “O Vídeo na Sala de Aula” com 

a seguinte frase: “Finalmente o vídeo está chegando à sala de aula” 

Além do mais desde que se iniciou a sua inserção no ambiente escolar 

até hoje, muito pouco se investiu em  programas de formação voltados para 

qualificação dos professores com vistas a capacitá-los para uma melhor 

utilização do vídeo, com vistas ao aproveitamento de seu potencial didático 

educativo. 

 Isso, talvez  explique o motivo porque  em boa parte das escolas à 

aquisição do videocassete não correspondeu uma utilização consciente que 

levasse a uma prática reflexiva da utilização da tecnologia visando o domínio 

pleno de sua linguagem e a exploração eficaz do meio no que ele tem de mais 

rico e produtivo. 
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 Somem-se a esses fatores, as dificuldades da grande maioria das escolas 

– principalmente as públicas – em adquirir os equipamentos e/ou constituir 

acervos correlatos com as necessidades curriculares dos programas e da 

comunidade. 

 Ferrés (1998, p. 10b) ao analisar o descompasso da escola em relação ao 

desenvolvimento dos meios de comunicação, atribui o atraso da primeira 

também e em certa medida, às dificuldades que os profissionais têm de 

promover mudanças nas suas práticas cotidianas. Nesse sentido, chama a 

atenção para o fato de que o professor que reluta em usar maneiras mais 

sintonizadas com as mudanças contemporâneas, o faz porque vive de uma 

instituição e se autoprotege, alegando, muitas vezes motivos de ordem cultural 

não percebendo, portanto, as contradições que sua atitude encerra. O vídeo 

torna-se muito mais do que uma simples tecnologia. Para a escola ele é um 

desafio.   

 Em Moran (1994c) 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. 
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5.2. O Uso do Vídeo na Sala de Aula – Critérios Fundamentais 

 

Ao fazer a análise do vídeo enquanto mídia poderosa e eficaz no 

processo de ensino e aprendizagem, Ferrés (1998c) define alguns critérios, cujos 

princípios serão aqui observados, posto que estão em sintonia com  a 

abordagem escolhida para realização desta pesquisa.  

 Segundo Ferrés (1996b),  ao se adotar um programa de utilização didática 

dessa mídia deve-se levar em consideração que: 

1) é necessário promover mudanças nas estruturas pedagógicas, isto é, 

redefinir o olhar e o fazer pedagógico, em relação a incorporação do 

audiovisual na prática pedagógica cotidiana  como mero auxiliar. O professor 

teria dois caminhos: Por um lado, aceitar a tecnologia na sua plena 

capacidade inovadora e por outro,  aproveitar os aspectos inovadores do 

meio e colocá-lo a serviço da velha pedagogia; 

2) como meio tecnológico, o vídeo não substitui o professor. Entretanto enceta 

mudanças na sua função pedagógica. Ou seja, o professor passa a ser um 

facilitador  “um estimulador que incita, anima e orienta, porém não controla”.  

fomentando, assim, a independência e a responsabilidade (Petracchi, apud 

Ferrés 1996 p. 34c ); 

3) para que haja um bom aproveitamento das potencialidades do vídeo, é 

imprescindível que os professores tenham uma formação específica para a 

utilização do meio. “não haverá professores formados para o emprego do 

vídeo e os demais audiovisuais se não houver professores formados 

mediante o emprego do vídeo e dos demais audiovisuais” (Ferrés, 1996 p. 
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35d). o autor, evocando Mcluhan defende que a ineficácia dos audiovisuais 

deve-se, sobretudo ao fato de eles serem incorporados como se fossem 

exteriores ao corpo e não como extensão de suas funções, em outras 

palavras, não fazer parte da cultura de quem os utiliza; 

4) usar o vídeo como recurso audiovisual não significa abandonar os demais 

meios didáticos tradicionais a disposição do professor em sala de aula, porém  

implica no redirecionamento das funções desses últimos. Um bom uso dos 

recursos didáticos  na prática pedagógica - sejam de tecnologias avançadas 

ou tradicionais - deve sempre levar em consideração  as condições e 

atributos de cada meio, a adequabilidade ao conteúdo e as características do 

aluno; 

5) qualquer experiência utilizando o vídeo deve acautelar-se do risco de “anular 

a experiência direta do aluno” (Ferrés, 1996e). Ou seja, a inserção de um 

determinado audiovisual deve sempre ser voltada para a impulsão do 

processo tendo o aluno como centro. Do contrário, o vídeo torna-se um mero 

ilustrador do discurso do professor; 

6) nenhuma tecnologia é boa ou má por si só. Sua eficácia e seus resultados 

sempre dependerão do uso que se fizer dela. Assim é também com o vídeo: 

a sua eficácia educativa será diretamente proporcional ao uso que se fizer 

dele. É uma tecnologia, como outras,  ambivalente, pode ser um meio pelo 

qual se possa romper com estruturas anacrônicas de poder e 

comportamento, mas também pode servir para sedimentá-las; 

7) o uso coerente do vídeo como recurso audiovisual comprometido com a 

ruptura das práticas pedagógicas tradicionais, deve está centrado  mais no 
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processo em si e menos no produto. O professor que faz uso do vídeo com 

essa consciência procura extrapolar  a simples exibição de programas pré-

prontos e envolver criativamente o aluno na produção de novos materiais de 

maneira que o mesmo sinta-se partícipe de um processo, seja criando esses 

novos materiais, seja interferindo de maneira criativa em materiais já 

existentes; 

8) como todo meio de comunicação, o vídeo tem uma  forma de expressão 

autônoma. Nesse sentido pode-se inferir que a escola deve determinar as 

funções de cada meio, de forma que estes estejam adequados aos objetivos 

e ao funcionamento de sua própria lógica interna e, finalmente, 

9) quanto mais  acesso o aluno tiver à tecnologia do vídeo, no sentido de 

manipulá-la criativamente, pesquisar, fazer experiências permitindo a 

descoberta de novas formas de expressão,  maior será sua eficácia didática.   

 

5.3. Modalidades de Uso Didático do Vídeo 

 

 Moran (1998a) e Ferrés (1996f), desenvolveram alguns conceitos que 

servem para situar o professor usuário da tecnologia do vídeo. Segundo esses 

autores, existem várias maneiras de utilização do meio em questão e, guardadas 

as pequenas diferenças entre o que concebem um e outro autor, podem ser 

definidas por uma tipologia específica, sendo mais semelhantes do que distintas. 

Ressalte-se que ambos deixam claro que essa ‘taxionomia’ não é rígida e está 

aberta a adaptações, conforme a realidade (Moran, 1998b). Ou ainda que não se 
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pode conceber uma “sistematização fechada e definitiva”  (Ferrés, 1996g). A 

caracterização abaixo, tem como linha-guia a conceitualização feita por este 

último, com os equivalentes conceitos elaborados pelo primeiro: 

 

1. videolição – segundo Ferrés (1996h), essa modalidade implica na utilização 

do vídeo com uma função próxima da aula expositiva, cuja diferença residiria 

somente no fato de haver uma substituição do professor pela tecnologia; 

 

2. videoapoio - modalidade cujo sentido residiria na utilização de imagens 

veiculadas pelo vídeo para reforçar o discurso verbal do professor ou dos 

alunos. Uma característica  dessa modalidade seria a utilização das imagens 

sem som. Moran (1998c) atribui outro nome a essa modalidade: vídeo como 

ilustração. Para o autor, é um tipo de utilização do recurso que auxilia o 

professor e o aluno ilustrando o que se fala; 

 

3. Programa motivador – essa modalidade em Ferrés seria destinada a 

proporcionar a motivação inicial sobre um tema ou assunto com fins 

objetivados. Em geral se trabalha com vídeos acabados. Semelhante a esse 

conceito, é o vídeo como sensibilização em Moran, cuja função seria 

introduzir, motivar e despertar a curiosidade para novos temas ou assuntos; 

 

4. Videoprocesso - também denominado por Moran  vídeo como produção. 

Ambos os conceitos são atribuídos a forma de utilização do vídeo em que o 

aluno se sentem responsáveis pelo processo de criação. O vídeo se 
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converteria em um incentivo à criação, tanto quanto o pincel e o lápis (Ferrés, 

1996i).  Essa modalidade abrangeria, segundo, Moran (1998c),  vídeo como 

documentação, vídeo como intervenção ou ainda como expressão. Estaria 

contemplado no conceito de videoprocesso, a modalidade de vídeo como 

avaliação e, dentro desta, o vídeo espelho.    

 

5. Programa monoconceitual - tipo de utilização do vídeo feito centralmente em 

torno de um tema muito específico. Essa seria uma forma intermediária entre 

o programa motivador e o videoapoio (Ferrés, 1996j). Em Moran, talvez a 

forma mais próxima seja o vídeo como conteúdo de ensino; 

 

6. Vídeo interativo – seria o vídeo associado a outra mídia, como a informática 

interativa, por exemplo.  O conceito semelhante dado por Moran seria vídeo 

como integração e suporte cuja interação se daria com mídias como o 

computador, o videodisco, o CD-ROM etc.  

Moran (1998e) ainda contribui objetivamente para a reflexão sobre a 

utilização desta mídia no processo educativo, chamando a atenção para os usos 

inadequados que possam vir a ser feitos dela pela escola e pelo professor. Para 

o autor o vídeo pode ser utilizado inversamente aos critérios acima relacionados. 

Nesse caso haveria uma distorção altamente prejudicial ao aproveitamento das 

potencialidades educativas e criativas do meio. Seriam respectivamente os 

seguintes: 

 



 67

1. Vídeo como tapa-buraco- utilizado exclusivamente para preencher o tempo 

vago do aluno;  

2. Video-enrolação – utilização da mídia sem vinculá-la diretamente com os 

assuntos que estão sendo estudados; 

3. Vídeo-deslumbramento – a fascinação pelo meio leva muitas vezes o 

professor a esquecer as outras tecnologias e dinâmicas de condução de seu 

programa, resumindo-se somente a utilização do vídeo, provocando um 

empobrecimento de suas aulas; 

4. Video-perfeição – tendência a questionar todos os vídeos como imperfeitos 

tanto no que diz respeito ao conteúdo, como aos prováveis defeitos técnicos 

e estéticos; 

5. Só-vídeo- a exibição do vídeo pelo vídeo sem a necessária discussão e 

integração com outros momentos da aula. 

Todas estes desvios ou vícios na utilização do vídeo, estariam 

diretamente associados a um fator muito importante para a prática didática 

cotidiana do professor, com implicações negativas sérias para o processo de 

ensino e aprendizagem: a não qualificação mediante o uso desse audiovisual 

específico e, como conseqüência a sua desvalorização, bem como a 

descredibilização do trabalho didático do docente.     
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6. O USO DO VÍDEO NO CEFET-RN 

 

6.1 Considerações Iniciais 

 

 Como já foi exposto no Capítulo II, a inserção do vídeo como instrumento 

didádico-pedagógico no cotidiano da prática educativa no CEFET-RN, é, na 

verdade, o resultado de um processo que levou praticamente duas décadas, só 

se consolidando no final da segunda metade dos anos noventa. Isso em relação 

ao aspecto  material, que diz respeito a aquisição de um número considerável de 

aparelhos, distribuídos nos mais variados ambientes da Escola e principalmente 

instalados em cada sala de aula.  

 Entretanto, entende-se que, dotar os espaços destinados à produção do 

saber de equipamentos tecnológicos, por mais avançados que estes sejam,  

significa uma mudança apenas no que  concerne ao redimensionamento físico e 

em última instância a ampliação dos meios materiais, o que proporciona, não 

obstante, maiores oportunidades  de otimização na realização desse saber. 

Porém não implica, necessariamente, o redimensionamento do processo de 

ensino e aprendizagem em si. Este, em que pese as circunstâncias em que 

ocorra, depende muito mais da ação dos agentes humanos envolvidos na sua 

consecução e, destes,  a eficácia das tecnologias dispostas para tais fins. 

 É nessa perspectiva que pretende-se avaliar aqui, os resultados das 

atividades de pesquisas realizadas com o objetivo de compreender melhor quais 

as implicações na prática docente do professor do CEFET-RN, a partir da 
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expansão material do audiovisual na segunda metade da década de 90, 

especificamente  no tocante a  utilização de um meio tecnológico como o vídeo 

com uma gama de opções tão vastas, no que diz respeito à sua utilização nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

6.2 Pesquisa Realizada 

 

A primeira atividade a ser apresentada é uma pesquisa, realizada entre 

os dias 10 e 21 de Março de  2000, junto aos professores da instituição. 

Nesta pesquisa, foram aplicados 39 questionários,  representando 15,6% do 

total de professores. 

Como critério para a aplicação dos questionários, adotou-se a seleção 

segundo a área de atuação dos professores. Dessa forma foram aplicados 18 

questionários para professores da chamada Área de Formação Geral Básica, 

ou seja, professores que lecionam as disciplinas ditas de formação 

propedêutica e 21 Para professores que lecionam em disciplinas de áreas 

especificamente técnicas, posto que esse grupo representa a parcela maior 

dos docentes do CEFET-RN. Dessa forma pretendeu-se cobrir de maneira 

mais abrangente possível, o universo dos professores que fazem parte do 

corpo docente em atividade na Instituição. 

Os objetivos dessa pesquisa foram: a) visualizar no universo de 

professores que lecionam na instituição, qual a opinião que eles têm sobre o 

vídeo,  enquanto recurso didático-pedagógico, tomando como parâmetro 
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outros recursos utilizados tradicionalmente em sala de aula; b) dimensionar a 

quantidade aproximada de docentes que fazem uso do vídeo, bem como a 

intensidade com que se dá a utilização desse recurso pedagógico nas 

atividades de sala de aula; c) identificar a quantidade aproximada de 

professores que receberam preparação específica para a utilização do vídeo 

em suas atividades didáticas e como se dá o processo de planejamento da 

inserção do vídeo nos seus programas e conteúdos e, d) identificar quais 

modalidades de vídeo são mais utilizadas pelos professores em sala de aula.  

 

6.3 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

À primeira pergunta do questionário, em consonância com o primeiro 

objetivo foi a seguinte: enquanto instrumento didático e educativo, como você 

vê a utilização do vídeo em sala de aula? Como itens de respostas o 

professor tinha as seguintes opções: a) comparado aos outros, é o melhor 

recurso didático; b) é importante apenas algumas atividades em outras não; 

c) é apenas um recurso didático como outro qualquer; d) é dispensável 

enquanto instrumento didático e educativo.   

 Nesta questão o professor poderia marcar mais de uma alternativa. 

Isso explica porque num universo de  39 (trinta e nove) entrevistados, 

aparecem 41 (quarenta e uma) respostas. Merecem atenção as respostas 

dadas às opções b, o que implica um percentual de 63,4% de professores 

que avaliam ser o vídeo importante em algumas atividades e o item d com 
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nenhuma resposta, 0,0% do total de respostas, o que atesta uma 

unanimidade em relação a utilidade do vídeo como recurso didático. Pode-se 

inferir com base no número de respostas dadas a opção a  07 (sete), 17,1%,  

e a questão c, 19,5% que a grande maioria dos professores não acham que 

podem prescindir do vídeo, porém não o colocam em destaque em relação 

aos demais audiovisuais. O gráfico mostrado na figura 6.1, permite uma 

melhor visualização das respostas e dos percentuais de cada opção: 

 

FIGURA 6.1: Como o Professor vê o Vídeo enquanto Recurso Didático-

Educativo em seu Trabalho de Sala de Aula 

  

 

63,4%

0,0% 17,1%19,5%

é o melhor
importante em algumas atividades
um recurso como outro qualquer
dispensável
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Um resultado curioso  desses dados, revelou-se na apuração por área de 

atuação do professor. Tanto na  área de formação específica, quanto na área de 

formação geral, praticamente se repetem os dados da apuração global. Para 

63,6% dos professores da primeira, o vídeo é importante  apenas em algumas 

atividades, sendo que 18,8% o acham o melhor dentre os demais recursos 

audiovisuais e 18,2% avaliaram ser o vídeo um recurso como outro qualquer. 

Com pouquíssimas diferenças, os resultados aferidos entre os professores de 

formação geral dão conta respectivamente de 63,2%,  15,8% e 21,1% (Anexo 

02). 

  Um dado relevante para este estudo, que pode inclusive contribuir para 

justificá-lo, foi revelado pela questão 02: Você utiliza o vídeo como recurso 

didático em suas aulas? Dos 39 professores que responderam o questionário, 35 

(trinta e cinco) responderam que sim e apenas 04 (quatro) assinalaram a 

alternativa não. Em percentuais, esses números revelam que 80,7% dos 

professores utilizam o vídeo em suas atividades e apenas 10,3% afirmaram não 

utilizá-lo. Observe a figura 6.2 a seguir. 
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FIGURA 6.2: Universo dos Professores que fazem Uso do Vídeo em Sala de 

Aula 

 

 

Quando analisados separadamente, por área de atuação dos professores, 

os números revelaram com mais precisão em quais das áreas havia uma menor 

utilização do vídeo em sala de aula. Na área de formação específica, o número 

de professores usuários é menor do que na formação geral. Enquanto que na 

primeira 86% afirmaram usá-lo e 14,3% não usavam, na segunda, 94,4% 

afirmaram usar, contra apenas 5,6% que responderam não atuarem tendo no 

vídeo um recurso didático importante (Anexo 02).  

Para se ter maior clareza das respostas dadas pelos professores, foi 

preciso solicitar deles uma justificativa para o não uso do vídeo como 

89,7%

10,3%

sim não



 74

instrumento didático-pedagógico em suas atividades. Um complemento a 

questão dois foi inserido que o induzia a essa justificativa, caso a sua resposta 

fosse não. As justificativas do professores giraram em torno  das seguintes falas: 

“na sala de desenho não existe  esse recurso” ou,  “não disponho de produções 

na disciplina” e ainda, “ devido as minhas disciplinas serem ministradas em 

laboratórios” e por fim, “devido as nossas instalações serem diferenciadas este 

recurso ainda não nos é disponível”. 9 

Como  se pode constatar na fala dos professores que alegaram não usar 

o vídeo, apesar de não serem os mesmos para todos, os motivos são de ordem 

física e material e nenhum de ordem  didático-pedagógica. A justificativa para a 

não adoção do vídeo em suas atividades é menos pela adequabilidade do meio 

em relação aos conteúdos e filosofia de trabalho e mais pela dificuldade de 

acessá-lo em espaços de trabalho diferente da sala de aula comum.  

Para enxergar com mais profundidade os desdobramentos do processo, a 

questão 04 sugeriu um detalhamento da freqüência aproximada de utilização do 

vídeo pelos professores que optaram pelo sim na questão 02. A pergunta foi: Se 

na questão 02, você escolheu  a opção a : com que freqüência você costuma 

utilizar o vídeo em suas atividades de sala de aula (considerando o ano letivo) ? 

Como alternativa, foram oferecidas as seguintes opções: a) mais de uma vez 

durante um ano letivo; b) mais de uma vez durante um semestre; c)mais de uma 

vez durante um bimestre; d) não é possível quantificar. 

                                                           
9 Os textos transcritos  correspondem às justificativas de professores de disciplinas da área 
de Construção Civil, Informática e da disciplina de Educação Física, respectivamente. 
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O gráfico mostrado na figura 6.3, expõe de maneira clara os números 

obtidos e mais do que isto, atestam uma freqüência razoável do uso do vídeo 

pelos professores. Isso é possível auferir, observando o número de professores 

que optaram pela resposta c, 42,9%. Juntando esses 42,9% aos 31,4% de 

professores que optaram pela letra b, temos um número  de 74,3% de 

professores que usam o vídeo entre duas e seis vezes durante um semestre 

letivo. 17,1% dos professores usam, segundo esses dados, apenas uma vez por 

ano e 8,6% afirmaram não ser possível quantificar. Esta última alternativa não 

supõe um contingente de profissionais que não sabem medir a freqüência por 

não usá-lo, mas, ao contrário, aqueles que, por ventura, usam muito, porém  não 

se preocupam em definir  a freqüência com que utiliza o vídeo em seu trabalho 

cotidiano.  

Entre os professores da área de formação específica, 11,1% responderam 

que usam mais de uma vez por ano, 14,8% mais de uma por semestre, 70,4% 

mais de uma vez por bimestre e 3,7% não conseguem quantificar. Já para os 

professores da formação geral a freqüência de uso do vídeo é, respectivamente 

de 21,1%, para os que usam mais de uma vez por ano, 36,8%, para os que o 

usam mais de uma vez por semestre, 31,6% são os que utilizam mais de uma 

vez por bimestre e 10,5% não conseguem precisar com que freqüência (Anexo 

02). 
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Figura 6.3: Freqüência do Uso do Vídeo em Sala de Aula 

 

 

A questão 05, tinha como objetivo central, identificar de que maneira o 

vídeo vem sendo utilizado e se sua inserção se dava de forma programada ou 

aleatória durante o  trabalho didático. A questão formulada foi: No planejamento 

de sua disciplina, você costuma programar a utilização do vídeo, definindo, 

inclusive as estratégias? 39,5% dos professores afirmaram que sim enquanto os 

demais 13,2% afirmaram que não, e 47,4% revelaram que o inserem conforme a 

necessidade, ou seja, aleatoriamente, no decorrer do trabalho e de maneira 

improvisada, o que aponta para um contingente de 60,6% de professores 

usando-o de maneira assistemática. Observe o gráfico apresentado na figura 6.4. 
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Figura 6.4: Uso Planejado do Vídeo nas Atividades de Sala de Aula 

 

 

A análise por área de atuação revelou uma grande diferença entre os 

professores da formação geral e da formação específica.  

Nas disciplinas de formação geral, observa-se um equilíbrio entre os que 

afirmaram planejar e definir as estratégias na utilização do vídeo, em relação aos 

que não planejam. 47,1% dos professores afirmaram que planejavam o uso do 

vídeo em suas atividades didáticas, contra 52,9% que afirmaram não 

programarem ou o usarem de maneira aleatória. Estes dados são bem diferentes 

dos números de respostas dadas pelos professores da formação específica: 

33,3% responderam que utilizam o vídeo programando em seus planejamentos,  

definindo as estratégias de uso em sala, 42,9% não planejam e 23,9% o usa de 

maneira aleatória o que resulta em  76,8% do universo que não se preocupa em 

39,5%

13,2%

47,4%

sim não usa aleatoriamente
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programar previamente a utilização do vídeo em suas atividades de sala de aula 

(Anexo 02).  

 Percebe-se, que os resultados dessa questão apontam para uma 

maioria considerável  de professores que dizem utilizar o vídeo como recurso 

em suas atividades, mas que não programam sistematicamente sua 

utilização, mesmo considerando um percentual maior de professores das 

disciplinas de formação geral que afirmam programar. Investigando uma 

quantidade significativa de planos anuais das disciplinas, 51(cinqüenta e um), 

pôde-se constatar não apenas os dados revelados pela questão, mas um 

detalhamento mais real desses números, pois, desses 51 planos, apenas em 

18, o que dá um percentual de 35,2% dos planos, aparecem referências ao 

vídeo como instrumento usado no trabalho em sala de aula (Anexo 03).  

É necessário chamar a atenção não apenas para os aspectos 

quantitativos evidenciados pela análise dos Planos de Disciplinas, mas 

também, aos aspectos qualitativos que dizem respeito a forma de 

planejamento da utilização do vídeo nas atividades didáticas. Em relação a 

isso, observou-se  um tratamento superficial e mecânico na definição do uso 

dos audiovisuais em geral, incluindo aí o vídeo. Assim, por exemplo,  em 

nenhum dos Planos analisados,  está definido com que objetivo os recursos 

audiovisuais serão utilizados ou como serão usados no decorrer das 

atividades didáticas propostas. Eles aparecem apenas citados  indicando uma 

pretensão de uso que é vaga e mal definida, como se fosse uma obrigação 

formal de citá-los, não necessitando esclarecer de que forma  e com quais 
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objetivos eles se inserirão no trabalho do professor. Nos Planos em que 

aparece referências ao vídeo não é diferente.10   

OBS: Este parágrafo deve ser reformulado, pois está difícil entendê-lo. 

 Por outro lado, há casos de área em que em nenhum plano de 

disciplina dos analisados, aparece sequer uma proposta de utilização do 

vídeo, como, por exemplo, a área de Construção Civil. Dez, entre dez planos 

de aula analisados nessa área, 100% portanto, não contam com o vídeo 

como instrumento de dinamização das atividades didáticas dos professores, o 

que nos leva a concluir que nessa área, o professorado não se sensibilizou 

para as potencialidades do meio, mesmo que já aponte para o uso de uma 

mídia muito mais nova e contemporânea,  o caso do computador, por 

exemplo. 

A questão 06, pretendia identificar no universo pesquisado, qual o 

percentual de professores que já havia passado por algum tipo de treinamento 

específico, voltado para a melhor utilização do vídeo em suas atividades 

didáticas. A questão era a seguinte: Você já freqüentou um curso ou treinamento 

específicos com o objetivo de prepará-lo para aproveitar melhor o potencial 

desse instrumento?  

 Aqui um dado revelador: 89,7% dos professores responderam que nunca 

freqüentaram qualquer curso ou treinamento com o objetivo de prepará-los para 

usar de maneira mais adequada o vídeo e aproveitar melhor o seu potencial 

                                                           
10 Foram analisados os planos de disciplinas das áreas de formação Específica e de 
Formação Geral.  
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enquanto instrumento didático educativo. Apenas 10,3% afirmaram ter 

freqüentado algum curso, como mostra o gráfico da figura 6.5. 

FIGURA 6.5: Quantidade de Professores que Freqüentaram Eventos de 

Formação para o Uso do Vídeo 

 

  

Analisando por área de atuação, entre os professores da formação 

específica, esse número cai para 81,0% dos que afirmam não terem 

freqüentado qualquer evento com esse objetivo, sendo que 19,0%, revelaram 

já terem freqüentado. Porém aumenta para os surpreendentes 100% de 

professores da formação geral que declararam nunca terem tido qualquer 

curso com a finalidade de prepará-los para um melhor aproveitamento do 

recurso em seu trabalho didático.  

10,3%

89,7%

sim não
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A última questão, a 07,  visava detectar entre os professores declarantes 

usuários do vídeo, qual a forma mais utilizada por ele em sala de aula. A 

pergunta foi: Qual dos opções abaixo você acha que está de acordo com a sua 

forma de utilização do vídeo em seu trabalho de sala de aula? (você pode 

escolher mais de uma opção)  

Nesta questão foram dadas aos professores sete alternativas em que 

apareciam modalidades de vídeo segundo a taxinomia estabelecida por Ferrés 

(1996). Vale salientar que  cada modalidade foi definida com a intenção de 

facilitar a resposta do professor, a medida em que ele reconhecia sua 

experiência em alguma das definições à sua disposição. A saber: a) videolição - 

modalidade de vídeo em que o professor é substituído pelo vídeo e equivale, 

segundo o autor, a uma aula expositiva;  b) videoapoio – equivalente a 

diapositivos de apoio como cartazes, transparências, slides, etc; c) Programa 

motivador –destinado a trabalhos posteriores objetivados; d)Programa 

monoconceitual – destinado a desenvolver um só conceito relativo a um tema 

específico (filmes mudos e muito curtos); e) vídeo interativo – a seqüência 

das imagens e a seleção da manipulação são determinados pelas respostas 

do usuário ao seu material (encontro do vídeo com a informática); e) 

videoprocesso – a câmera na mão do aluno que é responsável pela produção 

do vídeo. 

 Como pode-se constatar no gráfico apresentado na figura 6.6, essa foi 

uma questão bem mais complexa, dado o número de opções á disposição do 
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professor, (sete)  e pelo fato de um professor poder escolher mais de uma 

opção. 

 Assim, da totalidade dos professores que responderam aos 

questionários, teve-se 37,9% que afirmaram usá-lo na modalidade  de 

videoapoio;  26,4% que o utilizam como programa motivador; 18,9% como 

videolição; 11,3% como programa monoconceitual; 3,8% como vídeo 

interativo e apenas 1,9% como videoprocesso. 

Apurados os dados por áreas de atuação teve-se nas áreas de 

formação específicas e geral,  percentuais equivalentes ao resultado total.  

Enquanto que na área de formação geral 38,9% revelaram usar o vídeo como 

videolição, nas  áreas de formação específica , apenas 22,2% optam pelo uso 

dessa modalidade; por outro lado, 29,6% dos professores da específica 

responderam que faziam uso do vídeo como programa motivador e somente 

16,7% dos professores da formação geral afirmaram optar por essa 

modalidade; Porém, enquanto 33,3% dos professores que atuam na 

formação técnica específica assumem trabalhar com a modalidade de 

videoapoio, quase o mesmo percentual de professores da formação geral, 

30,6%, afirmaram fazer uso dessa modalidade;  11,1% dos professores da 

formação geral , contra 8,3% da formação específica, declararam usar o 

vídeo como programa monoconceitual ; 2,8% dos que atuam na formação 

geral revelaram usá-lo como vídeo interativo ao passo que assim o usam 

3,7% da específica e, por fim,  2,8% da formação geral assumiram fazer uso 

do videoprocesso contra  0% da específica. (Anexo 02).  
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Por estes dados, é possível inferir que as modalidades de vídeo 

utilizadas com mais intensidade pelos professores no CEFET-RN, são 

aquelas que se aproximam da forma mais tradicional de assistir o vídeo no 

espaço doméstico. Vê-se aí, um predomínio das modalidades videolição,  

videoapoio e programa motivador,  que são formas de utilização do meio em 

que o professor e o aluno não saem da condição de espectador, mesmo que 

o objetivo dessa audiência seja, além de apreender o conteúdo transmitido, a 

critica ao material exibido.  

 

FIGURA 6.6: Quais as Modalidades Didáticas do Uso do Vídeo são Utilizadas 

pelos Professores 
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Um dado surpreendente nesses números, é a quantidade de 

professores que utilizam o vídeo na modalidade de programa 

monoconceitual. Isso porque é uma forma de vídeo bastante específica, pois 

prioriza a linguagem exclusivamente visual, proporcionando uma 

aprendizagem mais intuitiva e menos racional. Uma investigação mais 

detalhada das disciplinas cujos professores afirmam fazer uso dessa 

modalidade, revelou justamente que são aquelas em que há maior 

possibilidade de atividades onde a aprendizagem intuitiva pode ocorrer. 

Afirmaram usar o programa monoconceitual, os professores das disciplinas 

de Psicologia, Sociologia, Educação Artística e Educação Física.  

Chama a atenção também o pequeno número de professores usuários 

do vídeo associado a outras mídias (videointerativo). Ressalte-se aqui, o fato 

de todas as respostas afirmativas dessa indagação, serem oriundas de 

professores da Área de Informática. Isso permite deduzir que uma 

significativa maioria desses professores – que não são da área e, portanto, 

não lecionam disciplinas baseadas no uso do computador - não têm 

conhecimento das potencialidades interativas do vídeo, em relação as outras 

mídias. 

Outro aspecto interessante, é o número muito baixo de professores 

que vivenciaram ou vivenciam experiências com o vídeoprocesso, apesar da 

quantidade razoável de trabalhos resultantes dessa modalidade de vídeo na 

Coordenadoria de Multimídia. Este trabalho, dedica, a seguir, uma sessão 
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que analisa alguns aspectos dessa experiência no contexto da utilização do 

vídeo no CEFET-RN, na segunda metade da década de 90.   

 

 

6.4. As Experiências com o Videoprocesso no CEFET-RN: Apropriação 

da Linguagem Específica do Meio e Superação das Dificuldades com o 

Vídeo? 

 

 Como já foi apresentado no capítulo cinco deste trabalho, o 

Videoprocesso, segundo Ferrés (1998d), é uma modalidade de uso do vídeo, 

cuja diferença básica das demais modalidades, repousa no fato de que nela, 

o aluno sai da condição de mero espectador e passa à condição de 

elaborador, realizador, criador de novos produtos. Moran (1998) denomina 

essa modalidade de Vídeo como Produção. É uma modalidade de audiovisual 

aberto, inacabado, ou seja, nele, o aluno deixa de ser um mero receptor de 

imagens e sons - em geral destinados a reforçar os conteúdos trabalhados 

pelo videoapoio ou videolição,  ou mesmo motivar discussões ou futuros 

trabalhos, com o programa motivador - e passa a ser um sujeito ativo do 

processo de criação e produção do material, participando desde a geração da 

idéia, passando pela sistematização, até a execução da mesma, compondo 

personagens, definindo cenários e operando a tecnologia, em um processo 

ativo de descoberta e redescoberta  do conhecimento. 
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 Para  Ferrés (1996m), nesse contexto, podem ser consideradas 

videoprocesso atividades didáticas das mais variadas naturezas, utilizando-se 

o vídeo: desde registros espontâneos de atividades físicas, na área de 

educação física ou exercícios de entonação ou dicção na área de expressão 

verbal, a criação de programas didáticos e trabalhos de criação artística, até 

trabalhos de pesquisas e entrevistas com pessoas ou registro de 

comportamento de animais e funções ou uso de objetos, desde que o aluno 

seja responsável direto pela produção do material. 

 Isso não implica, necessariamente, que o professor deva se eximir da 

responsabilidade de conduzir o processo de ensino e aprendizagem, dando 

espaço para o voluntarismo irresponsável. Pelo contrário, sua 

responsabilidade só tende a aumentar. Porém, sua função muda, na medida 

em que ele deixa de exercer o papel de depositário da sabedoria e 

proporciona ao aluno  vivências que incentivam sua autonomia, estimulando a 

criatividade e proporcionando  formação de uma personalidade acadêmica 

bem sedimentada. Daí porque torna-se imprescindível uma apropriação, pelo 

professor, dos mecanismos que permitam uma ação pedagógica voltada mais 

para o aprender a aprender e menos para a dependência do aluno em 

relação a ele – o professor - no convívio cotidiano do processo de ensino e 

aprendizagem.  

 Isso,  tanto em relação ao domínio dos princípios básicos das 

propostas curriculares, dos conteúdos e planejamento de estratégias que 

permitam um fazer pedagógico criativo e libertador, como em relação as 
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habilidades que garantam uma orientação firme para uma construção sólida 

do conhecimento.  

 Em relação aos audiovisuais,  é fundamental que a escola - da qual o 

professor faça parte -, disponibilize-os  democrática e satisfatoriamente e, 

além disso, o prepare para que haja um uso consciente e criativo dos 

mesmos, promovendo eventos formadores das competências necessárias 

para um ótimo aproveitamento de todas as potencialidades educativas 

desses meios, de modo que o mesmo sinta-se á vontade para empreender 

experiências enriquecedoras junto com seus alunos. 

 Eis que a aquisição desses pressupostos são, pois, essenciais quando 

se decide adotar um programa de audiovisual através da utilização do vídeo 

sobretudo quando se trata de uma modalidade tão arrojada como o 

videoprocesso. 

 Apoiados nesses pressupostos, é que se buscou analisar a experiência 

de alguns professores que fizeram ou fazem uso dessa modalidade de vídeo  

no CEFET-RN. 

A opção pela análise dessa experiência se deu pelo fato de haver, 

hoje, na Coordenadoria de Multimídia, cerca de 90 trabalhos que podem ser 

considerados resultados  do esforço criativo dos alunos, a partir das 

atividades em sala de aula. São vídeos produzidos por eles em disciplinas 

como Língua Portuguesa e Literatura, Geografia, História, Sociologia, Saúde 

Pública, Controle Sanitário de Alimentos, entre outros. São curtas-metragem, 

pequenos documentários, instrucionais, telejornais, entrevistas, teleaulas, 



 88

telenovelas, todos produzidos pelos alunos sob a coordenação de 

professores e com o apoio dos profissionais da coordenadoria.  

 A pesquisa visou responder a segunda questão deste trabalho, qual 

seja: “As experiências com o videoprocesso realizadas em algumas 

disciplinas da área de formação geral – em especial as disciplinas de Língua 

Portuguesa e Geografia e Controle de Saúde Pública – têm proporcionado 

aos professores dessas disciplinas competências no que diz respeito ao 

domínio da linguagem e aquisição do conhecimento técnico específicos da 

produção do vídeo e, decorrente disso, possibilitado uma utilização desse 

veículo, de maneira mais orgânica  e consciente como recurso didático em 

sala de aula?” 

 Foram realizadas entrevistas com 04 professores das disciplinas de 

Língua Portuguesa (01), Geografia  e Controle Ambiental (01), Geografia 

Aplicada ao Turismo (01) e Saúde Pública e Controle Sanitário dos Alimentos 

(01). A escolha destes professores se deu de forma aleatória, porém baseada 

em alguns trabalhos realizados por alunos, onde aparecem os seus nomes 

como coordenadores da produção dos vídeos ou mesmo como responsáveis 

pelas disciplinas. 

 A princípio, todos os entrevistados afirmaram utilizar o vídeo em suas 

atividades didáticas.  Quando abordados quanto a freqüência com que faziam 

uso desse meio, as respostas variaram. A professora de Saúde Pública e 

Controle Sanitário dos Alimentos afirmou que 
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Olha, eu desenvolvo um projeto e aulas de campo. Então eu utilizo nessas aulas de 

campo e dentro dessas aulas tem um projeto nas comunidades, a gente faz uma 

parte de levantamento e desse levantamento a gente faz a parte de filmagem e 

fotografia e entrevista(...). 

 

O professor de Língua Portuguesa afirmou usar, 

duas vezes por bimestre. 

 

Enquanto a professora de Geografia e Controle Ambiental respondeu que 

toda vez que eu inicio um bimestre, eu trabalho com vídeo. Um tema novo. 

 

 O professor de Geografia Aplicada ao turismo o usa 

de acordo com o conteúdo, eu utilizo, por exemplo, nesse bimestre, ele foi utilizado 

assim, duas vezes por mês. 

 

 
Estas respostas revelam uma coerência com os resultados da 

pesquisa exploratória, tanto no que se refere a freqüência de uso do meio 

audiovisual, quanto no tocante ao planejamento  para a utilização do mesmo. 

Este último aspecto pode ser confirmado a partir das respostas destes 

professores, sobre os objetivos para os quais eles usavam o vídeo em suas 

atividades. Pressupõe-se que uma ação pedagógica sistematicamente 

planejada, requer, acima de tudo, uma definição clara desses objetivos. 

Entretanto, pelo menos três dos quatro entrevistados não responderam com 

clareza a esta indagação. Foi comum um certo embaraço que resultou em 

respostas confusas por parte dos professores em afirmarem que 
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...primeiro, o vídeo ajuda, né, é um instrumento que o professor tem a mais, para 

tornar as aulas mais dinâmicas, para sair um pouco daquela metodologia que o 

professor usa tradicionalmente em sala de aula. Eu procuro trabalhar com jogos 

atualidades e isso o aluno sempre gosta, de inovação em sala de aula. E em 

segundo lugar eu utilizo também filmagens, dessas nossa atividades para 

documentar e avaliar o que foi feito durante o semestre.  

 

 
Ou, 

Tentar trazer uma representação em sala de aula, das temáticas discutidas. No 

caso agora eu estou discutindo as relações de produção no campo. Vou ter que 

ensinar os alunos sobre...faço uma discussão... resgato deles, qual é o 

conhecimento que ele já tem sobre as relações de produção no campo, e depois eu 

trago o vídeo pra tentar amarrar, ah... vejo que tá batendo com o que eu quero, 

quais são as concordâncias que ocorrem e geralmente o vídeo traz mais conteúdos 

para eles. 

 

 

 
E ainda, 
 

como eu trabalho na questão do turismo, aí eu utilizo imagens do nosso estado, 

relativo a parte urbana, a parte de praia, porque através das imagens os alunos 

percebem melhor nosso lugar. 

 

 
 Percebe-se por estas respostas que os professores confundem 

objetivos com justificativas ou mesmo com metodologias. Apenas o professor 

de Língua Portuguesa e Literatura, expôs de forma  mais clara  os objetivos 

com os quais utiliza o vídeo em suas atividades. Para este   

o primeiro objetivo é reforçar o conteúdo quando o vídeo  tem a ver com o conteúdo 

que está sendo ministrado a título de reforço, e outras vezes como... aí já seriam os 

alunos que fazem uso como recurso para apresentar os seus trabalhos. (...) os 

objetivos eram exatamente eles utilizarem outros é... perceberem a possibilidade de 
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fazer uso de outros tipos de linguagem, que não a meramente escrita ou a 

meramente oral. Pôr exemplo a linguagem que envolva a imagem. 

 

  Com o intuito de precisar o grau de domínio da linguagem específica 

da tecnologia do vídeo destes professores, indagou-se sobre como eles se 

definiam em relação a este aspecto, uma vez que os mesmos trabalharam 

com uma modalidade de vídeo bastante nova e arrojada.  Foram propostas 

três alternativas: se em relação a tecnologia do vídeo eles se consideravam 

leigos, amadores, curiosos ou expert e ainda se dominavam a linguagem 

específica da produção de vídeo, ao que todos foram unânimes em afirmar 

que se consideravam leigos e curiosos 

 Eu sou quase leiga, mas curiosa. Entre leiga e curiosa. (...)não, não. Um dos 

problemas é que eu não tenho esse domínio e sinto uma dificuldade de filmar, 

principalmente de editar. 

  

 
Ou, 
 

Eu acho que eu sou uma leiga... È... assim...não sei se eu trabalho bem...eu tenho 

dúvidas ainda se eu consigo resgatar todas as informações, toda...se eu consigo 

aplicar a metodologia que o vídeo. Que eu posso trabalhar em cima do vídeo. Eu 

não faço muitas leituras profundas sobre metodologia do vídeo, para aproveitar o 

vídeo em sala de aula. Eu me considero uma curiosa.(...) : Não. O processo de 

produção daquele vídeo, da montagem daquele vídeo? Não. 

 

Ainda, 
um leigo. Eu uso, mas não tenho  domínio, por exemplo, de elementos específicos 

da linguagem do vídeo. 
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Destaque-se a veemência com que o professor de Geografia Aplicada ao 

Turismo respondeu essa questão:  

nada rapaz eu sou fraco nessa história aí. Só sei botar a fita e... eu me considero 

um curioso(...) mais simples, é... Stop, essas coisas assim eu sei fazer. Da 

produção do vídeo? Ah, não! 

 

 

 Um dado curioso revelado pela pesquisa, diz respeito ao 

desconhecimento total dos professores da modalidade de vídeo que fizeram 

ou fazem uso, no caso, o videoprocesso. Apesar de trabalhar com essa 

modalidade, nenhum afirmou conhecer ou foi capaz de defini-la com precisão. 

Isso  permite concluir que estes professores não fizeram uma opção 

consciente, planejada e com objetivos específicos traçados preliminarmente, 

voltados para a exploração das potencialidades didáticas que essa 

modalidade proporciona. A fala do Professor de Língua Portuguesa e 

Literatura, expressa uma descoberta quase acidental desse viés no trabalho 

com o vídeo. Segundo ele, apesar de ter sugerido a inserção do vídeo como 

recurso para a apresentação dos trabalhos pelos alunos,  

 

Nesse caso ela partiu não como uma obrigação, mas como uma sugestão, já que 

como eu não tinha o domínio da linguagem total, ficava meio incoerente eu exigir. 

Então foi assim a título de sugestão e o fato de eles também começarem a 

perceber que, por exemplo, o trabalho saía mais interessante, que daria conta mais 

do que eles queriam, passaram a usar e eu incentivei. 

 

Da mesma forma o professor de Geografia Aplicada ao Turismo 

revelou não serem esses trabalhos frutos de uma programação 
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especificamente voltada para a exploração das potencialidades didáticas do 

meio. Para este, 

 
primeiro, a questão é o seguinte, eu sou o professor da disciplina e coordeno o 

trabalho que vai ser realizado e eles se utilizam da produção de vídeo. Então, eles 

apresentam os trabalhos, os seminários com vídeo, Agora essa parte técnica fica a 

critério do CORIM11. Eu não sei como.... agora.... eu sou coordenador do trabalho, 

do assunto. 

 

 

 A fala do professor, além de confirmar uma inserção dessa modalidade 

de vídeo de forma aleatória no curso dos trabalhos didáticos realizados pelos 

alunos, indica também um envolvimento bastante tímido - se não distante - do 

professor na orientação do processo de produção desses trabalhos.  

Ao contrário dos professores de Língua Portuguesa e Literatura e 

Geografia Aplicada ao Turismo, as professoras de Geografia e Saúde Pública 

e controle Sanitário dos Alimentos afirmaram ter se envolvido em várias 

etapas, sem, contudo, significar um trabalho de orientação consciente no que 

diz respeito a aplicação dos conhecimentos da linguagem específica da 

produção dos trabalhos em vídeo. Conquanto desconhecerem os  aspectos 

fundamentais dessa linguagem, a maioria dos entrevistados afirmaram que 

não buscaram leituras ou orientação com especialistas com a finalidade de 

preencherem essas lacunas. Sobre isso observem-se os discursos:     

 

                                                           
11Sigla que significa Coordenadoria de Recursos Instrucionais e Multimídia. Um dos nomes 
do setor de produção de vídeos, mencionado em capítulos anteriores.  
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Não. Eu não fui buscar bibliografia, referência bibliográficas que tratem da produção 

do vídeo (inaudível) dificuldades técnicas não. 

 

Ou, 
não. Sinceramente não.(...) Não, eu vou ser sincera 
 

 
 
E ainda, 
 

não. Eu só oriento que a escola tem um setor de multimídia e que ele pode ter esse 

apoio lá. Mas eu não domino essa questão da produção de vídeo. Só digo que 

existe como editar a fita e que eles procurem com antecedência, mas eu não 

domino. Não.(...) Eu queria até aprender sobre isso. Até porque, se eu dominasse 

essa linguagem ficaria até mais fácil de avaliar  o vídeo que foi produzido. Eu não 

posso nem avaliar o vídeo porque não domíno essa questão aí. 

 

 

  A exceção ficou por conta, novamente, do professor de Língua 

Portuguesa e Literatura que afirmou já ter participado de um evento voltado 

para a produção de roteiro de vídeo, porém, segundo o próprio professor, não 

utilizou/utiliza os conhecimentos específicos adquiridos no curso ou oficina, 

no momento de orientação dos alunos, remetendo-os – a exemplo do 

professor de geografia – ao setor responsável pelo encaminhamento da 

produção ou finalização das produções dos alunos. Segundo o professor, 

 

eu fiz uma proposta. Eu sugeri aos alunos que procurassem e em alguns grupos 

eles procuraram ou tiveram, né, orientação do pessoal da multimídia sobre essa 

questão. Eu particularmente não procurei.(...) foi só uma orientação inicial, sem ser 

uma orientação especificamente na linguagem do vídeo, era muito mais em relação 

a nossa área, a questão da criação do personagem de caracterização dos fatos, 
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esses elementos muito mais voltados para a nossa área, né, os elementos da 

narrativa, do que propriamente uma orientação na parte técnica. 

 

 Conquanto os entrevistados assumirem não terem conhecimentos da 

linguagem da tecnologia de produção do vídeo ou mesmo desconhecerem as 

inúmeras possibilidades que fazem desse meio um instrumento 

pedagogicamente rico, no tocante as várias modalidades de uso no trabalho 

de sala de aula, todos reconheceram-no como um meio audiovisual que 

seduz e motiva bastante o aluno para processo de construção do 

conhecimento. Não obstante, ao justificar a opção pelo videoprocesso, houve 

uma unanimidade em relação a eficácia deste no processo de ensino e 

aprendizagem. Na opinião dos professores, esse aspecto justifica a 

proposição para a realização da experiência principalmente pela 

 

(...) necessidade que a gente tem como docente de buscar.... de diversificar a 

nossa didática em sala de aula, porque assim o aluno se esforça mais, de maneira 

mais criativa, de uma maneira mais participativa, mais dinâmica, né, o aluno se 

sente muito mais é, digamos,  motivado para fazer isso aí, né e, sempre que a 

gente faz isso a gente tem um retorno muito bom na participação por parte dos 

alunos. 

 

Ou que 
(...)  um trabalho realizado com vídeo, com a imagem em si, a meu ver  ele é algo 

que termina envolvendo os alunos, torna-se mais envolvente mesmo, né, eles se 

propõem a participar mais do trabalho. Eu vejo mais como um recurso que atrai o 

aluno ao processo de aprendizagem. 
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E ainda que 
(...) o aluno tem mais interesse na produção de vídeo. Quando ele chega com um 

material que foi ele que produziu, a gente percebe que parece que o conhecimento 

ele atingiu um nível melhor. Eles se interessaram em fazer aquele vídeo, eles 

elaboraram todos os roteiro antes e pensaram onde iriam, o cenário em que eles 

iriam gravar tudo aquilo, então, acho que eles se empenharam mais na questão de 

como trabalhar esse conhecimento. 

 

Por fim 
(...) Eu poderia dizer que há uma resposta do teórico para à prática, há uma 

resposta positiva. (...) é muito bom. Você tem uma resposta daquilo que ele 

aprendeu daquilo que se discutiu em sala de aula, das leituras que ele faz, é uma 

maneira de eles representarem aquilo que, expor  o conhecimento deles. É o 

aprender a aprender. 

 

Percebe-se, no conjunto dessas falas, uma unanimidade em relação a 

eficácia didático-educativa do videoprocesso. E não apenas pela novidade da 

modalidade em si ou pela necessidade da mera diversificação dos meios 

didáticos, mas, também, pelo reconhecimento de que ela oportuniza o 

exercício da autonomia do aluno no processo de ensino e aprendizagem.  

Um dado interessante revelado pelas entrevistas refere-se ao destino 

desses trabalhos em vídeo depois de apresentados em sala de aula, como 

tarefa cumprida  pelos  alunos. Apenas o professor de Língua Portuguesa e 

Literatura, afirmou não fazer uso deles em outras turmas. Os demais 

revelaram que os usam com outras séries e em outros anos. O professor de 

Geografia Aplicada ao Turismo, por exemplo, afirmou que 
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(...) Por exemplo: agora eu estou orientando o trabalho desse ano e  estou passando 

para eles os trabalhos feitos em anos anteriores para eles terem a idéia e até aprimorar os 

trabalhos, as falhas, principalmente(...) 

 

Já a professora de Saúde Pública e Controle Sanitário dos Alimentos, 

afirmou que utiliza com outras turmas para 

primeiro para saber o tipo de projeto que a gente desenvolve, para ajudar a superar 

e se mobilizar para fazer uma coisa parecida ou até melhor. No início do ano eu já 

apresento o vídeo do semestre anterior. Aí algumas turmas se interessam em fazer 

um trabalho assim e tem turmas que já nem se interessam. 

 

A professora de Geografia e análise e Controle de Qualidade 

Ambiental, afirmou que 

Eu trabalhei, foi, (inaudível) trabalhamos em várias turmas. Trabalhamos com o 

grupo que produziu, e também trabalhamos em várias turmas. Primeiro nós 

trabalhamos os textos, de Carlos Walter Pontes, trabalhamos os textos mais 

didáticos e depois a gente trouxe o vídeo e em cima do vídeo a gente pedia que 

eles amarassem, fizessem uma análise, do filme com o texto que nós havíamos 

trabalhado. 

 

 Ou seja, para os professores que fazem uso dos trabalhos em vídeo 

produzidos pelos alunos em outras turmas, amplia-se a dimensão da eficácia 

didática pois, os vídeos, como produtos, passam a ser utilizados com 

objetivos didáticos diferenciados, como por exemplo, motivar outros trabalhos 

em vídeo ou discussões (programa motivador) ou  apoiar  conteúdos 

trabalhados com o auxílio de outras mídias (videoapoio). 

 A modalidade de videoprocesso torna-se, portanto, um dos momentos, 

com desdobramentos posteriores que conferem ao trabalho uma dimensão 
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muito mais rica, ainda que os professores não o façam tendo um lastro 

teórico acerca das inúmeras possibilidades contidas nesse meio, nem tenham 

recebido para isto uma formação específica que os permita utilizá-lo 

conscientemente.  

 A propósito dessa formação, todos os entrevistados foram categóricos 

ao reconhecerem que o vídeo é uma ferramenta importantíssima para a 

consecução de seus trabalhos em sala de aula, porém  ressentem-se de 

maior aprofundamento no que diz respeito ao aproveitamento mais 

sistemático e consciente de suas potencialidades. Sem exceção, todos os 

entrevistados afirmaram se ressentirem de programas de qualificação 

mediante o  uso do vídeo. Para eles, falta a escola – no caso o CEFET-RN – 

uma política de formação complementar ao incremento material ocorrido nos 

últimos anos. Sem embargo, os professores, em suas conclusões 

sustentaram que o vídeo é 

 

um excelente instrumento, não é, nas minhas disciplinas eu acho que é útil e motiva 

o aluno, faz com que o aluno amplie seus horizontes, então eu acho um recurso 

didático maravilhoso, agora pra gente é um recurso difícil de ser usado. Primeiro, 

porque o professor não tem conhecimento e segundo porque, a escola não tem 

condições de dar esse apoio ao professor, então o problema é esse. 

 

ou 
Acho que é necessário a gente trabalhar com algum curso sobre vídeo, como 

produção de vídeo, o que trabalhar no vídeo, quais seriam os melhores ângulos, é.. 

como fazer a edição de vídeo, como adaptar... eu não sei como adaptar música, 

caracteres, tudo isso no vídeo. Eu não sei esse caminho, eu não sei como se faz. 

Não só em relação ao vídeo, mais a informática  de maneira geral. Trabalhar com o 
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computador, com a questão do data show , eu não sei trabalhar. E não foi me dado 

essa oportunidade aqui na escola para isso. 

 

Ou ainda 
Eu acho uma ferramenta fantástica, e que consegue ter adesão dos alunos e tal, eu 

acho... minha avaliação é positiva. Agora, exatamente, se nós tivessemos essa 

formação, esse suporte né e pudesse sistematizar esse trabalho, né, ficaria uma 

coisa mais... eu acho que as respostas ainda seriam  melhores. 

 

Finalmente 
(...) por  incrível que pareça eu preciso lembrar que eu me desestimulei de encenar  

essas produções, porque eu sou curiosa, não foi um trabalho científico, acho que se 

nós tivéssemos as informações seria bem mais fácil, se eu fosse em busca das 

informações(...)realmente eu fui curiosa. Entrei nessa área como curiosa. E sem ler. 

Um curioso sem ler, ir em busca de bibliografia do trabalho sobre vídeo. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 

Os dados coletados pelos instrumentos de pesquisa, ora confrontados 

entre si, ora com o aporte teórico, possibilitaram a visualização de alguns 

aspectos  da problemática em questão, que permitem as seguintes conclusões: 

  a) que o vídeo, como tecnologia da informação e da comunicação, 

incorporado ao processo de ensino e aprendizagem no CEFET-RN, 

impulsionado na segunda metade da década de 90, é o resultado de um 

processo de evolução do audiovisual como um todo que tem sua origem ainda 

na década de 70; 

b) o vídeo ocupa um espaço considerável na prática pedagógica dos 

professores do CEFET-RN, mas não como um diferencial em relação às demais 

tecnologias da informação e da comunicação, sejam essas tradicionais, sejam as 

chamadas novas tecnologias;  

c) a constatação de que uma maioria considerável de professores que faz, 

com freqüência relativa,  uso do vídeo em sala de aula, o faz de maneira não 

planejada, atesta um desconhecimento do diferencial dessa mídia em relação às 

mídias mais tradicionais, pois que, dessa forma, o vídeo é incorporado ao 

trabalho didático sem a preocupação com a descoberta de suas reais 

potencialidades educativas, principalmente por ser um veículo disseminador  da 

cultura através de um dos elementos mais marcantes no cotidiano do homem 

contemporâneo, qual seja, a imagem;   

 d) o fato da grande maioria dos professores usuários do vídeo revelarem 

nunca terem freqüentado qualquer evento com o objetivo de prepará-los para o 
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seu uso, indica também que, ao grande investimento material – expresso, 

sobretudo na aquisição de grande quantidade de videocassetes e televisores 

para cada sala de aula e na aquisição de uma vasta videografia - não 

correspondeu  uma preparação dos professores mediante a mídia, visando 

subsidiá-lo com as informações  essenciais, no que diz respeito a apropriação da 

linguagem específica do meio. Isso por um lado impede de se tornarem mais 

aptos a operarem  conscientemente o vídeo em suas atividades, decorrendo daí 

um melhor aproveitamento de suas potencialidades didático-educativas e 

permitindo, assim,  o desenvolvimento de competências para o uso mais 

apropriado do meio; por outro lado, é possível supor que do ponto de vista 

prático-utilitário,  isso não permite um manuseio adequado dos equipamentos 

visando um menor desgaste e um maior tempo de vida útil dos mesmos;  

e) a não preocupação do CEFET-RN em qualificar melhor o 

profissional usuário do vídeo na mesma medida dos esforços e volumes de 

recursos desprendidos na aquisição de equipamentos, demonstra uma visão 

determinista da tecnologia, em que a mesma é vista por si só como capaz de 

instigar ou sensibilizar o professor para o seu reconhecimento como um  

instrumento importante na transformação de sua prática pedagógica, não 

permitindo, dessa maneira, a formação de uma cultura voltada para a 

inserção consciente da tecnologia no cotidiano do trabalho didático-

pedagógico; 

f)  apesar desta pesquisa não ter  investigado as razões pelas quais 

alguns professores não fazem uso do vídeo em sala de aula, é possível supor 
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que isso, certamente, não deve decorrer do desconhecimento total da 

tecnologia em si, pois que, provavelmente,  se não a totalidade, mas a 

maioria desses professores devem ter um equipamento de videocassete em 

sua residência e, pelo menos no que diz respeito as operações básicas de 

seu funcionamento não encontra maiores dificuldades, permitindo deduzir que 

a sua adesão à essa mídia, bem como o seu uso mais intenso em sala de 

aula, de forma mais planejada, consciente e articulada, dependeria, em última 

instância, dos instrumentos teóricos metodológicos colocados à disposição do 

professor/usuário pela Instituição, com objetivos claros de contribuir para a 

melhoria de sua prática pedagógica mediante o uso do vídeo; 

g) mesmo diante do fato de alguns professores terem vivenciado 

experiências junto com os alunos, através de modalidades de vídeo bastante 

arrojadas – como o videoprocesso – não indica que isso seja resultado do 

domínio pleno da tecnologia. Ao contrário, pela fala destes professores, ficou 

evidente também que, experiências dessa natureza - apesar de despertá-los 

para aspectos inusitados das potencialidades da mídia em sala de aula -, não 

garantem por si sós a apropriação dos elementos fundamentais constitutivos 

da linguagem do meio, de modo que também para estes professores há uma 

necessidade premente de participarem de processos voltados para formação 

mediante o uso do vídeo.  

A par destas conclusões sugere-se aqui alguns caminhos que podem 

ajudar na reflexão e posterior definição de ações concretas, visando  o melhor 

aproveitamento do vídeo como mídia integrada ao processo de ensino e 
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aprendizagem no CEFET-RN, além de alguns aspectos relacionados ao seu 

uso como instrumento dinamizador da prática pedagógica do professor.  São 

eles: 

a) ficou evidente que o CEFET-RN, deve, com urgência, criar 

mecanismos no sentido de dotar seu corpo docente dos instrumentos teóricos 

essenciais para o  uso dos meios tecnológicos hoje à sua disposição – em 

particular o vídeo - tendo como  princípios fundamentais a compreensão da 

tecnologia como uma construção social e que somente uma apropriação 

consciente da multiplicidade de aspectos inerentes às tecnologias da 

informação e da comunicação, garantirá uma inserção eficiente do vídeo no 

processo de ensino e aprendizagem; 

b) estes mecanismos podem ser programas de qualificação permanente 

dos professores mediante o uso desse meio audiovisual específico, pois só 

assim será possível a formação de competências que lhes permitam extrair 

todo seu potencial didático-educativo, bem como possibilitar a consolidação 

de uma cultura de utilização do vídeo articulado com outras mídias, sejam 

estas as mais tradicionais, sejam as mais avançadas;   

c) o caráter permanente dessa formação não tem que, necessariamente, 

ser fruto de uma ou mais ações circunstanciais  num cronograma 

determinado, mas espaços de debates constantes sobre a necessidade e 

eficácia das tecnologias – em particular do vídeo – como ação reflexiva, 

levada à comunidade pelo corpo de pedagogos(as), sendo necessário para 

isso uma ação multiplicadora,  cujo escopo seja tornar o vídeo – e outros 
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audiovisuais – uma verdadeira extensão dos sentidos do professor em sala 

de aula, formando-se, assim uma cultura. 

 Este trabalho não teve a pretensão de encerrar o debate sobre a 

inserção do vídeo e o seu uso em sala de aula no CEFET-RN. Ao contrário, 

apenas descortina um campo de possibilidades muito vasto e rico no estudo 

do tema. Ao longo de sua consecução e ao concluí-lo, muitos aspectos 

considerados cruciais foram identificados que, se perseguidos, com certeza o 

teriam tornado mais denso e completo. Não obstante se reconhecer a 

importância deles para o aprofundamento de uma temática tão rica quanto 

esta, se optou pelo recorte aqui apresentado, o que obrigou a remeter estas 

descobertas como recomendação para trabalhos futuros. Neste sentido, 

sugere-se: 

a) investigar com mais profundidade o uso do vídeo em sala de aula, em 

especial aspectos relacionados com os resultados pedagógicos dele 

decorrente no processo de ensino e aprendizagem; 

b) aprofundar estudos no que diz respeito ao perfil dos professores, tendo 

como referencial alguns hábitos fora da escola,  visando identificar em que 

medida a freqüência do contato com as imagens através de outros meios 

– TV e cinema, por exemplo -  influencia no trabalho de sala de aula 

usando o vídeo; 

c) estudar de forma mais detalhada, como o professor do CEFET-RN lida 

com o vídeo associado a outras mídias eletrônicas como, por exemplo, 

retropojetores, slides, informática etc; 
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d) averiguar como vêm sendo planejadas as aulas e definidos os métodos de 

exploração da imagem através do vídeo, enquanto um recurso didático e, 

em que medida esse planejamento se distancia ou se aproxima do uso 

adequado do meio no processo de ensino e aprendizagem; 

e) Analisar os trabalhos produzidos pelos alunos no que diz respeito não 

somente a adequação aos conteúdos, mas sobretudo as interferências 

dos limites da orientação do professor, em virtude do desconhecimento da 

linguagem específica da produção do vídeo; 

f) Investigar junto aos alunos do CEFET-RN, qual seu olhar em relação a 

inserção do vídeo como suporte didático-pedagógico e, para eles, em que 

medida este audiovisual se constitui um diferencial no processo de ensino 

e aprendizagem; 

g) Aprofundar estudos com alunos em relação ao videoprocesso, buscando 

identificar como e se essa experiência contribui de forma diferenciada na 

aprendizagem, diante de outras modalidades didática do uso do vídeo, 

cuja participação é mais  marcada pela passividade. 

É óbvio que estes apontamentos, se concretizados não desenovelarão 

por completo as múltiplas facetas do problema, dado a densidade deste. 

Entretanto, no que se relaciona ao uso do vídeo ou de outras mídias 

aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem no CEFET-RN, se 

constituiriam num avanço bastante significativo para o estudo da temática 

abordada nas páginas desse trabalho, cuja meta principal foi contribuir para a 

descoberta da ponta da linha que compõe este   novelo.   
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ANEXO 01: visão geral (em tabelas ) da quantidade de respostas obtidas 
através da aplicação do questionário sobre aspectos do uso do vídeo em sala 
de aula. 
 
 
Tabela 01 

Professor:  como você vê o vídeo 

Opções         Quantitativos       % 

     é o melhor              07      17,1 

     importante em algumas atividades              26      63,4 

     um recurso como outro qualquer              08      19,5 

     dispensável              00        0,0 

     Total              41                      100 

 

 

 

TABELA 02 

Professor: utilização do vídeo em sala de aula 

Opções    Quantitativos                         % 

 A - sim           35                     10,3                        

 B - não           04                     89,1                       

Total           39                     100 
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TABELA 03 

Professor: freqüência de utilização do vídeo 

Opções   Quantitativos          %              

    mais de uma vez por ano            06         17,1 

    mais de uma vez por semestre            11         31,4 

    mais de uma vez por bimestre            15         42,9 

    não é possível quantificar            03           8,6 

    Total            39                      100 

 

 

 

TABELA 04 

Professor: costuma planejar o uso do vídeo 

Opções     Quantitativos                 % 

 sim 15               39,5 

 não 05               13,2 

 aleatoriamente 18               47,4 

 Total 38                100 
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TABELA 05 

Professores: freqüentaram cursos de treinamento para o uso do vídeo 

Opções            Quantitativos       % 

 sim 04 10,3 

 não                  35  89,7 

 Total                     39                         100 

 

 

 

TABELA 06 

Professor: como usa o vídeo em sala da aula 

OPÇÕES       QUANTITATIVOS          % 

   videolição                  10        18,9 

   videoapoio                  20        37,7 

   programa motivador                  14        26,4 

   programa monoconceitual                  06        11,3 

   vídeo interativo                   02          3,8 

   videoprocesso                  01          1,9 

   TOTAL                  53         100 
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ANEXO 02: Visão geral  (tabelas) da apuração por área de conhecimento. 
 

 
ÁREA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

 
 
  
Questão 01: Enquanto instrumento didático e educativo, como você vê a 
utilização do vídeo em sala de aula? 
 
 
 
 
                                                 TABELA 01 

 
                 Opções       Quantitativos         % 
é o melhor                04      18,2 
importante em algumas atividades                14      63,6 
um recurso como outro qualquer                04      18,2 
dispensável                00        0,0 
Total                22                                      100 
 
 
 
                                               
 
Questão 02: Você utiliza o vídeo como recurso didático em suas aulas? 
 
 
 
                              TABELA 02 

 
Opções         Quantitativos                                    % 
Sim                  18                       85,7 
Não                  03                       14,3 
Total                  21                                              100 
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Questão 04: com que freqüência você costuma utilizar o vídeo em sala de 

aula? 

 
                                                 TABELA 03 
 
               Opções         Quantitativos      % 
mais de uma vez por ano                   04     21,1 
mais de uma vez por semestre                  07     36,8 
mais de uma vez por bimestre                  06     31,6 
mais de uma vez por mês                  02     10,5 
Total                  19                100 

 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 05: No planejamento de sua disciplina você costuma planejar a 
utilização de vídeos definindo inclusive as estratégias? 
 
 
 
                                          TABELA 04 

 
   Opções         Quantitativos                     % 
 Sim 07                 33,3 
 não 05                 23,8 
 aleatoriamente 09                 42,9 
 Total 21                  100 
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Questão 06: Você já freqüentou um curso ou treinamento específicos  com o 
objetivo de prepará-lo para aproveitar melhor o potencial desse instrumento? 
 
 
 

TABELA 05 
 
                 Opções            Quantitativos         % 
A – sim 04       19,0 
B - não                               17       81,0 
Total                   21        100 
 
 
 
 
 
Questão 07: Qual das opções abaixo você acha que está de acordo com sua 
forma de utilização do vídeo em seu trabalho de sala de aula? (você pode 
escolher mais de uma opção) 
 
 
 

TABELA 06 

 
                   Opções            Quantitativos     % 
Videolição                   06    22,2 
Videoapoio                   09    33,3 
Programa motivador                   08    29,6 
Programa monoconceitual                   03    11,1 
Vídeo interativo                   01      3,7 
videoprocesso                   00      0,0 
Total                   27                                     100 
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ÁREA DE FORMAÇÃO GERAL 
 
 
 
 
Questão 01: Enquanto instrumento didático e educativo, como você vê a 
utilização do vídeo em sala de aula? 
 
 
 
 
                                                 TABELA 01 

 
                 Opções                Quantitativos         % 
É o melhor                              03      15,8 
importante em algumas atividades                              12      63,2 
um recurso como outro qualquer                              04      21,1 
dispensável                              00        0,0 
Total                              19                        100 
 
 
 
    

 

 

                                            
 
Questão 02: Você utiliza o vídeo como recurso didático em suas aulas? 
 
 
 
                              TABELA 02 

 
Opções         Quantitativos                                    % 
Sim                 17                    94,44 
Não                 01                        5,6 
Total                 18                                              100 
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Questão 04: com que freqüência você costuma utilizar o vídeo em sala de 

aula? 

 
                                                 TABELA 03 
 
               Opções         Quantitativos      % 

mais de uma vez por ano                   03     11,1 
mais de uma vez por semestre                  04     14,8 
mais de uma vez por bimestre                  19     70,4 
mais de uma vez por mês                  01       3,7 
Total                  17                 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 05: No planejamento de sua disciplina você costuma planejar a 
utilização de vídeos definindo inclusive as estratégias? 
 
 
 
                                          TABELA 04 

 
   Opções         Quantitativos                     % 
 Sim 08                 47,1 
 não 00                   0,0 
 aleatoriamente 09                 52,9 
 Total 17                  100 
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Questão 06: Você já freqüentou um curso ou treinamento específicos  com o 
objetivo de prepará-lo para aproveitar melhor o potencial desse instrumento? 
 
 
 

TABELA 05 
 
                 Opções            Quantitativos         % 
sim 00        0,0 
não                               18       100 
Total                    18       100 
 
 
 
 
 
 
Questão 07: Qual das opções abaixo você acha que está de acordo com sua 
forma de utilização do vídeo em seu trabalho de sala de aula? (você pode 
escolher mais de uma opção) 
 
 
 

TABELA 06 

 
                   Opções                  Quantitativos     % 
Videolição                            14    38,9 
Videoapoio                            11    30,6 
Programa motivador                            06    16,7 
Programa monoconceitual                            03      8,3 
Vídeo interativo                            01      2,8 
videoprocesso                            01      2,8 
Total                            26     100 
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ANEXO 03: o lugar do vídeo nos planos de disciplinas. 

 

 

                              ÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
 
DISCIPLNAS AUDIOVISUAIS EM 

GERAL 
       VÍDEO 

Desenho Arquitetônico transparências e slides _ 
 

Desenho Técnico Básico transparências e slides, 
quadro, giz, álbum seriado 

_ 

Desenho técnico Auxiliado 
por Computador 

transparências e slides, 
quadro, giz, álbum seriado 

_ 

Desenho Eletrônico transparências e slides, 
quadro, giz, álbum 
seriado, computador. 

_ 

Desenho I transparências , quadro, 
computador 

_ 

Desenho II Não propõe nenhum 
especificamente 

_ 

Prática Profissional Não propõe _ 
 

Desenho  Arquitetônico e 
Paisagístico 

Transparências _ 

Interpretação de Desenho 
Arquitetônico 

Não propõe _ 

 
Fonte: Gerência de Construção Civil - Planos anuais de disciplinas para o ano de 1999  
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AREA: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

 
 

DISCIPLINA OUTROS AUDIOVISUAIS        VIDEO 
Linguagem de 
Programação 

Microcomputador e 
retroprojetor 

_ 
 

Orientação Educacional Transparências + 
 

Aplicativos Microcomputador _ 
 

Eletrônica Básica Retroprojetor, quadro e 
giz 

_ 
 

Eletrotécnica Transparências,  quadro + 
 

Sistemas operacionais Transparências, quadro, 
data show 
microcomputador 

+ 
 

Informática Quadro, 
microcomputador, 
retroprojetor 

+ 

Linguagem de 
Programação 

transparências, quadro, 
microcomputador 

+ 
 

Análises de Sistemas transparências, quadro, 
microcomputador 

_ 
 

 
Fonte: Programas Anuais de Disciplinas para o ano de 1999 – Gerência de Informática 
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AREA: RECURSOS NATURAIS 

 
 

DISCIPLINA OUTROS AUDIOVISUAIS           VIDEO 
Planejamento de Larva de 
Minas 

Retroprojetor, slides, flip 
sharp 

+ 
 

Petrografia Transparências, episcópio, 
slides 

+ 
 

Mineralogia transparências, slides e 
equipamentos específicos. 

_ 

Fotogeologia e 
Sensoriamento Remoto 

fotografias, transparências _ 

Prospecção Geoquímica Transparências, slides, 
quadro 

+ 
 

Pesquisa  Mineral Transparências, mapas, 
slides 

+ 
 

Geologia Geral slides, mapas, fotografias e 
recursos específicos  

+ 

Gestão Ambiental transparências, slides + 
 

Operações Unitárias transparências, slides + 
 

Projetos em Saúde Pública fotos, flip sharp, quadro  + 
 

Microbiologia Sanitária retroprojetor, TV + 
 

Administração e Controle da 
Qualidade Ambiental 

 
retroprojetor 

_ 

Saneamento Ambiental retroprojetor _ 
 

Sistema de Saneamento 
Básico 

retroprojetor + 
 

Sistema de Limpeza Urbana retroprojetor, quadro + 
 

Projetos de Laboratórios retroprojetor, quadro + 
 

Instalação Hidrosanitárias retroprojetor, quadro + 
 

Princípios Tecnológicos flip sharp, mapas, 
computador retroprojetor 

+ 

Introdução à Tecnologia 
Ambiental 

Retroprojetor, episcópio, 
cartazes 

+ 
 

 
Fonte: Gerência de Recursos naturais – Planos anuais de disciplinas para o ano de 1999. 
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AREA: DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO GERAL 
 
 

DISCIPLINA OUTROS AUDIOVISUAIS          VIDEO 
Biologia Retroprojetor, slides, flip 

sharp, cartazes. 
+ 
 

Química 1 Transparências, slides, 
cartazes 

+ 
 

Química 2 transparências, slides, 
quadro  

+ 
 

Física 1 
 

Transparências, quadro + 

Física 2 Transparências, slides, 
fotografias, quadro e giz 

+ 
 

 Língua Inglesa Equipamento de audio e 
vídeo, multimídia 

+ 
 

Lingua Portuguesa 1 slides, mapas, fotografias  
músicas, marcador 

+ 

Língua Portuguesa e 
Literatura 2 

transparências, cartazes _ 
 

Língua Portuguesa e Lit. 
3 

transparências, quadro e 
giz 

_ 
 

Língua Portuguesa e Lit. 
4 

Quadro e giz _ 
 

História Retroprojetor, cartazes, 
textos, fotografias, data 
show 

+ 
 

Geografia Retroprojetor, cartazes, 
flip sharp, slides, textos, 
mapas 

+ 

Matemática Quadro, giz, jogos, 
retroprojetor 

_ 
 

 

Fonte: Coordenação Pedagógica - Planos anuais de disciplinas para. 
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Anexo 04: Portaria nº 65-sDr de 19 de março de 1970. Designa a criação 
do Setor de Material Didático e Áudio- Visual.  
 

 

 


