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Educar é entrar em confronto com a 
realidade, é romper a aderência a ela, é 
procurar a causalidade profunda dos fatos, 
é perceber os condicionamentos criados 
por essa realidade. Mas o ato do 
conhecimento não termina nesse 
desvelamento da realidade, implica um 
projeto de transformação. Mudança só há 
se houver conscientização.  

Freire (2001, p. 10). 



 

 

 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho intitulado “RECURSOS DIDÁTICOS E DESEMPENHO 

ACADÊMICO: um estudo de caso” tem como objetivo averiguar, numa perspectiva 

comparativa, o uso de diferentes recursos didáticos e os impactos no processo de 

ensino-aprendizagem em uma turma do ensino médio integrado do IFRN Campus 

Ipanguaçu, na disciplina de matemática. Tendo como elementos primordiais na 

elaboração dos pressupostos que deram rumo à construção da metodologia da 

pesquisa, um estudo de caso em uma perspectiva qualitativa, no qual a construção 

dos dados da pesquisa ocorreram por meio da aplicação de questionários 

direcionados aos alunos, entrevistas com a professora e das observações como 

participante. Desse modo observa-se que a utilização dos diferentes recursos 

didáticos, tanto os convencionais quanto os mais atuais, tiveram desempenho 

similares, possuem benefícios e dificuldades característicos e que permitem múltiplas 

possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. O que permite concluir que a 

utilização conjunta de diferentes recursos permite uma diversidade de métodos e 

técnicas, que se integrados, fomentando uma reflexão sobre as múltiplas 

possibilidades que o ensino híbrido pode trazer para o aperfeiçoamento do ensino e 

da aprendizagem. 

Palavras-chave: Recursos didáticos. Metodologia de ensino. Ensino híbrido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work titled Didactic resources and academic performance: an exploratory 

study, aims to ascertain, in a comparative perspective, the use of different didactic 

resources and the impacts in the teaching-learning process in an integrated high 

school class of the IFRN Campus Ipanguaçu, In mathematics. Having as main 

elements in the elaboration of the assumptions that led to the construction of the 

methodology of the research, a case study in a qualitative perspective, in which the 

construction of the research data occurred through the application of questionnaires 

directed to the students, interviews with the teacher And the observations as 

participant. Thus, it is observed that the use of different didactic resources, both 

conventional and current, had similar performance, have characteristic benefits and 

difficulties and that allow multiple possibilities in the teaching-learning process. This 

allows us to conclude that the joint use of different resources allows a diversity of 

methods and techniques, which are integrated, fostering a reflection on the multiple 

possibilities that hybrid teaching can bring to the improvement of blended learning. 

Keywords: Didactic resources. Teaching methodology. Blended learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A metodologia de ensino é estruturada por pontos específicos que dizem respeito 

à sequência didática, do planejamento e de como os procedimentos da aula irão 

acontecer durante o processo de ensino aprendizagem. 

 Fazem parte da metodologia a articulação com os objetivos e conteúdos de 

ensino e a utilização de instrumentos e materiais didáticos. Assim, esses elementos 

são determinantes na metodologia a ser adotada pelo docente. No entanto, ao longo 

do próprio desenvolvimento da sociedade, surgem novas demandas e exigências, as 

quais têm impacto no âmbito escolar, como é o caso das novas tecnologias.  

Na atualidade, as transformações e evoluções dos materiais e instrumentos 

tecnológicos têm mudado as perspectivas metodológicas convencionais, tanto o 

ensino presencial quanto o ensino a distância (EaD). 

A internet e as tecnologias da informação e comunicação (TIC) vêm 

transformando o modo de vida da sociedade moderna. As pessoas estão a cada dia 

mais conectadas na rede mundial de computadores por meio da Web e, isto, como 

toda transformação social, traz impactos diretamente para a educação. 

 

[...] as novas tecnologias da inteligência individual e coletiva estão 
modificando profundamente os dados do problema da educação e da 
formação [...]. Devemos construir novos modelos do espaço dos 
conhecimentos (LÉVY, 2005, p. 1). 

 

Nesta perspectiva, privilegiamos como objeto de estudo o uso de recursos 

didáticos e definimos como objetivo da pesquisa averiguar, numa perspectiva 

comparativa, o uso de diferentes recursos de ensino e os impactos no desempenho 

acadêmico dos alunos de uma turma do ensino médio integrado do IFRN Campus 

Ipanguaçu, na disciplina de Matemática. 

Para a construção deste trabalho foi realizado um estudo de caso como 

estratégias de investigação, no qual foram utilizadas como técnicas metodológicas: 

Aplicação de questionários para a construção dos dados da pesquisa, por meio do 

público participante (professora e alunos) das observações e do estudo, que 
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construíram os elementos primordiais na elaboração dos pressupostos que deram 

rumo à construção da metodologia da pesquisa 

É importante que, além da adequação dos recursos didáticos, pensar em novos 

usos, configurações e moldes para a construção das metodologias de ensino. Novas 

propostas pedagógicas sugerem, não apenas a introdução de novos recursos 

tecnológicos, mas de inclusão entre esses recursos com objetivo de prover um ensino 

de qualidade aproveitando o melhor de cada um. 

O trabalho estrutura-se em seis capítulos, apresentando-se no primeiro a 

Introdução, que traz os conceitos iniciais sobre o tema do trabalho, objetivo, 

justificativa, metodologias e estrutura, no qual Lévy (2005) foi utilizado como aporte 

teórico. No segundo capítulo é abordada a Caminhos percorridos: construindo a 

metodologia de pesquisa, no qual são tratados o estudo de caso e observação, tendo 

como aporte Lüdke e André (1986); Flick (2009); Gerhardt e Silveira (2009); Lüdke e 

André (1986), esse capitulo apresenta as estratégias e artifícios técnicos da 

construção da metodologia de pesquisa deste trabalho. O terceiro capítulo caracteriza 

os Recursos didáticos: conceito e implicações pedagógicas no processo de ensino 

aprendizagem, que teve como referencial teórico Libâneo (2013); Araújo (2015); 

Scielo (1996); Amorim (2014); Nérici (1989); Veiga (2007); Araújo (2006); Fidalgo e 

Machado (2000); Pfromm Neto (1976). Nesse capítulo também estão presentes os 

conceitos e aplicação teóricas dos recursos estudados nessa pesquisa: Quadro com 

os teóricos Araújo (2007) e Souza (2006), a Apresentação eletrônica com Schmitt 

(2011), a Vídeoaula com Araújo e Azevedo (1992); Silva (2006); Cadeias e Carvalho 

(2016); Cinelli (2003); Maia e Mattar (2007), e o Software educativo com JUCÁ (2006). 

No capítulo quatro as teorias e bases teóricas do Ensino híbrido, sendo citados Gomes 

(2014); Horn e Staker (2015); Bacich e Tanzi Neto (2015). No capítulo cinco é 

apresentada os resultados da pesquisa Diálogos entre recursos didáticos e o 

desempenho dos alunos, no qual estão presentes o estudo sobre os dados dos 

questionários, entrevistas e observações. E no capítulo seis as considerações finais: 

sempre provisórias, contendo uma conclusão sobre os resultados da pesquisa e suas 

contribuições para o ensino. 
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2. CAMINHOS PERCORRIDOS: construindo a metodologia de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com a professora da disciplina de Matemática e os seus 

alunos da turma do 2° ano ou 3° semestre (vespertino) do Ensino Médio Integrado ao 

Técnico em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) – Campus Ipanguaçu, Rio Grande do Norte, Brasil, no 

segundo semestre de 2017. 

Na construção da fundamentação deste trabalho, foram pesquisados, estudados 

e analisados materiais bibliográficos com temáticas de acordo com cada tópico 

especificamente, como também títulos que contêm perspectivas similares, que 

serviram como aporte referencial e teórico da pesquisa. 

Para a elaboração deste trabalho monográfico foram utilizados como métodos 

de pesquisa: metodologia de pesquisa um exploratória baseada na etnografia e na 

construção dos dados o método de estudo de caso na modalidade de pesquisa 

qualitativa e de observação como participante. Corroborando com o que diz Gil apud 

Gerhardt e Silveira (2009), sobre estudo exploratório: 

 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou 
a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) 
levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão (GIL apud GERHARDT e 
SILVEIRA, 2009, p. 35). 

 

2.1. ESTUDO DE CASO 

 

O método de estudo de caso foi o escolhido, pois essa pesquisa focaliza em uma 

temática que evidencia problemáticas recorrentes em relação aos impactos 

metodológicos causados pelo uso de diferentes recursos didáticos, mas, além disso, 

procurando propor uma solução que ao mesmo tempo aproveite os elementos 

metodológicos já existentes e traga novas perspectivas para o ensino na atualidade. 

Acompanhando o pensamento de Lüdke e André (1986, p. 17) de que, “quando 
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queremos estudar algo similar, que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher 

o estudo de caso”. 

Como instrumento para a construção dos dados da pesquisa aplicou-se um 

questionário estruturado aos 52 alunos matriculados na série estudada, perguntando 

sobre a percepção que tiveram diante dos diferentes recursos didáticos (quadro/lousa, 

apresentação eletrônica, vídeoaulas e software educativo) no processo de ensino-

aprendizagem de Matemática em um curso do ensino médio.  

Entrevistas estruturadas realizadas com a docente da disciplina de matemática 

da turma observada, que teve como foco central a obtenção de informações que 

compuseram a construção dos dados referentes à utilização, vantagens e 

desvantagens, benefício e pontos negativos sobre o uso de cada recursos didático 

utilizado pela docente. 

 

2.2. OBSERVAÇÕES 

 

Na pesquisa, a técnica de observação traz ao pesquisador elementos próprios 

de determinado conjunto de pessoas, objetivando identificar o modo de se relacionar 

entre si de acordo com certa circunstância. Partindo dessa ideia, Gerhardt e Silveira 

(2009) definem “observação” como: 

 

Uma técnica que faz uso dos sentidos para a apreensão de 
determinados aspectos da realidade. Ela consiste em ver, ouvir e 
examinar os fatos, os fenômenos que se pretende investigar. A técnica 
da observação desempenha importante papel no contexto da 
descoberta e obriga o investigador a ter um contato mais próximo com 
o objeto de estudo (GEHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 74). 

 

Cabe ao observador participante a função determinante sobre o método de 

observação adequado a cada pesquisa. Flick (2009) escreveu sobre essa relação que: 

 

As principais características do método dizem respeito ao fato de o 
pesquisador mergulhar de cabeça no campo, que observará a partir 
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de uma perspectiva de membro, mas deverá, também, influenciar o 
que é observado graças a sua participação (FLICK, 2009, p. 207). 

 

Essa forma de observação participante traz o ponto de vista para o observador, 

envolvimento e identificação com as pessoas investigadas. Nessa perspectiva, Lüdke 

e André (1986) apontam que, ao retratar o cotidiano escolar em toda a sua riqueza, 

esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos para uma melhor compreensão 

do papel da escola e suas relações com outras instituições da sociedade.  

 A partir dessa perspectiva de papel do observador e do método de observação, 

foram delineados direcionamentos desse elemento constituinte da pesquisa, onde 

foram observadas, de forma participante, quatro aulas mediadas por uma docente da 

disciplina de Matemática, vinculada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu.  

 

Tabela 1 - Identificação da professora 

Pseudônimo POS 

Cargo Professora 

Área de Formação Matemática e ensino 

Tempo de Docência na Instituição 3 anos (desde 2014) 

 

 As aulas da disciplina a qual serviu como ambiente experimental, que 

fundamentou a construção dos dados desta pesquisa, possuíam três horas-aula 

semanais: quarta-feira, das 14h40 às 15h25, e quinta-feira, das 14h40min às 16h10. 

Estas foram observadas em quatro momentos distintos, de acordo com cada recurso 

didático tratado nesta pesquisa, exibidas na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Observações realizadas 

 1ª Observação 2ª Observação 3ª Observação 4ª Observação 

Recurso 
Quadro/ lousa Vídeoaula 

Apresentação 
eletrônica 

Software 
educativo 

Data 06/07/2017 13/07/2017 26/07/2017 27/07/2017 
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Horário 14h40 às 
16h10 

14h40 às 
16h10 

14h40 às 16h10 
14h40 às 

16h10 

 
Os dados construídos por meio das observações compuseram, juntamente com 

os dados referente aos questionários que foram aplicados aos alunos e as entrevistas 

com a docente, os resultados dessa pesquisa. 
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3. RECURSOS DIDÁTICOS: conceito e implicações pedagógicas no processo 
de ensino aprendizagem 

 

Antes de abordar propriamente os recursos didáticos, trataremos sobre a 

Metodologia, visto que pensar em recursos didáticos é considerar a metodologia que 

desencadeou o uso de determinado recurso. 

Pode ser atribuído à metodologia um significado, no qual seria homônimo de 

método, podendo-se dizer que o termo metodologia é derivado da palavra methodus 

em Latim, da união de metá (objetivo) e hodós (caminho). Araújo (2015) aponta que, 

de acordo com essas significações, metodologia pode ser compreendida como 

tratado, disposição ou ordenamento sobre o caminho por meio do qual se busca. Com 

isso, método ganha o sentido de caminho para alcançar um objetivo. Cada área do 

saber possui um tipo de metodologia que se adequa aos seus propósitos. A 

metodologia de ensino é pertencente ao núcleo dos conteúdos procedimentais do 

processo didático. 

 A metodologia de ensino em uma visão preliminar apontada por Manfred (1993), 

seria o estudo das diferentes trajetórias traçadas/planejadas e vivenciadas pelos 

educadores para orientar/direcionar o processo de ensino-aprendizagem em função 

de certos objetivos ou fins educativos/formativos, que em uma visão generalista se 

configura como o estudo dos métodos e técnicas determinantes para uma melhor 

construção didático-pedagógica entre os conteúdos e a forma que se pode ter no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Essa construção, na qual está envolvida a metodologia de ensino, é um dos 

muitos aspectos intrínsecos aos elementos didáticos, tais como planejamento e ação 

(teoria e prática), objeto de trabalho (conteúdo), material (tecnologias educativas) e 

sobre os objetivos a serem alcançados. É o aspecto didático que engloba todos os 

outros, montando uma espécie de sistema/roteiro fundamental em todo o momento 

da aula. Tal estudo composto por métodos e técnicas que compõem o processo de 

ensino-aprendizagem do núcleo procedimental da didática. 

O método, segundo Libâneo (2013, p. 165) é um caminho para atingir um 

objetivo.  
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Os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdo, e 
referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos do 
ensino, ou seja, ao “como” (como alcançar esses objetivos), do 
processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo 
professor e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos. Temos, 
assim, as características dos métodos de ensino: estão orientados 
para os objetivos; implicam uma sucessão planejada e sistematizada 
de ações, tanto do professor quanto dos alunos; requerem a utilização 
de meios (LIBÂNEO 2013, p. 164). 

 

Possuir método significa ao docente que ele possui propriedade sobre os 

conteúdos, recursos e técnicas de ensino, mas, além disso, que esse professor tem 

uma abrangência geral do processo de ensino-aprendizagem no âmbito social. 

Libâneo (2013), fala sobre a compreensão que o professor deve ter sobre esse 

processo: 

 

[...], os fins sociais e pedagógicos do ensino, as exigências e desafios 
que a realidade social coloca, as expectativas de formação dos alunos 
para que possam atuar na sociedade de forma crítica e criadora, as 
implicações da origem de classe dos alunos no processo de 
aprendizagem, a relevância social dos conteúdos de ensino etc. 
(LIBÂNEO, 2013, p. 165). 

 

 O método de ensino é definido pelo professor de acordo com critérios 

acordados com a relação entre os processos de ensino e aprendizagem, entre as 

atividades do docente e a relação dos alunos enquanto ao ensino, mas também, da 

percepção do aprendizado dos alunos em relação aos conteúdos da matéria, levando 

em conta aspectos internos (tipos de métodos) e externos (funções didáticas e 

procedimentos lógicos de assimilação da matéria) ligados ao processo pedagógico. 

Existem cinco tipos de método de ensino, segundo Libâneo (2013), listados a seguir: 

 

 

Tabela 2 - Classificação dos métodos de ensino 
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CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSINO 

Método Técnicas aplicadas ao método 

Método de exposição dos conteúdos 
Exposição verbal, demonstração, ilustração, 
exemplificação, etc. 

Método de trabalho independente 
Estudo dirigido, investigação e solução de 
problemas, etc. 

Método de elaboração conjunta Conversação didática (perguntas) 

Método de trabalho em grupo 
Debate, RPG, Tempestade Mental, GV-GO, 
Seminário, etc. 

Atividades especiais Estudo do meio, atividades práticas, etc. 

Fonte: (AMORIM, 2014, p. 9) apud (LIBÂNEO, 2013, p.176-190). 

 

Os métodos de ensino envolvem um conjunto de comedimentos de estruturação 

e objetivam nortear todo o processo de ensino e a aprendizagem do aluno. Já as 

técnicas, segundo Nérici (1989, p. 55), “considera-se a técnica como procedimento 

didático que se presta a ajudar a realizar uma parte da aprendizagem a que se propõe 

o método”. Para além dessa perspectiva além de servirem ao objeto de auxiliar no 

planejamento institucional e professoral, os métodos e técnicas corroboram 

viabilizando o processo de ensino. 

Trazendo-se, segundo Araújo (2006), o sentido de que, “os métodos, as técnicas 

e tecnologias se remetem ao processo de ensino, caracterizando o “como” ensinar”. 

Isso implica seus direcionamentos, podendo assim, serem guiados, e não se 

assumirem ou serem apresentados como condutores do processo de ensino.  

O vocábulo de origem na língua grega téchne (toda série de regras por meio das 

quais se consegue algo) deu origem a alguns termos com significância, relacionados 

ao aprofundamento de aspectos práticos na composição de ações e resolução de 

problemas, tais como, técnica, tecnicismo e tecnologia etc.  
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Araújo (2006) aponta que, técnica, tecnicismo e tecnologia, em relação ao 

processo pedagógico, conjugam-se em vista da atividade de ensino desenvolvida no 

interior das instituições escolares.  

O termo técnica é definido por Houaiss (2001) como, “maneira de tratar detalhes 

técnicos, relativo à arte, à ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de uma 

profissão”. Nessa perspectiva as técnicas de ensino devem ser definidas como 

estratégias específicas adotadas para que, de forma objetiva, para se 

ensinar/aprender. Essas trazem ao processo pedagógico relações sociais possuindo 

caráter relativamente destacado dos demais componentes desse processo. 

As técnicas de ensino comportam uma grande e complexa gama de 

preocupações que suas dimensões tomam cada dia mais com o desenvolvimento 

tecnológico e as mudanças que esse movimento de modernização traz à educação. 

Veiga (2007) escreveu que as técnicas de ensino sugerem tecnicismo, e este 

tecnologia; por sua vez, essa se constitui associada ao desenvolvimento. Esse 

pensamento traz a perspectiva de que modernização e as novas tecnologias não 

devem se dissociar do âmbito social e humano, que são produtores, exploradores e 

consumidores desses recursos, como também, das funcionalidades de cada aspecto 

socialmente desenvolvido por meio dessa modernização. 

Surgiram concepções de ensino a partir desse desenvolvimento tecnológico e 

uma destas, talvez a mais utilizada e discutida. O tecnicismo nasceu na década de 

1930, como fruto da expansão do sistema capitalista ocasionada pela industrialização, 

urbanização e tecnificação dos processos sociais (ARAÚJO, 2007, p. 14). 

Durante as décadas de 1960 e 1970, o panorama dos processos pedagógicos 

trouxe expectativas de que o tecnicismo traria novas perspectivas aos processos de 

ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva Araújo (2007) aponta que:  

 

Os elementos constituintes do que se denomina por tecnicismo não se 
restringem à utilização mais ou menos maciça de recursos 
tecnológicos no ensino, mas a expectativa, a crença, a convicção, a 
esperança, a confiança de que o emprego de recursos técnicos (sejam 
audiovisuais, óticos, eletrônicos, cibernéticos ou propriamente 
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técnicas de ensino tais como a instrução programada, o microensino, 
o estudo por meio de fichas, os módulos instrucionais, as máquinas de 
ensinar, a teleducação, etc.) solucionariam ou teriam papel 
preponderante na solução das questões relacionadas ao ensino e à 
aprendizagem (ARAÚJO, 2007, p. 15). 

 

Essa modernização se reflete, especialmente no âmbito técnico da educação 

escola, principalmente em relação aos aspectos metodológicos dos processos de 

ensino e aprendizagem. Diante disso é possível observar que o campo educacional 

compartilha de aspectos tecnicistas, assim como, tantos outros setores que compõem 

o âmbito social, político, econômico etc. Tornando-se o que pode-se denominar de 

tecnicismo pedagógico, em que Veiga (2007, p. 15) descreveu que, “o tecnicismo 

pedagógico significa sobrelevar as técnicas, os processos, os recursos didáticos 

ligados à dinâmica concreta do ensinar e do aprender”. Em que segundo Candau 

(1983), “[...] desde o início dos anos de 1960 as Tecnologias Educacionais e, 

concretamente, do Ensino Programado, vinha exercendo forte impacto na área da 

didática”. Isso trouxe a perspectiva de concepções diversas para as tecnologias e/ou 

recursos didáticos. 

O termo tecnologia deriva da junção do radical tecn(o) e do sufixo logia (logos, 

que significa ciência, arte, tratado, exposição cabal, tratamento sistemático de um 

tema), formando esse termo com datação oficial em língua portuguesa registrada no 

ano de 1783. 

 A definição do significado da palavra tecnologia por Houaiss (2001), “teoria 

geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e 

instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana”. Podendo-se 

assim, compreender como uma tecnologia educativa como um conjunto de técnicas, 

métodos, meios e instrumentos auxiliadores do processo de ensino-aprendizagem. 

 O conceito de tecnologia educacional possui duas dimensões distintas em 

relação à função que possui na construção dos conhecimentos. Podendo assim, ser 

definida por Fidalgo & Machado (2000), como:  
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[...] pode ser definida como aplicação sistemática de conhecimentos 
científicos e tecnológicos à solução de problemas educacionais ou 
como teorias e estudos específicos sobre o desenvolvimento e 
emprego de ferramentas, máquinas e procedimentos técnicos, em 
geral, em educação (FIDALGO & MACHADO, 2000, p. verbete: 
tecnologia educacional). 

 

 A união entre métodos, técnicas e recursos didáticos compõem as tecnologias 

educativas. Isso traz para a tecnologia educacional a perspectiva de ser 

fundamentada como parte de um corpo de conhecimentos tecnológicos e científicos, 

com foco no processo de ensino e aprendizagem. Esse pensamento faz referência às 

características da metodologia de ensino, quando se fala em aspectos relacionais 

(entre aluno e professor), como também, a concepção e entendimento dos processos 

que implicam o ensinar e o aprender. 

 Outra perspectiva trazida pelos autores Fidalgo e Machado (2000), na parte 

complementar do verbete: 

 

Mais especificamente, o termo tem sido utilizado para se referir à 
aplicação da tecnologia associada às ciências físicas e à engenharia 
na construção de instrumentos e equipamentos para fins de instrução. 
Estão compreendidos nesta categoria os equipamentos de projeção, 
gravadores, laboratórios de linguagem, televisão, máquinas de ensinar 
e sistemas de ensino baseados em computadores (FIDALGO & 
MACHADO, 2000). 

 

 Essa segunda concepção incumbe às tecnologias educacionais a conceituação 

referente aos instrumentos e metodologias vinculadas a instrução, ou seja, aos 

recursos didáticos aplicados ao processo de construção do conhecimento. 

 Ambas as perspectivas compõem a função e o objetivo central das tecnologias 

educacionais que é, na verdade, responder à questão “como?”, “como alcançar o 

objetivo?” ou “como ensinar esse conteúdo?”. Tanto os conhecimentos tecnológicos 

e científicos, quanto os instrumentos e metodologias voltadas ao ensino-

aprendizagem, configuram a tecnologias educacionais. 
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 A origem da tecnologia educacional estaria, segundo Pfromm Neto (1976, p. 

XII), nas ciências do comportamento, principalmente na Psicologia, e nas ciências 

físicas e nas tecnologias associadas (física, química, engenharia elétrica etc.). 

 Outro ponto de vista trazido por Pfromm Neto (1976) é que a origem da 

tecnologia da educação está ligada aos recursos tecnológicos dedicados ao campo 

educativo, como também à instrução programada e as máquinas de ensinar. Para isso 

o autor diz que: 

 

A essas duas facetas originais da tecnologia da educação devem ser 
acrescentadas outras [...]. Referimo-nos à análise de sistemas, à 
cibernética, à teoria e pesquisa em comunicação e a teoria e pesquisa 
em psicologia da aprendizagem (PFROMM NETO, 1976, p. 5). 

 

 Os instrumentos tecno-educativos estão na posição de auxiliares e 

complementadores, devotados ao bom andamento dos processos que envolvem a 

construção dos conhecimentos, como meios pelos quais alunos e professores se 

comunicam e/ou por meio do que se é adequado utilizarem-vos como ferramenta 

mediadora na ação didática. 

 

3.1. O QUADRO 

 

Diante de tantas tecnologias voltadas ao ensino, a que foi mais utilizada e ainda 

é utilizada até hoje (em menor número) é o quadro-negro, quadro-de-giz ou 

simplesmente quadro que possui o significado de quadrado. Essa definição possui 

datação em língua portuguesa registrada a partir do ano de 1612. 

 

Superfície lisa, plana ou ligeiramente côncava, feita de madeira ou 
ardósia, geralmente pintada de negro ou verde, muito usado nas 
escolas para sobre ela escrever-se a giz; quadro-de-giz, quadro-
negro[...] (HOUAISS, 2001). 
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 Como alternativa ao quadro-de-giz surge a lousa, termo de uso significativo 

datado de 1115, e é definido por HOUAISS (2001) como “quadro de ardósia de 

tamanhos variados, com moldura de madeira, que se usa nas escolas (geralmente 

fixado na parede ou sobre um cavalete), para nele se escrever a giz [...]”. A lousa 

possui atualmente outra configuração, sendo atualmente confeccionada com 

materiais como madeira na base, metal leve na moldura e uma resina na cor branca 

para revesti-lo. Popularmente conhecido como quadro-branco, nele a escrita é 

realizada com auxílio de marcadores específicos para esse tipo de superfície, mais 

conhecidos como pincel atômico. 

O quadro-negro e/ou o quadro-branco representam o objeto central em sala de 

aula, para o qual todos os alunos devem manter suas atenções voltadas, paralelo ao 

lado onde o professor se encontra e propõe aos alunos os ensinamentos. Essa 

distribuição ou organização, embora possa aparentar certa superioridade do professor 

e dos conteúdos em relação aos alunos, por outro lado, como apontado por Souza 

(2006, p. 11), “esta organização espacial, mas promotora de dada interação entre o 

professor e os alunos, triunfa com a generalização do ensino simultâneo [...]”. 

 Essas tecnologias convencionais que privilegiam o uso da escrita manual são 

ainda muito utilizadas, tanto que é difícil pensar em uma sala de aula que não possua 

uma delas, tornaram-se assim, uma tecnologia característica do ambiente de ensino. 

Estas também serviram como base para o desenvolvimento de outros tipos de 

tecnologia mais atuais que utilizam artifícios digitais, abrindo caminho para o uso de 

outros tipos de mídias que podem ser usadas na educação. 

 

3.2. APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA 

 

O período entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000 foi marcado pela 

transição entre as tecnologias que utilizam sistemas analógicos, sendo assim, 

substituídas por tecnologias que usam sistemas digitais. A lousa foi um dos recursos 

que passaram por essa transformação, recebendo novas configurações em diferentes 

objetos utilizados na construção didática, sendo que o principal sucessor é a 

apresentação eletrônica.  
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Uma apresentação eletrônica é um recurso de sociabilização para exposição de 

temas diversos e mediação de informações em contextos diversos, com múltiplas 

finalidades, tais como: reuniões, seminários, palestras, aulas, entre outros. Nesse 

contexto Ramos; Arriada e Fiorentini (2009) escreveu que: 

 

As apresentações de slides ocupam lugar de destaque no contexto 
das escolas, em geral. Uma nova textualidade muito peculiar está 
associada a este tipo de documento digital. Além do uso de integrado 
de textos, voz, música e imagens, temos também a possibilidade da 
animação e da leitura não linear. Todas estas características de uma 
produção hipermidiática são conseguidas através de uma ferramenta 
de edição bastante amigável (RAMOS; ARRIADA; FIORENTINI, 2009, 
p. 90) 

 

Estas apresentações são, normalmente, elaboradas utilizando softwares 

dedicados à confecção, edição e apresentação de mídias gráficas (os editores de 

slides), existem softwares corporativos que são os mais comumente utilizados (Ex.: 

PowerPoint, Keynote, entre outros), mas existem também softwares gratuitos (Ex.: 

Slides.com, Google Apresentações, PowToon, entre outros). Esse tipo de software 

oferece recursos funcionais que servem para realizar manipulação de textos, 

organogramas, imagens, gráficos, tabelas, sons, animações e vídeos. Ainda tem a 

possibilidade de incluir hiperlinks para outras apresentações, arquivos armazenados 

no dispositivo computacional, como também, sites e vídeos por meio da Internet.  

A estrutura de uma apresentação eletrônica é composta por várias telas em 

formato de ficha (slides), que são exibidas sequencialmente com o auxílio de um 

computador. A exibição das apresentações eletrônicas, comumente, é realizada por 

meio de dispositivos de projeção (datashow, retroprojetor, epidiascópio, entre outros), 

onde a imagem real de um objeto é ampliada e projetada sobre uma tela. 

Um exemplo inovador de apresentação eletrônica é por meio do uso de uma 

lousa virtual ou lousa digital que é uma tela de tamanho similar à sua versão 

convencional, que foi desenvolvida para se tornar uma alternativa mais interativa ao 

quadro-branco. É como um grande monitor de computador que é capaz de receber 

ordens de comando por meio de toques na superfície da tela, portanto, possui 

capacidade de exercer as funcionalidades de multimídia e recursos de softwares que 
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vemos em um computador convencional dos dias atuais. De acordo com Schimitt 

(2011): 

 

A utilização de recursos tecnológicos em sala de aula diversifica e 
promove aulas mais dinâmicas, atraentes e participativas. Os slides 
digitais podem constituir um instrumento eficaz na visualização e 
explanação de qualquer conteúdo (SCHMITT, 2011, p. 1). 

 

O uso dessas tecnologias em sala de aula traz a objetividade de 

abranger/ampliar a perspectiva que se tornou cultural, de que o único modo passível 

de ser usado para realizar e mediar a comunicação dos conteúdos é apenas a 

linguagem escrita, para outros recursos. 

Essas outras tecnologias possuem usualidade, interatividade e diversidade 

quanto à exibição de por meio de recursos multimídia (de imagem, som, vídeos etc.), 

simulação de imagem (gráficos 3D, emuladores de processos etc.) e acesso livre à 

navegação na Web.  

Essas múltiplas possibilidades abrem a prospectiva de trabalho dos conteúdos 

quanto à utilização do quadro ou lousa. Partindo da escrita manual para a escrita 

multimodal, que engloba múltiplos recursos das mídias digitais e usam de forma 

complementar. 

 

3.3. A VíDEOAULA 

 

A expansão no uso do vídeo se deu a partir do ano de 1965, quando as primeiras 

câmeras surgiram no mercado, do qual as emissoras de televisão (TV) possuíam 

quase que exclusivamente o monopólio desse formato de mídia. 

Na década de 1980 essa mídia explodiu em quesitos de popularidade com o 

surgimento dos aparelhos de videocassete, por meio dos dispositivos de fitas 

magnéticas (VHS, por exemplo). Santos apud Araújo e Azevedo (1992) apontou que, 

o videocassete foi visto como a grande solução para todos os problemas de 

comunicação. Surgiram vários cursos sobre produção e metodologia de exibição.  
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Na década de 1990, os aparelhos com tecnologia de discos ópticos passaram a 

substituir as fitas VHS, no caso dos vídeos os sucessores foram os dispositivos de 

DVD, isso ocasionou grandes possibilidades de uso para o vídeo em vários setores 

da sociedade, principalmente no âmbito de ensino-aprendizagem, quando o vídeo 

começou a ser utilizado como recurso didático na EaD. Maia e Mattar (2007) apontam 

que: 

 

Nesse período, a educação a distância manteve o material impresso 
como base, mas, posteriormente, passou a complementar o método 
com recursos de áudio e vídeo, transmissões de rádio e televisão, 
videotexto [...] (MAIA; MATTAR, 2007, p. 24). 

 

 Esse período ficou marcado pelo grande consumo desse sistema de ensino e 

da introdução do vídeo enquanto recurso aplicável ao ensino, mas foi a partir da 

primeira década dos anos 2000 com a popularização da internet que as multimídias, 

principalmente o vídeo, tenha se tornado cada vez mais presente no ensino e na 

aprendizagem. 

 O termo vídeoaula é a união do conceito de uma aula, em molde convencional 

na maioria das vezes, que é gravada e distribuída e/ou compartilhada em formato de 

vídeo. Possui como objetivos complementar, ilustrar e reforçar os conteúdos 

referentes a determinado núcleo disciplinar ou curso, servindo como importante 

recurso didático no aprendizado e fixação dos conhecimentos a serem adquiridos ou 

que se queiram ter. Corroborando com Crivellaro apud Da Silva (2015), quando 

escreveu que: 

 

Na busca por metodologias alternativas que proporcionem um ensino 
voltado para a cidadania, destacam-se os recursos audiovisuais como 
sendo uma metodologia didática importante pela multiplicidade de 
linguagens que facilita no processo de comunicação. Diante da 
sociedade contemporânea influenciada pelos meios de comunicação, 
é importante que o professor compreenda as linguagens do cinema, 
da TV e do vídeo, reconhecendo suas potencialidades e 
peculiaridades (CRIVELLARO apud DA SILVA (17) et. al., 2015, p. 
97). 
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Todo o percurso histórico das vídeoaulas está diretamente ligado ao 

desenvolvimento dos recursos e metodologias adotadas no ensino a distância. 

Percebe-se esse fato observando-se desde as aulas gravadas e distribuídas em fitas 

cassete até as vídeoaulas atuais disponíveis por meio de sites na internet, como 

também, ao comparar as semelhanças entre as características de uso (vantagens e 

desvantagens) do recurso didático e da modalidade de ensino. 

A vídeoaula possui uma estruturação peculiar divergente dos demais recursos já 

citados, em vez de possuir uma organização centrada na mediação dos conteúdos 

feita pelo professor à turma, no ambiente escolar e em um momento específico, essa 

mídia propõe romper esses estigmas e prorrogar o momento de aula para o múltiplo 

acesso, adequando o ensino ao aluno de acordo com a sua perspectiva pessoal por 

meio do controle de acesso e repetição do vídeo.Nesse sentido Silva (2006) diz que: 

 

Os alunos hoje são sujeitos do processo de aprendizagem. Por isso, 
devem ser criadas situações de ensino-aprendizagem nas quais eles 
mesmos possam organizar seus estudos através de discussões e 
interações (SILVA, 2006, p. 2). 

 

O uso dessa mídia pode sanar também alguns problemas rotineiros que afetam 

os alunos os alunos no dia a dia em sala de aula, tais como: o aluno está 

impossibilitado de frequentar as aulas momentaneamente; o aluno não consegue 

aprender determinado assunto; o aluno ficou um período sem poder frequentar as 

aulas e está desnivelado. 

Para solucionar esses problemas, entre muitos outros, esse tem a possibilidade 

de acessar essas vídeoaulas e complementar, resgatar ou até construir os 

conhecimentos necessários a partir de aulas gravadas. Os autores Candeias e 

Carvalho (2016) indicam que: 

 

O uso dessas aulas em vídeo contempla os alunos com diferentes 
percepções do conteúdo, onde estas aulas são apresentadas de forma 
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multissensorial, pois utiliza-se de vídeo, áudio e imagens, fazendo com 
que o aluno tenha um interesse maior pelo conteúdo, incentivando-o 
a pesquisar mais sobre o assunto. Dessa forma o aluno irá sentir-se 
mais estimulado em aprender, diferente das aulas tradicionais que se 
norteiam apenas pela linguagem escrita e falada (CANDEIAS; 
CARVALHO, 2016, p. 8). 

 

 O professor que utilizar esse recurso deve fazer um estudo em cima dessas 

vídeoaulas, um planejamento metodológico bem estruturado para que a utilização 

dessa mídia se encaixe bem aos objetivos de ensino e um acompanhamento próximo 

para avaliar se os alunos estão aceitando bem o recurso e se realmente está sendo 

proveitoso no sentido da aprendizagem dos discentes. Resgatando o pensamento de 

Cinelli (2003), de que: 

 

A utilização de recursos audiovisuais deve ser planificada com 
antecedência e nunca improvisada. O professor deve caracterizar e 
delimitar bem aquilo que dentro do razoável, pretende que seus alunos 
aprendam. Escolhe então os recursos audiovisuais mais apropriados 
ao caso e dos quais possa dispor. Estuda esses recursos, a forma e o 
momento de sua aplicação (CINELLI, 2003, p. 37). 

 

 Com base em uma análise profunda da utilização das vídeoaulas como recurso 

didático para aprendizagem, Ferrés citado por Vicentine e Domingues (1992, p. 9) 

afirma que: 

 
a) é imprescindível promover mudanças estruturais, ou seja, redefinir a visão e o 

fazer pedagógico, os quais incorporam o audiovisual como mero auxiliar na 

prática educativa cotidiana; 

b) a inclusão de um determinado audiovisual deve estar voltada à impulsão do 

processo, tendo o aluno como centro. Caso contrário, o vídeo torna-se apenas 

um ilustrador do discurso do professor; 

c) nenhuma tecnologia é boa ou má por si só. A eficácia e os resultados 

dependerão do uso que se fizer dela. Assim, também ocorre com o vídeo: a seu 

efeito educativo será estritamente proporcional ao uso que se fizer dele;  

d) a utilização coerente do vídeo - como recurso audiovisual comprometido com a 

ruptura das práticas pedagógicas convencionais - deve centrar-se mais no 
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processo e menos no resultado. O professor que faz uso do vídeo com essa 

consciência procura extrapolar a simples exibição de programas pré-prontos;  

e) quanto mais acesso o aluno tiver à tecnologia do vídeo, no sentido de manejá-la 

criativamente, pesquisar e experimentar, isso proporciona a descoberta de 

novas formas de expressão, maior será a eficácia didática desse recurso. 

 

 A utilização da vídeoaula proporciona muitos benefícios à educação por meio 

do processo de ensino-aprendizagem, pois proporciona aos alunos e ao professor que 

oferece aos discentes suprindo-os no desenvolver de conhecimentos aprendidos 

cotidianamente em sala de aula. De acordo com o que diz Candeias e Carvalho 

(2016): 

 

[...], o uso das tecnologias da informação e comunicação em especial 
à utilização de vídeoaulas é muito favorável, pois enriquece a 
interação entre as aulas presenciais e a distância, favorecendo a 
compreensão dos alunos e ajudando no aprendizado mais rápido dos 
mesmos, pois estas aulas em vídeo têm muita aceitação entres os 
jovens em idade escolar (CANDEIAS; CARVALHO, 2016, p. 9). 

 

O aluno enquanto assiste uma vídeoaula na internet pode estar construindo 

pontes de ligação entre os materiais propostos pelo professor, associações com 

assuntos já tratados em sala de aula, pesquisando outros vídeos com uma perspectiva 

mais prática/técnica na mesma temática. Já o professor tem a possibilidade de 

contextualizar os conteúdos ministrados em sala de aula com vídeoaulas com 

assuntos relacionados e outros vídeos que tratem do mesmo conteúdo. 

3.4. SOFTWARE EDUCATIVO 

 

O termo Software ing. software (1960) (no sentido definido), tem origem no 

idioma inglês no qual soft (no sentido de suave, leve) e ware (no sentido de artigos, 

bens), datado do ano de 1960. Houaiss (2001) define software como “coleção de 

programas, procedimentos e documentação que controla ou desempenha alguma 

tarefa em um sistema de computação”. 
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 No âmbito educacional, o software se tornou o mais importante elemento para 

que o computador fosse inserido no processo de ensino-aprendizagem como 

tecnologia educativa (JUCÁ, 2006, p. 23).  

 Inicialmente não havia especificidade entre softwares, o aplicativo que segundo 

Houaiss (2001) é, “programa de computador concebido para processar dados 

eletronicamente, facilitando e reduzindo o tempo de execução de uma tarefa pelo 

usuário”, e os programas computacionais voltados à educação. Esses programas não 

desenvolvidos com objetivos educacionais eram utilizados nos contextos de ensino-

aprendizagem, dessa forma, tanto softwares específicos para o ensino quanto os não-

específicos passaram a ser denominados softwares educativos. Na visão de Jucá 

(2006): 

 

Um software pode ser considerado educacional quando 
adequadamente utilizado em uma relação de ensino-aprendizagem. 
As características principais que distinguem um software educativo é 
o seu desenvolvimento fundamentado em uma teoria de 
aprendizagem e a capacidade em que um aluno tem de construir, de 
forma autônoma, o conhecimento sobre determinado assunto (JUCÁ, 
2006, p. 22). 

 

 O software educativo aproxima o aluno do processo de ensino-aprendizagem 

fazendo uso de uma ferramenta, que normalmente está no controle do docente e os 

discentes utilizam por meio da mediação, tornando-lhe um recurso palpável e que 

propicia maior liberdade e atuação do alunado na construção do conhecimento. 

 

4. ENSINO HÍBRIDO 

 

A primeira vez que se ouviu falar em ensino híbrido foi em meados do ano de 

2012 por meio do site de uma instituição chamada Innosight Institute quando publicou 

um artigo chamado “Classifying K−12 blended learning”. Por volta de dois anos depois 

de seu surgimento o ensino híbrido tomou uma dimensão ainda maior, sendo 
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consolidado como uma das tendências de maior importância para educação do século 

XXI. 

O blended learning, em livre tradução “aprendizado mesclado”, ou como ficou o 

termo definido em língua portuguesa “Ensino Híbrido”. Segundo Horn e Staker (2015), 

um híbrido é uma combinação da nova tecnologia disruptiva com a antiga tecnologia, 

e representa uma inovação sustentada em relação à tecnologia anterior, sendo 

denominado assim por integrar o ensino presencial ao ensino virtual, na escola e fora 

dela. 

 Como dito por Bacich e Tanzi Neto (2015), [...] a sala de aula tradicional e o 

ambiente virtual de aprendizagem estão tornando-se gradativamente 

complementares. Isso ocorre porque as tecnologias estão cada dia mais presentes 

nas vidas dos alunos e professores, e mesmo o ambiente escolar seja ainda resistente 

a grandes mudanças nos convencionais aspectos metodológicos, a realidade é que o 

ensino se torne cada vez mais tecnológico e personalizado. 

Nesse modelo o papel dos alunos e dos professores passam por algumas 

adaptações relacionadas à proposta de ensino, como também, aos moldes das aulas 

beneficiando a interação, cooperação e integração desses atores com as tecnologias 

digitais. No ensino híbrido, o objetivo é estimular a autonomia dos alunos para que 

eles consigam desenvolver uma consciência de trabalho grupal e compartilharem 

seus novos conhecimentos adquiridos. De acordo com Bacich e Tanzi Neto (2015): 

 

[...], esses espaços se tornam complexos sistemas de interações entre 
aluno-conhecimento, aluno-professor, aluno-aluno, no qual a 
distribuição do conhecimento não se dá apenas pelo professor, mas 
por todos os seus participantes com a ajuda de diferentes ferramentas 
digitais. Sendo assim, o Ensino Híbrido parte de uma proposta 
metodológica que impacta na ação no professor em situações de 
ensino e na ação dos estudantes em situações de aprendizagem, pois 
a troca entre os pares com diferentes habilidades e conhecimento se 
torna mais fluida e participativa (BACICH; TANZI NETO, 2015, p.3). 

 

Estudiosos e especialistas internacionais nesse tipo de prática, Michael Horn e 

seu professor em Harvard, o renomado Clayton Christensen, que em 2008 
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escreveram o livro Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way 

the World Learns (Classe disruptiva: como a inovação disruptiva vai mudar a forma 

como o mundo aprende, em português), vêm ajudando a disseminar e a analisar esse 

tipo de prática, como cada uma têm sido utilizada em diferentes contextos 

organizacionais de ensino-aprendizagem. Michael Horn se tornou co-fundador do 

Innosight Institute, que posteriormente (no ano de 2013), passou a se chamar Clayton 

Christensen Institute.  

Hoje, esse instituto trabalha desenvolvendo conteúdos sobre ensino híbrido por 

meio de cursos online e do livro "Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na 

educação", apresenta dicas sobre aspectos metodológicos proporcionando aos 

professores que queiram inovar e integrar as tecnologias digitais ao ambiente escolar 

na sala de aula. E o modelo proposto por HORN e STAKER (2015), pesquisadores do 

Instituto Clayton Christensen, e que foi experimentado em escolas norte-americanas, 

apresenta quatro tipos de estrutura: 

 

Tabela 3 – Modelos de ensino híbrido 

MODELOS DE ENSINO HÍBRIDO 

Modelo  Conceito 

Modelo de Rotação 

Baseado na criação, pelo professor, de 

diferentes espaços de ensino-aprendizagem 

dentro ou fora da sala de aula para que os 

estudantes revezem entre diferentes 

atividades de acordo com um horário fixo ou 

de acordo com a orientação do professor.  

Modelo Flex 

Baseado na experiência de aprendizagem 

por meio de atividades online, os alunos 

também têm uma lista de atividades a ser 

cumprida, porém a aprendizagem online é o 

ponto fulcral. O ritmo de cada estudante é 

personalizado e o professor fica à 

disposição para esclarecer dúvidas. 
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Modelo A La carte 

O estudante é responsável pela organização 

de seus estudos, de acordo com os objetivos 

gerais a serem atingidos, organizados em 

parceria com o educador, personalizando a 

aprendizagem, que pode ocorrer no 

momento e local mais adequados. Nessa 

abordagem, pelo menos um curso é feito 

inteiramente online, apesar do suporte e 

organização compartilhada com o professor. 

A parte online pode ocorrer na escola, em 

casa ou em outros locais. 

Modelo Virtual aprimorado 

Trata-se de uma experiência realizada por 

toda a escola, em que em cada curso (como 

o de Matemática, por exemplo), os alunos 

dividem seu tempo entre a aprendizagem 

online e a presencial. 

Fonte: (HORN e STAKER, 2015, p. 27) 

 

 No ‘Modelo de Rotação existem outras propostas relacionadas às suas 

características individuais apontadas por Bacich e Tanzi Neto (2015). 

 

Nesse modelo, há as seguintes propostas: Rotação por Estações, na 
qual os estudantes realizam diferentes atividades, em estações, no 
espaço da sala de aula. O Laboratório Rotacional: neste modelo, os 
estudantes usam o espaço da sala de aula e laboratórios. A Sala de 
Aula Invertida: na sala de aula invertida, a teoria é estudada em casa, 
no formato online, e o espaço da sala de aula é utilizado para 
discussões, resolução de atividades, entre outras propostas e, por 
último, a Rotação Individual: nesse modelo de rotação individual, cada 
aluno tem uma lista das propostas que deve contemplar em sua rotina 
para cumprir os temas a serem estudados (BACICH; TANZI NETO, 
2015, p.4). 

 

Não há ordem nem hierarquia para o uso desses modelos de ensino híbrido. 

Todos podem ser usados, desde que estejam de acordo com as suas especificações. 

Os modelos de ensino híbrido ainda têm suas estruturas apoiadas pelo ensino 

presencial. Sendo usados para aperfeiçoar as salas de aula e como apoio para 
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interdisciplinaridade em algumas ocasiões, mas não concretamente como uma 

modalidade de ensino. Ainda há muitos problemas a serem sanados antes dessa 

modalidade de ensino se tornar viável. Segundo Horn e Staker (2015): 

 

As escolas que lutam contra notas estagnadas, ou declinantes, e 
orçamentos apertados podem encontrar alívio na utilização das 
eficiências que modelos como a Rotação por Estações, Laboratório 
Rotacional e a Sala de Aula Invertida trazem ao sistema. A inovação 
sustentada é uma parte crucial para o sucesso de qualquer 
organização bem-sucedida (HORN e STAKER, 2015, p. 35). 

 

Há grande expectativa para mudanças na educação escolar, para que traga 

benefícios, tanto para os alunos quanto para os professores e todos envolvidos nesse 

contexto. A integração dos acrescimentos como interação, relações interpessoais, 

troca de experiências e vivência em grupo presentes no ensino presencial; juntamente 

com as múltiplas possibilidades como autonomia e livre acesso a informação trazidos 

pelo ensino virtual. Tudo isso integrado pode vir a se tornar a força motriz da mudança 

nas formas de ensinar e aprender. 
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5. DIÁLOGOS ENTRE RECURSOS DIDÁTICOS E O DESEMPENHO DOS 

ALUNOS 

 

Considerando os objetivos mencionados anteriormente no qual privilegiamos 

como objeto, averiguar numa perspectiva comparativa o uso desses diferentes 

recursos de ensino (Quadro/lousa, vídeoaula, apresentação eletrônica e software 

educativo), e os seus impactos no processo de ensino-aprendizagem em uma turma 

do ensino médio integrado do IFRN Campus Ipanguaçu, na disciplina de matemática. 

Gráfico da avaliação comparativa do desempenho das aulas nas quais 

utilizaram-se os recursos didáticos. 

 

Gráfico 1 – Avaliação comparativa da aula utilização dos recursos didáticos 

 

 

 De acordo com a análise comparativa baseada nas respostas dos alunos 

correspondente a avaliação, em termos de aprendizado, de cada aula em relação ao 

recurso utilizado percebe-se que, de acordo com o quantitativo de respostas para o 

de alunos em cada aula conclui-se que: O Software educativo foi apontado como 

recurso excelente tendo o percentual de aproximadamente 17,9%; o Quadro/lousa foi 

escolhido como recurso bom por aproximadamente 86,8% dos respondentes; a 

Vídeoaula como ferramenta de desempenho regular por 17,5% dos discentes; e 
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também o Software educativo como sendo o de desempenho ruim com em média 

2,5% das respostas do alunado. 

O uso de um recurso didático pode transformar o processo de ensino-

aprendizagem, tanto os que já são utilizados mais rotineiramente quanto os que fazem 

parte desse movimento de digitalização das ferramentas e processos da vida 

cotidiana, que influenciam diretamente na percepção dos atores do processo de 

construção dos conhecimentos.  

Dos maiores benefícios/vantagens da utilização do quadro/lousa enquanto 

recurso didático, a docente aponta que: 

 

A vantagem é talvez a questão do registro, do acompanhamento do 
registro, com o quadro você pode dar ênfase ao processo passo-a-
passo, fazer isso de forma cautelosa com o aluno e esse tempo que 
muitas vezes a matemática precisa de maturidade para o aluno, a 
compreensão do conteúdo, então o quadro ajuda nesse aspecto. 
Talvez seja de fato a melhor qualidade do quadro a questão do registro 
dos processos. 

 

 Em concordância com a professora quando ela elege o registro e ênfase dos 

processos como maiores benefícios da utilização do quadro/lousa, o Respondente 8 

diz: “Gostei de como foi prática, enquanto a professora explicava, ela escrevia e eu 

analisava o que ela escrevia e podia, assim, tirar minhas dúvidas”, e pelo 

Respondente 10: “Gostei mais pelo fato da professora ser organizada, pois dá pra 

deixar bem mais explicado e fácil de se estudar no caderno”. 

No primeiro momento da aula, a docente escreve no quadro a definição do 

conteúdo tratado na aula (PG). Pede que os alunos leiam e, em seguida, os questiona 

se entenderam, a partir dessa descrição escrita do termo, com o auxílio dos discentes, 

é construída uma fórmula matemática (Expressão geral da PG). A descrição desse 

momento da aula define bem os principais benefícios apontados pelos alunos no uso 

do quadro/lousa quanto aos exemplos e anotações, uso recorrente e a participação 

de todos os alunos voltados a esse recurso didático. 
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A construção conjunta e a visibilidade das PGs no quadro fizeram com que a 

aula fosse um momento aberto e de construção conjunta. Nessa aula os conteúdos 

acompanharam um ritmo progressivo, por meio de noções básicas e de uma 

linguagem e grafia simples, sequencialidade bem organizada da docente e a 

familiaridade da professora e dos alunos com esse recurso culminaram no bom 

rendimento dessa aula que teve o quadro/lousa como recurso didático, como dito pelo 

Respondente 9: “Acredito que em matemática é importante a utilização do quadro 

para exemplos, resolução de contas, e utilização de todo o espaço”. 

Em relação a maior vantagem da utilização da vídeoaula na construção do 

conhecimento por meio do processo de ensino-aprendizagem, a docente afirma que: 

 

A vídeoaula é interessantíssima porque você pode trazer a 
contextualização dos conteúdos, eu acho que é o principal papel da 
vídeoaula é isso, é contextualizar. Agora, é claro que quando a gente 
fala vídeoaula pode ser que o vídeo traga uma aula tão clássica quanto 
o uso da lousa. Eu já veja mais a vídeoaula como contextualizar, 
aproveitar o vídeo para trazer uma aplicação do conteúdo, pelo menos 
é assim que eu enxergo o uso da vídeoaula. Também trazer o ensino 
a distância, a vídeoaula pode ser muito importante pra questão do 
ensino à distância, para o acompanhamento do aluno à distância. A 
gente tem uma material/um acervo muito rico e a gente não pode ficar 
sem utilizar esse material na matemática como em todas as outras 
disciplinas o acervo é bem interessante (Docente). 

 

A vídeoaula contou a história do Xadrez descendente do Chaturanga criado por 

um sábio no Egito. A professora trouxe um jogo de Xadrez para ajudar a entender o 

conteúdo de Soma dos termos de uma PG e ensinou as principais características e 

regras desse jogo de tabuleiro fazendo paralelo com as estratégias de guerra. 

Pode-se ver que a percepção da professora, extraída da entrevista, está 

intimamente em consonância com a análise dos alunos, advinda dos questionários, 

quanto as maiores vantagens da utilização das vídeoaulas como recurso didático.  

 

A vantagem é isso, trazer, mostrar...  Primeiro o que eu acho bacana 
é que o aluno vai enxergando que aquilo que você está dizendo em 
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sala não é dito por você é um conhecimento que está no mundo, que 
está no vídeo, que está em outras pessoas [...] 

 

Disse o Respondente 2: “Traz uma diversidade no ensino, saindo do ‘comum’. 

Os recursos utilizados na produção do vídeo, cores, enredo, efeitos e etc., chamam 

atenção e prendem o aluno”. 

 

[...] então, aquilo deixa de ser dito apenas por você como verdade para 
ser dita e compreendida como presente no mundo e por outras 
pessoas também, eu acho que a vídeoaula trás isso.  

 

O Respondente 9 concordou dizendo: “O jeito é ótimo, porque podemos aplicar 

o conteúdo em uma história ou podemos ver por outra perspectiva”. 

 

Eu tenho prazer de passar uma vídeoaula quando eles estão lá vendo 
uma coisa que não sou eu que estou dizendo, olha não sou eu quem 
criou isso, isso está no mundo, tá aí (Docente). 

 

E o Respondente 43 afirma que: “Gostei do fato de além da professora, outras 

pessoas também estão explicando o conteúdo”. 

Como observado, a contextualização da vídeoaula com o conteúdo da aula, 

surgiu partindo de uma situação na qual o rei oferece uma recompensa ao sábio por 

ter criado o jogo, então o sábio pede ao rei 1 grão de arroz para a primeira casa do 

tabuleiro, 2 grãos para a segunda casa, 4 para a terceira, 8 pela quarta e assim 

sucessivamente até a última das 64 casas do tabuleiro de Chaturanga. Não sabendo 

a resposta para essa soma o rei pede para que o sábio o explique como calcular tal 

valor, e o criador do jogo lhe explica por meio de uma expressão de soma dos termos 

da PG. 

Outra perspectiva foi a do Respondente 44 que diz “A vídeoaula é um material 

auxiliar, não podemos só depender delas”. Como visto na aula na qual foi utilizada a 
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vídeoaula como recurso didático, a professora precisou reforçar com o uso do 

quadro/lousa, principalmente nos cálculos. 

Em relação à maior vantagem da utilização da apresentação eletrônica na 

construção do conhecimento por meio do processo de ensino-aprendizagem, a 

docente afirma que: 

 

Projeção de slides tem vários atributos importantes no processo de 
ensino além da ideia de fazer resumo de orientação, da aula, o uso de 
imagens. De fato o slide ele pode trazer um aspecto bem mais atrativo 
do que o quadro branco/lousa, porque você pode utilizar um recurso 
que venha aliar diferentes percepções: a visual, a audiovisual, então o 
slide ele tem essa possibilidade.  

 

Um slide trouxe exemplos contendo um problema matemático junto com uma 

imagem relacionada ao que se tratava, ex.: porcentagem de água doce e de água 

salgada ilustrado com uma imagem do planeta terra. Depois da resolução das 

questões anteriores vieram slides explicando o processo de resolução dos exemplos 

descrevendo o papel que cada elemento possui na resolução do problema. Em 

relação ao principal benefício da apresentação eletrônica, a docente apontou: 

 

A questão do tempo, da execução desses materiais em quadro, das 
várias possibilidades de utilizar audiovisual no slide, o slide ele pode 
ser interativo, ele pode ser audiovisual, a atração que ele exerce. 

 

Com uma perspectiva multissensorial do recurso similar a da professora o 

Respondente 02 aponta que “As cores e os recursos visuais que tem no slide e a 

dinâmica de poder utilizar o quadro como se fosse uma lousa digital”. Outro ponto 

importante abordado pela docente é o da interação, que acorda com 37% dos alunos 

que relataram que o principal benefício da utilização da apresentação eletrônica são 

os exemplos e a interação. 
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Que o estudante possa também interagir com esse slide através de 
uma atividade, que ele possa ir ao quadro também utilizar esse slide 
ou ele mesmo apresentar os slides, ele mesmo construir esse resumo 
que o slide proporciona do conteúdo porque quando você vai fazer a 
produção do slide você faz um recorte sobre diversas fontes. 

 

A apresentação continha uma tabela a ser preenchida, a docente convidou os 

alunos a responderem na lousa sobre a projeção algumas porcentagens de acordo 

com as frações, como também, outras figuras fracionadas que os discentes 

completaram com os valores correspondentes. Os alunos que não foram até a lousa 

ajudaram aos que o fizeram ditando os resultados corretos para cada componente. 

Boa parte dos alunos (41%) apontaram que a apresentação eletrônica é um bom 

recurso, tendo como maiores vantagens ser prático e eficiente, de acordo com o que 

disse o Respondente 23: “A rapidez e a simplicidade na hora da transmissão do 

conteúdo, sendo um recurso mais dinâmico”. 

Em relação à maior vantagem da utilização do software educativo na construção 

do conhecimento por meio do processo de ensino-aprendizagem a docente afirma 

que: 

 

A vantagem do software é que de repente nós saímos daquela aula 
expositiva e nós vamos para uma aula de resolução de problemas. 
Com o software educativo nós nos aproximamos mais da metodologia 
de resolução de problemas na matemática, você propõe uma situação 
que ela vai vivenciar no software e ele vai resolver com o uso do 
software e depois retoma para que nós possamos generalizar e 
discutir o conteúdo a partir daquilo que foi vivenciado pelo aluno no 
uso do aplicativo. A grande vantagem do trabalho do software é que 
ele realmente pode proporcionar uma maior facilidade em trabalhar 
com a metodologia de resolução de problema saindo daquele método 
tradicional. 

 

A interatividade foi a principal vantagem da utilização desse recurso. Os alunos, 

38% relataram o principal benefício que a utilização do software educativo traz é o 

próprio aplicativo que foi utilizado na aula (criativo, interativo e divertido), em 

concordância com o Respondente 36 que disse: “Achei muito interessante o uso do 

app, pois foi prático o uso do celular para uso educativo”. 
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Anunciou que os alunos usariam o celular para acessar o app online (na sala de 

aula o acesso ao sinal wi-fi é muito comprometido). O projetor foi usado para mostrar 

aos alunos as etapas de acesso ao software educativo, no Portal da Matemática do 

site da OBMEP, como também, as instruções de uso da aplicação. Como dito pelo 

Respondente 19: “Gostei de tudo, mas em especial a "liberdade" que tivemos (nos 

deixou empolgados, pelo menos eu fiquei!)”. Outros 18% disseram que o ponto-alto 

do software educativo como recurso didático é o uso do celular pelos alunos deixando 

como dito pelo Respondente 42 que “Achei bem criativo e divertido, tornou a forma 

de aprendizado mais agradável e menos monótona”. 

Os alunos dessa turma são bem participativos, então mesmo com os empecilhos 

que dificultaram o bom andamento da aula, todos os alunos presentes realizaram a 

atividade com o software educativo como a docente os requisitou. E a docente mesmo 

com os problemas que bagunçaram seu planejamento, colocou em prática estratégias 

que melhor equilibraram e que garantiram o uso do software educativo como recurso 

didático. 

É possível também que uma escolha não adequada de um desses instrumentos 

possa prejudicar ao dificultar o movimento de construção de determinado 

conhecimento. 

Das maiores dificuldades/desvantagens encontradas na utilização do 

quadro/lousa enquanto recurso didático, a professora diz que: 

 

O quadro quando ele tá desconectado com a turma, o professor 
interage com o quadro, o quadro com o professor e ele não tem 
nenhum contato com a turma, esse é o maior problema. Talvez o mais 
atrativo do quadro para o professor é que ele se propõe a executar 
uma tarefa no quadro esquecendo-se da interação com a turma, e 
esse é o maior atrativo do quadro, talvez seja o risco do quadro isso. 

 

 Na mesma linha de pensamento da professora o Respondente 18 diz: “O fato 

de ter que escrever muito, e ter que prestar atenção ao mesmo tempo em que 

escrevo”. Apontando a falta de interação e a dinâmica acelerada da aula afeta 

negativamente seu aprendizado. 
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Em contrapartida a essa perspectiva, a maioria dos alunos relacionou as 

possíveis dificuldades do uso do quadro/lousa a problemas materiais e técnicos como 

o Respondente 14 que diz: “Muita informação e falta de espaço (ter que ficar 

apagando toda hora que a lousa não tiver mais espaço)”, o Respondente 16 que 

aponta que “Só não gosta do reflexo da luz na lousa, me dificulta a enxergar as letras”. 

No trecho a seguir a professora aponta os pontos negativos ao se utilizar a 

vídeoaula como recurso didático em aula: 

 

Eu acho que isso até aconteceu na nossa aula, todo recurso que é 
utilizado talvez deslocado de um objetivo que é o retorno dele, a 
sistematização do que foi assistido, fica parecendo que preencheu 
apenas o espaço das aulas. Você pôde observar o comportamento 
dos meninos quando eu falei que era vídeoaula, eles deitaram no 
chão, eles ficaram na postura de dormir, é como se você fosse assistir 
um filme que nada têm de interesse, então eu volto a dizer tal qual o 
quadro se você não passar o vídeo parando, discutindo, interagindo 
com o grupo ele volta a ser estático, sem nenhuma interação e o aluno 
vê como um espaço para dormir, para não participar etc., então tem 
que ter esse cuidado com a vídeoaula. 

 

Em concordância com a docente, 25% dos alunos também apontaram a falta de 

interação como uma dificuldade do uso da vídeoaula, dentre eles o Respondente 34 

que elege como dificuldade da utilização desse recurso o “pouco dinamismo, por já 

ser uma aula definida que não permite interação”. 

A dinâmica e velocidade da vídeoaula foram outros pontos muito citados pelos 

discentes, como observado pelo Respondente 23: “às vezes a vídeoaula pode ser 

um pouco mais acelerado que a capacidade de entendimento dos estudantes”. 

Foi observada que a projeção estava um pouco amarelada motivada pelo mau 

contato do cabo VGA, isso pode ter dificultado que os alguns alunos vissem melhor, 

mas estava bem nítido apesar da cor diferente. Alguns alunos (dois ou três) foram 

para frente porque estavam com mais dificuldade de enxergar por sentarem mais no 

fundo da sala como citado pelo Respondente 42 “A imagem do vídeo, por o cabo 

estar quebrado, e o dinamismo da aula”. Cerca de 30% dos alunos não apontaram 

possíveis problemas, mas ainda assim a dinâmica, interação e qualidade dessa 
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vídeoaula trabalhada nessa aula são os pontos que mais foram sugeridas mudanças 

e melhoramento. 

Das maiores dificuldades/desvantagens encontradas na utilização da 

apresentação de slides enquanto recurso didático, a professora diz que: 

 

É que ele pode ser tão tradicional quanto qualquer outro recurso se 
aquilo for utilizado unicamente na versão professor-aluno como uma 
entrega de conteúdo, depósito de conteúdo sem a participação do 
aluno na construção, então a linha de pensamento para se chegar a 
aprendizagem é construir esse conteúdo com o aluno, com a 
participação deles, com a interação deles. O slide, como ele está muito 
repetitivo em sala de aula, se for apenas no sentido de palestra ele 
pode causar o problema do desinteresse dos alunos pelo slide, o que 
a um tempo era novidade hoje não é mais, muito pelo contrário está 
sendo bastante utilizado. 

 

A apresentação eletrônica utilizada pela docente foi um material já pronto 

confeccionado por outra professora e que está disponível no site de compartilhamento 

de apresentações, infográficos e documentos slideshare.net. Isso motivou que 39% 

dos alunos indicassem que o principal problema da utilização do recurso fosse a 

qualidade dos slides, como dito pelo Respondente 39 “O slide poderia ser mais bem 

preparado”; Respondente 02 “O slide não era muito bonito, então não me chamou 

muita atenção”; e o Respondente 26 “O modelo e cor do slide”, sendo que, a 

apresentação eletrônica escolhida tinha cores fortes de fundo, letras de cor branca e 

alguns erros ortográficos. 

Das maiores dificuldades/desvantagens encontradas na utilização do software 

educativo enquanto recurso didático, a professora diz que: 

 

Eu não senti dificuldade de utilizar o software, como senão aqueles 
comuns de utilizar qualquer tecnologia. Nós costumamos dizer que 
trabalhar a tecnologia na sala de aula exige planos A, B e C, há sempre 
alguma pode dar problema [...]As dificuldades sempre acontecem 
quando se trabalha com qualquer tecnologia e as dificuldades são 
praticamente as mesmas de acesso, algum equipamento que dá 
algum problema. Sempre é natural que no planejamento o professor 
tenha que pensar em diversas soluções caso esses problemas 
apareçam, isso faz parte do planejamento da aula. 
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Sem dúvida a maior dificuldade foi o acesso à internet, sendo que, 69% do 

alunado concordaram com o Respondente 16 “A internet estava muito ruim, isso 

dificulta o uso do aplicativo online”; e com o Respondente 20 sobre “A necessidade 

da internet, que às vezes não é muito confiável”. 

Inicialmente, como dito pelo Respondente 33 “..., alunos dispersos pelo 

campus”, (pelo fato de a atividade ser usando o celular e pela liberdade deles poderem 

sair da sala) e saíram muitos da sala de aula, mas a docente os direcionou para que 

formassem os grupos e consultassem o material da última aula que serviu como base 

introdutória para a atividade utilizando o software. Eles levaram cerca de 25 minutos 

fora de sala para acessar o app, isso impactou consideravelmente na dinâmica e 

tempo da aula. 

Levando em conta as sugestões de melhoramento do uso dos recursos didáticos 

utilizados, indicadas pelos alunos e pela docente (participantes dessa pesquisa), 

temos: 

No trecho a seguir a professora fala sobre o quadro/lousa como recurso didático, 

em relação à situação atual e o futuro da utilização desse recurso no cenário do 

ensino-aprendizagem. 

 

Eu acho que a lousa perdura, mas dentro de uma tecnologia nova que 
facilite essa conectividade com a dinâmica dos assuntos e com os 
outros recursos. 

 

Nessa perspectiva de interatividade sugerida pela professora o Respondente 

26 sugere “Criar um quadro 3D e melhorar o objeto que se escreve”. Ainda nesse 

aspecto o Respondente 27 diz “Acredito que manter o quadro com as teorias e 

cálculos (quando se utilizado) bem organizado e com cores diferentes destacando as 

coisas mais relevantes, facilita ainda mais a compreensão”. Essas sugestões estão 

direcionadas a interatividade e revisão do quadro/lousa enquanto tecnologia voltada 

ao processo de ensino e aprendizagem. 
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Outras sugestões muito recorrentes dizem respeito a resolução dos problemas 

técnicos e estruturais anteriormente citados, como o do Respondente 19 “Não sei se 

existe uma maneira, mas gostaria que todos pudessem "visualizar" melhor o quadro, 

pois para algumas pessoas que não conseguem lugar na frente fica muito difícil”, ou 

o Respondente 36 que sugere que “As pessoas que sentam atrás sentem dificuldade 

para ver, o quadro poderia ser aumentado (subir mais um pouco)”. 

No trecho a seguir a professora fala sobre a vídeoaula como recurso didático, 

em relação à situação atual e o futuro da utilização desse recurso no cenário do 

ensino-aprendizagem. 

 

Talvez ele já tenha um espaço ainda maior do que a gente imagina. 
Através das vídeoaulas, por exemplo, a gente teve uma abertura muito 
maior para o ensino a distância e eu acho que o ensino a distância já 
é um campo conquistado, então a vídeoaula já tem um campo 
conquistado, o estudo dirigido, individualizado que a vídeoaula 
proporciona por conta dos recursos que nós temos disponíveis na 
internet, então, é um ganho muito bom, a gente também não pode 
abdicar desse recurso e eu acredito que no futuro tá mais que 
garantido, um espaço mais que reservado para esse recurso.  

 

 É possível compreender que a vídeoaula tem uma forte ligação com o ensino 

a distância, porém é necessário ainda estudar e utilizar mais esse recurso em sala de 

aula, como apontado pelo Respondente 14 “Ter mais vezes, pelo menos uma vez 

por semana para habituar-se melhor”. 

Outro ponto importante e recorrente nas respostas dos alunos diz respeito a 

colocação do Respondente 2 quando diz que “Procurem vídeos que remetam do 

nosso cotidiano e que comova mais o aluno”. E com o que diz o Respondente 15 “A 

professora complementar com sua explicação e interagir mais a turma no assunto”. 

A perspectiva de integração dos recursos e inovação nos equipamentos é 

novamente citada pela professora quando fala sobre a apresentação eletrônica como 

recurso didático, em relação à situação atual e o futuro da utilização desse recurso no 

cenário do ensino-aprendizagem. 
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Eu vejo o quadro branco estático e um pouco mais avançado, o slide 
a caminho de uma lousa digital, uma lousa que pode ser 3D, não 
precisa estar em um espaço plano, pode estar em um espaço 
tridimensional da sala, mas que sempre com essa possibilidade de 
trazer para o aluno imagens, recursos audiovisuais de forma que 
facilite essa compreensão. Acho que a ponte é essa, uma conversão 
para mais tecnologia, para mais recursos se unindo em um único 
equipamento, em um único recurso.  

 

Os alunos trazem uma perspectiva de maior qualidade do material que foi 

utilizado pela professora: Respondente 08 “Precisam ser feitos pela própria 

professora”; e o Respondente 20 “Escolher um slide melhor, mais organizado”. 

Sugestões essas relacionadas ao material utilizado pela docente, que foi adquirido 

por meio da internet, o qual apresentou alguns fatores visuais que podem ter 

prejudicado a visão dos alunos. 

Outra sugestão recorrente foi à disponibilização do material utilizado em sala via 

web, como aludido pelo Respondente 05 “Utilizar mais esse método, pois pra muitos 

é uma ótima forma de estudo”; como também proposto pelo Respondente 14 “Que 

eles estejam disponíveis também no SUAP”.  

No trecho a seguir a professora fala sobre o software educativo como recurso 

didático, em relação à situação atual e o futuro da utilização desse recurso no cenário 

do ensino-aprendizagem. 

 

Em matemática, como em outras disciplinas, nós temos uma gama 
grande de aplicativos, e hoje inclusive eu acabei optando, dentro de 
um conjunto muito grande de possibilidades de trabalhar com software 
educativo, acabei selecionando alguma coisa para ser utilizada no 
celular porque nós dispomos de um equipamento que está na mão de 
todos os estudantes e que pode servir muito bem para o ensino. 
Acabei optando por utilizar um aplicativo que eles pudessem utilizar 
no celular ao invés de levar para o ambiente de um laboratório. 

 

Em relação ao maior problema apontado pelos alunos, o da falta do sinal de 

internet, a Respondente 22 sugere “Fazer esse tipo de aula nos laboratórios, onde a 

internet funciona melhor”. Porém podemos perceber na fala da professora que a 

principal motivação de utilizar o celular em sala de aula foi que os alunos trabalhassem 
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com seus próprios aparelhos e na sala em que estudam todos os dias para que o uso 

do software não fosse apenas um momento fora da rotina, mas sim mais uma aula de 

matemática só que utilizando um recurso novo.  

Outras sugestões citadas foram similares a do Respondente 33 quanto 

“Melhorar o acesso à internet, para podermos utilizar o software dentro da sala”, como 

também do Respondente 25 para “Melhorar a internet ou usar softwares que possam 

ser usados offline”. Essas facilitariam a utilização mais confiável e consistente do 

software educativo. 

Gráfico 2 - Usaria recurso novamente 

 

  

Quando perguntada se o quadro/lousa tem uma metodologia de ensino 

recorrente, a professora diz que “(...), na matemática, que é a metodologia exemplo-

repetição, nesse processo o quadro é perfeito para isso”. Uma porção de alunos (15%) 

concorda com a professora quanto a adequação do quadro/lousa ao ensino de 

matemática como o Respondente 5 que diz “Pois é a melhor forma para ensinar a 

matemática, por haver a necessidade de mostrar processos e cálculos”. 

Como observado os alunos identificaram melhor as características das PGs por 

meio do que enxergaram no exemplo dado, que mostrou o crescimento no rendimento 

dos lucros de uma empresa (25, 50, 100,...), a partir do qual os alunos conseguiram 
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identificar que os lucros dobraram, sendo o quociente de crescimento igual a 2, como 

também que o tipo de PG como sendo crescente. 

Outra resposta foi muito recorrente em relação ao uso contínuo do recuso, 34% 

dos alunos concordaram com o Respondente 4 quando diz que “Porque a lousa é 

indispensável na sala de aula”. 

Em contrapartida ao uso recorrente do quadro/lousa como recurso didático 11% 

dos alunos como o Respondente 10 aponta que “É sempre bom ter uma variação, 

senão fica repetitivo, cansativo e ruim para quem não consegue acompanhar”.  

A docente relata que as vídeoaulas devem ser utilizadas, pois trazem... 

 

A possibilidade de trazer uma visualização do conhecimento que está 
sendo discutido. Você tem a oportunidade de abrir as portas do 
mundo, trazer esse mundo para dentro da sala de aula através do 
vídeo se ele for usado na proposta de contextualização. 

 

De acordo com o que foi observado ao retomar a vídeoaula, depois do exemplo 

dos grãos de arroz para a recompensa do sábio, já com o resultado na casa de 

quintilhões, o rei viu que nunca conseguiria pagar tanto, essa parte mostra que a soma 

de termos de uma PG chega a super-números e geralmente é expresso em frações e 

bases. Essa vídeoaula teve uma dinâmica teatral, na qual os alunos tiveram a visão 

de problemas reais só que em um contexto interdisciplinar aliando a ludicidade da 

história e os problemas matemáticos inseridos nesse contexto. 

Quando chegou o momento dos cálculos a professora pausava para explicar 

verbalmente cada etapa na resolução da progressão geométrica. Ela foi ao quadro, 

onde a vídeoaula estava pausada e com o auxílio de um pincel apontou cada parte da 

expressão de soma, enfatizando e marcando para fixar a importância de cada termo 

da PG. Escreveu algumas razões de outra forma mais simplificada para facilitar a 

visualização dos alunos. Como citado pelo Respondente 15 “Ajuda muito no 

aprendizado, pois além da explicação da vídeoaula tem a da professora”. 
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Uma das maiores vantagens da vídeoaula é que esse recurso está disponível 

para consultas, já que está acessível na internet, como dito pelo Respondente 34 

“Pode contribuir para o ensino, além de ser um recurso que pode ser consultado outras 

vezes”. 

Dentre os alunos que não gostariam de retomar o uso das vídeoaulas (5% dos 

respondentes) o principal motivo está em concordância com o Respondente 33 que 

disse que esse recurso “Provoca cansaço, dificuldade de enxergar e dificuldade de 

copiar”. Outro motivo importante apontado nessa perspectiva foi dito pelo 

Respondente 44 quando disse que a vídeoaula “Seria um material auxiliar”. 

Em suma a grande maioria (90% dos alunos respondentes) apontaram que a 

gostariam de voltar a utilizar a vídeoaula como recurso didático, sendo que 50% do 

total de alunos respondentes apontaram o motivo de que esse recurso contribui para 

o aprendizado. 

Quando perguntada se a apresentação eletrônica tem uma metodologia de 

ensino recorrente, a professora diz que... 

 

Tem turmas e tem momentos do conteúdo que eu praticamente não 
utilizo slide e tem momentos em que o slide é frequente nas aulas, por 
exemplo: nas aulas de estatística básica ele acontece com muito mais 
frequência, que você tem que trabalhar o tempo todo com tabelas e eu 
tempo para você construir no quadro é logo, então você já traz o 
material e isso já está exposto para o aluno. Isso realmente ajuda 
bastante, tem a questão que o slide proporciona em relação ao quadro 
branco que é o tempo que você perde na produção desse material, o 
slide ajuda bastante nesse sentido. 

 

A praticidade citada pela docente é também apontada por 20% dos alunos que 

concordam com a fala do Respondente 42 quando diz que se deve utilizar esse 

recurso “Porque é mais prático e facilita o acesso fora da sala de aula”. Outro ponto 

de vista nessa mesma perspectiva é o de 10% dos alunos e do Respondente 04 

quando disse que os slides “Porque auxilia o professor no momento de explicação do 

conteúdo estudado na sala de aula”, pela configuração em si do recurso. 
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O Respondente 33 disse que “Escrever no quadro desgasta o professor e o 

aluno”, sua fala é justificada pelo fato de ser um aluno do curso técnico integrado em 

informática, já que os materiais manuscritos são menos utilizados pela praticidade e 

facilidade oferecida pela portabilidade de materiais online. 

Quando perguntada se o software educativo tem uma metodologia de ensino 

recorrente, a professora diz que... 

 

Ele já faz parte da minha prática docente, a gente não abre mão, nós 
podemos trabalhar de forma gratuita pelos celulares e os alunos têm 
a oportunidade de, de forma dinâmica, construir o conhecimento a 
partir desse recurso.  

 

Colocar os alunos para usarem seus próprios aparelhos celulares dá a 

oportunidade de eles tomarem uma posição mais ativa no processo de ensino e 

aprendizagem, nesse sentido o respondente 15 disse que utilizaria o software outra 

vez “Porque é uma forma de interagir melhor no assunto de forma diferenciada” e o 

Respondente 04 “Porque utiliza a tecnologia a favor da educação”. 

 

Tabela 4 – Avaliação de desempenho dos recursos didáticos 

 
Quadro/ 

lousa 
Vídeoaula 

Apresentaçã
o eletrônica 

Software 
educativo 

Nenhum 

Recurso 
mais 
eficaz 

13 8 5 12 0 

Motivos 
por ser 
recurso 

mais 
eficaz 

3 Melhor 
recurso;  
3 Prende a 
atenção;  
5 explicação 
do professor;  
2 Prático 

1 Acessível; 
6 Duas 
explicações; 
1 Contextualizado 

2 Prende a 
atenção; 
1 Eficiente;  
2 Mais fácil 

4 Melhor; 
4 Interativo; 
3 Diferente; 
1 Uso do 
celular 

0 

Recurso 
menos 
eficaz 

6 12 12 3 5 
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Motivos 
por ser 
recurso 

mais 
eficaz 

3 Cansativa; 
2 Escrever e 
prestar 
atenção; 
1 Nada 

3 Não entendi; 
3 Falta algo; 
1 Rápido; 
1 Não confiável; 
1 Nada 

2 Dificuldade 
de enxergar; 
2 Cansativo; 
3 Menos 
eficiente; 
3 Pouco 
dinâmico; 
1 Qualidade 
do slide 

1 Perda de 
foco; 
1 Difícil 
acesso; 
1 Falta de 
dinâmica 

3 Nada 
foi 
negativo; 
2 Não 
opinaram 

 

Gráfico da avaliação qualitativa dos recursos didáticos de melhor desempenho. 

 

Gráfico 3 – Recursos didático de melhor desempenho 

 

 

Dentre os 38 alunos respondentes 13 indicaram o quadro/lousa como sendo o 

recurso didático de melhor desempenho, e entre os principais motivos estão: 3 que 

dizem que é o melhor recurso; 3 falaram que prende a atenção; 5 disseram que é pela 

explicação do professor; e 2 apontaram o recurso como prático. 

Em relação aos alunos respondentes, 8 indicaram a vídeoaula como sendo o 

recurso didático de melhor desempenho, e entre os principais motivos estão: 1 que 

disse que é acessível; 1 respondeu que o recurso é melhor pela contextualização; e 6 
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apontaram que a vídeoaula é mais eficaz porque tem duas explicações (da professora 

e da vídeoaula). 

Entre os alunos respondentes, 5 indicaram a apresentação eletrônica como 

sendo o recurso didático de melhor desempenho, e entre os principais motivos estão: 

1 que disse que é eficiente; 2 responderam que o recurso é melhor porque prende a 

atenção; e 2 apontaram que a apresentação eletrônica como mais fácil. 

Dos alunos respondentes, 12 indicaram o software educativo como sendo o 

recurso didático de melhor desempenho, e entre os principais motivos estão: 1 que 

disse que o melhor foi o uso do celular; 4 responderam que é o melhor recurso; 4 

falaram que é a interatividade; e 3 apontaram que o recurso é melhor porque é 

diferente. 

Gráfico da avaliação qualitativa dos recursos didáticos de menor desempenho. 

 

Gráfico 4 – Recursos didático de menor desempenho 

 

Dentre os 38 alunos respondentes 6 indicaram o quadro/lousa como sendo o 

recurso didático de menor desempenho, e entre os principais motivos estão: 3 que 

dizem que é cansativo; 2 falaram que escrever e prestar atenção confundiram; e 1 não 

respondeu (nada). 
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Em relação aos alunos respondentes, 9 indicaram a vídeoaula como sendo o 

recurso didático de menor desempenho, e entre os principais motivos estão: 1 que 

disse nada; 3 responderam que não entenderam; 3 respondeu que falta algo; 1 que é 

muito rápido; e 1 apontou que a vídeoaula é pode não ser confiável. 

Entre os alunos respondentes, 12 indicaram a apresentação eletrônica como 

sendo o recurso didático de menor desempenho, e entre os principais motivos estão: 

1 que disse que a qualidade do slide prejudicou a aula; 4 responderam que o recurso 

é pouco dinâmico; 2 falaram que é difícil de enxergar; 2 indicaram que é cansativo; e 

3 apontaram que o recurso é menos eficiente. 

Dos alunos respondentes, 3 indicaram o software educativo como sendo o 

recurso didático de menor desempenho, e entre os principais motivos estão: 1 que 

disse que gerou perda de foco; 1 respondeu que é o difícil acesso; e 1 apontou que o 

recurso é menos dinâmico. 

O gráfico a seguir representa os dados obtidos a partir das sugestões para o 

melhoramento, em relação às aulas com utilização dos recursos didáticos. 

 

Gráfico 5 - Sugestões para melhorar o uso dos recursos didáticos 

 

 

Dentre as sugestões para o melhor resultado das aulas com uso dos recursos 

didáticos, 37% sugeriram variar e inovar os recursos; 10% propuseram melhorar a 

estrutura (equipamentos e elementos correspondentes ao uso de cada recurso); 11% 
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optaram por propor uma adequação maior do recurso em relação ao conteúdo tratado 

na aula; e 42% tiveram nada como sugestão para o melhoramento do uso do software 

educativo como recurso auxiliador do processo de ensino e aprendizagem. 

O gráfico a seguir representa os dados obtidos a partir das sugestões para o 

melhoramento, em relação às aulas com utilização dos recursos didáticos. 

 

Gráfico 6 - Sugestões para utilização de outros recursos didáticos 

 

Dentre as sugestões para o uso de outros/novos recursos didáticos, 10% 

sugeriram usar jogos; 10% propuseram fazer o uso de mídias online (redes sociais, 

aplicativos); 8% optaram por propor aula invertida (maior participação dos alunos); 

11% sugeriram aulas de campo; 3% indicaram um maior uso dos recursos já 

utilizados; 3% aula online (em casa); e 55% tiveram nada como sugestão para o 

melhoramento do uso do software educativo como recurso auxiliador do processo de 

ensino e aprendizagem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: sempre provisórios 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise comparativa do 

desempenho de diferentes recursos didáticos. Além disso, também permitiu identificar 

os benefícios, dificuldades e sugestões apontadas pelos discentes, pela professora e 

nas observações das aulas, que serviram para montar uma visão inicial que 

contribuirá para uma melhor adequação metodológica quanto ao uso desses recursos. 

Com base nos dados advindos dos questionários com questões abertas aos 

alunos e das entrevistas com a docente, no qual a utilização do quadro é apontada 

como prática em relação ao registro dos processos e visível por todos na construção 

das etapas de resolução dos cálculos, a vídeoaula pela contextualização com 

aspectos do cotidiano e pela disponibilidade de muitos desses materiais online (como 

na EaD), os slides por serem uma apresentação eletrônica que engloba 

resumidamente conteúdos em tópicos e pelo uso de diferentes fatores (como o 

audiovisual), e o software educativo por usar uma metodologia de resolução de 

problemas (que é interessante na matemática) e por integrar os alunos ao recurso que 

faz eles participarem ativamente na construção dos conhecimentos. As dificuldades 

encontradas no uso desses recursos foram que o quadro a dificuldade de enxergar, 

vídeoaula e apresentação eletrônica foram a escolha do material que mais dificultou, 

e o software educativo o problema de acesso a internet. 

Os resultados das sugestões dos alunos (Gráfico 5), foram condizentes com a 

hipótese central da pesquisa, quando 37% do alunado apontaram que para melhorar 

o desempenho dos recursos didáticos utilizados é necessário variar e inovar a 

utilização dos recursos didáticos melhoraria o desempenho das aulas. Também 

enfatizam, quando 45% dos discentes sugeriram a utilização de outros recursos 

didáticos (Gráfico 6) como jogos, mídias sociais, aulas online, entre outros. 

Dada a importância do assunto, torna-se necessário o estudo e desenvolvimento 

de metodologias de ensino que possibilitem a utilização de múltiplos recursos 

didáticos. Podendo aproveitar as potencialidades das ferramentas já utilizadas e das 

novas possibilidades dos novos recursos. 
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Nesse sentido, a utilização conjunta de diferentes recursos permite uma 

diversidade de métodos e técnicas, que se integrados, corroboram para uma maior 

eficiência em relação a alcançar os objetivos de ensino. Além disso, traz novas 

perspectivas do uso dos recursos didáticos para os licenciandos na formação inicial, 

potencializando o estudo sobre a perspectiva do ensino híbrido, fomentando uma 

reflexão sobre as múltiplas possibilidades que cada modalidade de ensino pode trazer 

para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem. 
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APÊNDICES A 

CURSO LICENCIATURA EM INFOMÁTICA 

Natureza do trabalho: Monografia 

Título: RECURSOS DIDÁTICOS E DESEMPENHO 

ACADÊMICO: um estudo exploratório 

Questionário: aula utilizando quadro/lousa 

 

1) Nome: ______________________________________________________ 

2) Qual a sua avaliação, em termos de aprendizado, sobre a aula utilizando 

quadro/lousa? 

(  )Excelente: é a melhor forma de aula. 

(  )Boa: consigo aprender facilmente dessa forma. 

(  )Regular: consigo aprender com dificuldade. 

(  )Ruim: não consigo aprender. 

3) O que você mais gostou da aula de hoje, em relação à utilização do quadro/lousa 

como recurso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4) O que você menos gostou da aula de hoje, em relação à utilização do 

quadro/lousa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5) Qual sua sugestão para o melhoramento, em relação à utilização do quadro/lousa, 

da aula de hoje? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6) Gostaria de ter mais aulas utilizando o quadro/lousa como recurso? 

(  )Sim   (  )Não 

Por quê? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Questionário da aula utilizando vídeoaula 

1) Qual a sua avaliação, em termos de aprendizado, sobre a aula utilizando 

vídeoaula? 

(  )Excelente: é a melhor forma de aula. 

(  )Boa: consigo aprender facilmente dessa forma. 

(  )Regular: consigo aprender com dificuldade. 

(  )Ruim: não consigo aprender. 

2) O que você mais gostou da aula de hoje, em relação à utilização da vídeoaula 

como recurso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) O que você menos gostou da aula de hoje, em relação à utilização da vídeoaula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4) Qual sua sugestão para o melhoramento, em relação à utilização da vídeoaula, da 

aula de hoje? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5) Gostaria de ter mais aulas utilizando uma vídeoaula como recurso? 

(  )Sim   (  )Não 

Por quê? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Questionário: aula utilizando apresentação eletrônica 

 
1) Qual a sua avaliação, em termos de aprendizado, sobre a aula utilizando 

apresentação eletrônica? 

(  )Excelente: é a melhor forma de aula. 

(  )Boa: consigo aprender facilmente dessa forma. 

(  )Regular: consigo aprender com dificuldade. 

(  )Ruim: não consigo aprender. 

2) O que você mais gostou da aula de hoje, em relação à utilização da apresentação 

eletrônica como recurso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) O que você menos gostou da aula de hoje, em relação à utilização da 

apresentação eletrônica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4) Qual sua sugestão para o melhoramento, em relação à utilização da apresentação 

eletrônica, da aula de hoje? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5) Gostaria de ter mais aulas utilizando uma apresentação eletrônica como recurso? 

(  )Sim   (  )Não 

Por quê? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Questionário: aula utilizando software educativo 

1) Qual a sua avaliação, em termos de aprendizado, sobre a aula utilizando software 

educativo? 

(  )Excelente: é a melhor forma de aula. 

(  )Boa: consigo aprender facilmente dessa forma. 

(  )Regular: consigo aprender com dificuldade. 

(  )Ruim: não consigo aprender. 

2) O que você mais gostou da aula de hoje, em relação à utilização do software 

educativo como recurso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) O que você menos gostou da aula de hoje, em relação à utilização do software 

educativo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4) Qual sua sugestão para o melhoramento, em relação à utilização do software 

educativo, da aula de hoje? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Gostaria de ter mais aulas utilizando um software educativo como recurso? 

(  )Sim   (  )Não  

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Questionário final: aulas e recursos didáticos utilizados 

1) Qual a sua avaliação, em termos de aprendizado, sobre as aulas nas quais foram 

utilizados diferentes recursos didáticos? 

(  )Excelente: é a melhor forma de aula. 

(  )Boa: consigo aprender facilmente dessa forma. 

(  )Regular: consigo aprender com dificuldade. 

(  )Ruim: não consigo aprender. 

2) Qual recurso didático você considera, em termos de aprendizagem, o melhor? 

(  )Quadro/lousa   (  )Apresentação eletrônica    

(  )Vídeoaula    (  )Software educativo 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Qual recurso didático você considera, em termos de aprendizagem, o menos 

eficaz? 

(  )Quadro/lousa   (  )Apresentação eletrônica    

(  )Vídeoaula    (  )Software educativo 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Qual sua sugestão para o melhoramento das aulas em relação aos recursos 

didáticos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5) Deixe sua sugestão de novas tecnologias que podem ser utilizadas nas próximas 

aulas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICES B 

CURSO LICENCIATURA EM INFOMÁTICA 

Natureza do trabalho: Monografia 

Título: RECURSOS DIDÁTICOS E DESEMPENHO 

ACADÊMICO: um estudo exploratório 

 

Roteiro de entrevista com a professora (quadro/lousa) 
 

 

1) Qual a sua percepção diante do quadro enquanto instrumento auxiliador no 

processo de ensino-aprendizagem? 

2) Qual a maior vantagem em utilizar o quadro na aula? 

3) Qual é a maior problema/desvantagem em utilizar o quadro na aula? 

4) Existe uma metodologia recorrente utilizada no uso do quadro? 

5) Em que lugar estará o quadro enquanto recurso didático no futuro do processo de 

ensino e aprendizagem? 
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Roteiro de entrevista com a professora (apresentação eletrônica) 

 

1) Qual a sua percepção diante do uso de projeção de slides enquanto instrumento 

auxiliador no processo de ensino-aprendizagem? 

2) Com que frequência utiliza apresentação eletrônica como recurso didático? 

3) Qual a maior vantagem em utilizar apresentação eletrônica na aula? 

4) Qual é a maior problema/desvantagem em utilizar apresentação eletrônica na 

aula? 

5) A aula expositiva é uma metodologia apontada como recorrente no uso de 

apresentação eletrônica no processo de ensino-aprendizagem. Qual sua opinião 

diante desse fato? Outras metodologias podem ser apontadas para o uso desse 

recurso didático? 

6) Em que lugar estará à apresentação eletrônica enquanto recurso didático no futuro 

do processo de ensino e aprendizagem? 
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Roteiro de entrevista com a professora (vídeoaula) 

 

 

1) Qual a sua percepção diante do quadro enquanto instrumento auxiliador no 

processo de ensino-aprendizagem? 

2) Costuma utilizar vídeoaula como recurso didático? Com que frequência? 

3) Qual a maior vantagem em utilizar uma vídeoaula? 

4) Qual é a maior problema/desvantagem em utilizar uma vídeoaula? 

5) O que difere, em quesitos de metodologia de ensino, a aula convencional 

presencial do uso da vídeoaula? 

6) Em que lugar estará a vídeoaula, enquanto recurso didático, no futuro do processo 

de ensino e aprendizagem? 
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Roteiro de entrevista com a professora (software educativo) 
 

 

1) Já havia utilizado algum software educativo com recurso didático em suas aulas? 

2) Sentiu alguma dificuldade em utilizar um software educativo na aula? 

3) Qual a maior vantagem em utilizar um software educativo na aula? 

4) Qual é a maior problema/desvantagem em utilizar um software educativo na aula? 

5) Irá inserir o software educativo como recurso didático em sua prática docente? 

6) Qual sua visão atual deste recurso no ensino hoje? 

7) Em que lugar estará o software enquanto recurso didático no futuro do processo 

de ensino e aprendizagem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


