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DEDICATÓRIA 

Inicio esta dissertação apresentando breve relato da minha experiência 

profissional, que reporta a minha infância, pois desde pequena conviver com as 

funções de docência, fizeram parte da minha história de vida. Minha mãe é 

professora, me recordo de como adorava ajudar a corrigir as provas e brincar de 

escolinha com a criançada da vizinhança.  

Naquela ocasião não era a profissão a qual eu escolheria, mas por influência 

da minha mãe, cursei o Ensino Médio na modalidade de curso profissionalizante na 

área de magistério. Mesmo contrariada em relação à escolha da profissão, pois 

vivenciava a desvalorização do profissional através da figura materna, que 

trabalhava numa jornada de 40 horas e ainda havia as obrigações domésticas numa 

família de quatro irmãs, sendo sempre muito difícil suprir as necessidades de todos. 

Mesmo assim, ser professora significava garantia de emprego cedo para a mulher e 

poder logo contribuir no orçamento familiar ou ainda obtenção da autonomia 

financeira.  

Por um longo tempo, precisei conviver com a dúvida com a qual eu mesma 

insistia em ter. No segundo ano do magistério, participei do programa de estagio no 

Instituto Edvaldo Lodi – IEL, onde atuava como professora auxiliar em escolas 

particulares de Educação Infantil. Foi a minha primeira experiência, que de certo 

modo foi importante para o meu crescimento profissional e cognitivo, pois passei a 

utilizar na prática as teorias que estudava e discutia durante o curso. 

No ano de 2003, por aprovação em concurso público, passei a trabalhar em 

escolas da rede estadual de ensino com a modalidade de Educação Especial, além 

de lecionar nas escolas municipais com turmas de primeiro ano do Ensino 

Fundamental, antiga alfabetização. Durante essas experiências com a prática 

docente, sempre estive muito distante do desenvolvimento de atividades nos 

laboratórios de informática, pois estes ambientes ficavam trancados e sendo 

utilizado por poucos profissionais, quase sempre restritos ao professor responsável 

ou ao trabalho administrativo da escola e mais distante ainda dos estudantes, 

principal razão de todo o trabalho educativo.  

Iniciei a graduação em Pedagogia em 2004 e na época, embora tivesse no 

histórico acadêmico duas disciplinas referentes à informática na educação, foi 



 

insuficiente nosso aprendizado, pois nem mesmo tínhamos na instituição um espaço 

disponível e tão pouco computadores e equipamentos para tal atividade.  

Em 2006, iniciei o curso de extensão em Mídias na Educação pela 

Universidade Federal de Roraima, mas ainda não tinha computador e utilizava o 

email apenas pela função do Messenger. Porém, a partir do curso investi em meu 

primeiro computador, adquiri um plano de internet e então passei a utilizar a minha 

conta de email, ainda me recordo da dificuldade para aprender a anexar um arquivo 

e a utilizar as ferramentas da internet.  

Lembro que no inicio do curso, nada sabia sobre sistemas operacionais, 

fórum, site, blogs, entre outras ferramentas utilizadas no curso que precisava 

dominar, foi quando percebi a necessidade de estudar mais e conhecer o universo 

das tecnologias educacionais, e descobri como estas podem propiciar aos 

professores e estudantes o enriquecimento do processo ensino aprendizagem e a 

construção do conhecimento.  

Uma importante experiência profissional vivenciada foi o trabalho no Núcleo 

de Tecnologias e Difusão Educacional - NTDE, da Secretaria Municipal de 

Educação, onde meu trabalho foi enriquecido por meio da experiência dos colegas 

que desenvolviam o trabalho pedagógico com as mídias e tecnologias educacionais 

e os Projetos de Aprendizagem desenvolvidos nas escolas, bem como os 

conhecimentos técnicos aprendidos com aqueles profissionais que atuavam com a 

estrutura de Tecnologia e Informação - TI.  

Nesse período, passei então a ministrar cursos de formação continuada a 

coordenadores de laboratório de informática e professores do município e ainda, 

ministrar palestras em seminários e outros, sendo esta uma das propostas do 

trabalho pedagógico do NTDE. Esses desafios me influenciavam a pesquisar e 

atualizar meus conhecimentos, tendo em vista nosso público alvo serem os 

professores, mas o objetivo maior era o atendimento aos estudantes com 

dificuldades de aprendizagem e o enriquecimento do aprendizado em tecnologias 

dos professores e estudantes.  A inclusão digital é um constante desafio diante dos 

inúmeros problemas a serem superados, mas esse mesmo desafio me motivou e 

me impulsiona até hoje na minha prática docente. 

Essas experiências profissionais foram objetos de estudos e me influenciaram 

a desenvolver um projeto de pesquisa como pré-requisito para a seleção do curso 

de Mestrado em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual de Roraima – 



 

UERR. Durante a pesquisa, pensei na necessidade e importância da construção de 

objetos de aprendizagem a partir dos aplicativos do computador, com os estudantes 

das séries finais do Ensino Fundamental, tendo em vista a dificuldades que estes 

estudantes encontram na compreensão de conceitos e experimentos no ensino de 

Ciências, ora pela falta de laboratórios de ciências, ora pelo não uso dos espaços 

não formais ou pela falta de recursos didáticos e de logística (estrutura física das 

escolas e recursos humanos habilitados).  

Esses estudantes, contam com poucos recursos na escola e não sabem 

utilizar os poucos recursos tecnológicos que existem, e assim acontece também 

com os professores. Outra questão é que as atividades no laboratório de informática 

quase sempre estão limitadas em apenas realizar pesquisas em sites na internet, 

pois não conhecem as ferramentas dos aplicativos para produzir um texto, uma 

apresentação (slide) ou outro.  

Foi então que, a partir da proposta da produção de objetos de aprendizagem, 

juntamente com a experiência do professor Evandro Ghedin com a utilização de 

vídeos no ensino de Filosofia no Ensino Médio, além da sua caminhada com 

pesquisas relacionadas às didáticas e processos cognitivos, que este trabalho foi 

proposto de forma a investigar de que maneira a atenção é mobilizada por meio da 

produção de vídeos para a construção de conhecimentos no ensino de Ciências nas 

séries finais do Ensino Fundamental.  

Assim, este trabalho, tem por objetivo primeiro apresentar propostas com a 

utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na escola, bem como discutir a 

necessidade da formação continuada dos professores para tal. Estas propostas, 

antes de tudo, levantam a importância do estudo dos processos cognitivos e a 

valorização destes nos processos de planejamento e avaliação, visando a melhoria 

do ensino e aprendizado dos estudantes, tendo como prática a utilização dos 

recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

Então, A QUEM DEDICAR? Dedico esta pesquisa a todos que anseiam por 

estratégias pedagógicas inovadoras e que valorizam os estudantes carentes de 

interesse (foco) e motivação para aprender.  
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O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, próximo, que toca 

todos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele, toca-nos e 
“tocamos” os outros, estão ao nosso alcance através dos recortes 

visuais, do close, do som estéreo envolvente. Pelo vídeo sentimos e 
experenciamos sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos 

(MORAN, 1995, p.27). 



 

RESUMO 

Os processos atencionais são fortemente influenciados pela mídia e pela inserção 
das novas tecnologias da informação e comunicação no processo educacional, em 
particular, o cinema, a televisão e a informática, têm causado impactos na escola e 
mudanças no ensino. Nesse sentido, esta dissertação de mestrado objetivou 
analisar de que maneira a organização de uma ação pedagógica, por meio da 
produção de vídeos agregada a diferentes recursos audiovisuais, potencializam os 
mecanismos e funções da atenção e mobilizam a construção de conhecimentos em 
Ciências no Ensino Fundamental. O processo de pesquisa-ação foi norteado pela 
abordagem qualitativa a partir: (1) do estudo bibliográfico da atenção como processo 
cognitivo mobilizador da aprendizagem, confirmando de que maneira o vídeo 
potencializa os mecanismos da atenção, consequentemente a aprendizagem; (2) 
análise documental identificando como os professores têm utilizado o vídeo no 
ensino aprendizagem de ciências no Ensino Fundamental; (3) organização de uma 
ação pedagógica por meio da produção de vídeos para duas turmas do Ensino 
Fundamental na disciplina de ciências. Desta forma, detectou-se que 70% dos 
professores utilizam vídeos como recurso educativo, que embora 100% das escolas 
possuam sala de informática apenas 30% dos professores utilizam este espaço e 
somente 10% realizam, raramente, atividades com softwares específicos. Sendo 
assim, os resultados da pesquisa circundam na necessidade da formação de 
professores relacionada a compreensão dos processos cognitivos mobilizados pela 
atenção e a formação para o uso das tecnologias, pois são aspectos essenciais para 
a proposição de vídeos no ensino de ciências. Mediante o processo de produção do 
vídeo, os estudantes, escreveram o roteiro, recolheram imagens/áudios e 
relacionaram aos conceitos pesquisados, dessa maneira organizaram a expressão 
do pensamento sobre o objeto de conhecimento estudado. Nesses momentos que 
interagiram e ponderaram, estabelecendo o foco atencional para a realização da 
produção do vídeo, foram evidenciadas as funções da atenção. A inserção destas 
tecnologias educacionais no currículo de Ciências no Ensino Fundamental como 
metodologias inovadoras, sistematizadas e planejadas, propiciam a aprendizagem 
contextualiza e a participação autônoma do estudante na produção do seu 
conhecimento. O produto desta pesquisa propõe, por meio de um metaguia, uma 
ação pedagógica que oriente estudos e processos didáticos no ensino de Ciências e 
fomente a relação entre: processos cognitivos da atenção – ensino e aprendizagem 
– ensino de Ciências – produção do vídeo. 
  

Palavras-Chave: Ensino de Ciências. Cognição. Atenção. Produção de Vídeo. 
Didática. Construção de Conhecimentos. 
 

 
 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Attentional processes are strongly influenced by the media and by the insertion of 
new information and communication technologies in the educational process, in 
particular, the cinema, television and computers, have impacted the school and 
changed the educational process. Thus, this paper aims to analyse how the 
organization of a pedagogical action, through the production of audio-visual 
resources aggregated to different videos, potentiates the mechanisms and functions 
of attention and mobilize the construction of knowledge in Science in Elementary 
Education. The process of active research was guided by a qualitative approach 
through: (1) bibliographic study of the attention as a mobilizing cognitive process of 
learning, confirming how the video enhances the mechanisms of attention, thereby 
learning; (2) documental analysis identifying how teachers have used the video in 
teaching and learning science in elementary education; (3) organizing a pedagogical 
action through the production of videos for two classes of elementary school in 
science class. Thus, it was found that 70% of teachers use videos as an educational 
resource, that although 100% of schools have computer rooms only 30% of teachers 
use this space and only 10% performed, rarely, activities with specific software. 
Therefore, the results of the research abides in the need for teacher training related 
to the understanding of the cognitive processes moved by the attention and training 
in the use of technology, they are essential aspects for the proposition videos in 
science education. Through the process of video production, students wrote the 
script, collected images / audios and related to the concepts studied, in this way 
organized expression of thought about the knowledge object studied. In those 
moments where they interacted and pondered, establishing the attentional focus to 
achieve the production of the video, the functions of attention were shown. The 
integration of these technologies in educational science in elementary education as 
innovative methodologies, systematic and planned, allow a contextualized learning 
and the autonomous student participation in its knowledge production. The product of 
this research proposes, through a guideline, a pedagogical action orienting studies 
and learning processes in science teaching and to foster the relationship between: 
attention cognitive processes - teaching and learning - teaching science - video 
production.  

Keywords: Science Teaching. Cognition. Attention. Video Production. Didactic. 
Construction of Knowledge.  
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INTRODUÇÃO  

As atividades que desenvolvemos no nosso dia a dia, são influenciadas pelo 

modo de vida capitalista, perante as transformações tecnológicas, contínuas e 

inovadoras, as quais se utilizam de estratégias apelativas pela atenção das pessoas, 

principalmente usando a mídia como veículo de propagação, influenciando o 

consumo exacerbado.  

Esses modos são os principais causadores da crise da atenção, assim 

denominados por alguns estudos, e que influenciam diretamente no modo de 

aprender dos estudantes, em contra partida a sociedade vem exigindo das escolas 

mudanças de estratégias para tornar o processo educativo mais atrativo e eficaz 

para os estudantes.  

Há muito se discute sobre as possibilidades de trabalho e a melhoria do 

processo de ensino e aprendizado em ciências no Ensino Fundamental oportunizado 

pelas novas tecnologias, mas não podemos desconsiderar que para o seu efetivo 

funcionamento elas devem ser valorizadas, antes de tudo, como ferramentas 

pedagógicas, que propiciam um ambiente interativo, onde o estudante possa 

construir seu próprio conhecimento, além de desenvolver habilidades que lhe 

permitam participar ativamente da sociedade. 

Essa não é uma preocupação particular ao ensino de Ciências, que há muito 

foi relegado em segundo plano, já que se investiu em Português e Matemática, mas 

justifica o olhar especial à disciplina no Ensino Fundamental, na qual ainda 

prevalecem exclusivamente aulas expositivas e como recurso, o livro didático, este 

com ilustrações que nem sempre retrata na totalidade e de maneira clara o 

conteúdo, consequentemente descontextualizadas da realidade do estudante. 

A utilização dos recursos tecnológicos existentes na escola nas aulas de 

Ciências no Ensino Fundamental, como os meios de exibição de filmes, vídeos e 

outros audiovisuais mediante um planejamento, podem tornar as aulas mais 

dinâmicas e mais atrativas, mobilizando a atenção dos estudantes, uma vez que 

vivenciam a realidade de imagens voláteis, do “click” ou “toque skin”, pela realidade 

aumentada, mista e virtual decorrente da computação gráfica na produção de 

imagem: cinema, vídeo, holografia (3 dimensões). 

A imagem é um tipo de linguagem predominante na sociedade 

contemporânea e estratégias pedagógicas com a utilização das novas tecnologias 
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de informação e comunicação são notórios mobilizadores da aprendizagem 

interdisciplinar.  

É neste sentido, que esta pesquisa visa analisar os processos cognitivos 

mobilizados pelas funções da atenção mediante a construção de vídeos, pois é uma 

ferramenta que, por meio da utilização dos aplicativos de editoração pelo estudante, 

permite ações de aprendizagem interdisciplinares no ensino de Ciências no Ensino 

Fundamental. 

A atenção, nesse contexto, é um processo cognitivo complexo, determinado 

pela função neurobiológica e também um fenômeno que se modifica culturalmente, 

por isso há uma preocupação constante sobre como esse mecanismo é mobilizado 

no que se refere ao processo de aquisição da aprendizagem.  

Diante do exposto, a pesquisa realizada buscou responder a seguinte 

pergunta: de que maneira a organização de uma ação pedagógica por meio da 

produção de um vídeo agregada a diferentes recursos audiovisuais, mobilizam os 

processos, funções e mecanismos da atenção na construção de conhecimentos em 

Ciências no Ensino Fundamental? 

A pesquisa, visando responder esta e outras questões, tem como objetivo 

pesquisar e analisar os processos de mobilização da atenção, por meio da produção 

de vídeos e a construção de conhecimentos em Ciências no Ensino Fundamental. 

Desse modo, são objetivos específicos: 

 Estudar a atenção como processo cognitivo mobilizador da aprendizagem; 

 Demonstrar de que maneira o vídeo mobiliza os processos atencionais e a 

aprendizagem dos estudantes; 

 Realizar um diagnóstico comparando o acervo de vídeos disponibilizados 

para o ensino de ciências no Ensino Fundamental e com que frequência são 

utilizados pelos professores; 

 Investigar de que modo os professores têm utilizado o vídeo no ensino e 

aprendizagem de Ciências no Ensino Fundamental; 

 Organizar através da produção de vídeos uma ação pedagógica que 

mobilize a atenção como estratégia de ensino e aprendizagem em Ciências 

no Ensino Fundamental; 

A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa seguindo as orientações e 

desdobramento da pesquisa-ação, dividindo-se em três momentos: no primeiro, foi 

realizado um estudo bibliográfico a respeito das funções e mecanismos da atenção e 



16 

sua relação com a aprendizagem. No segundo momento, a fim de verificar em que 

condições a utilização de vídeos como mediação do conhecimento é realizada como 

estratégia de ensino, foi realizado o levantamento dos exemplares de vídeo para o 

ensino de Ciências no Ensino Fundamental, por meio de análise documental no 

principal espaço que disponibiliza o acervo que é a Biblioteca de Vídeo do Centro de 

Formação de Profissionais da Educação de Roraima – CEFORR; bem como 

entrevistas com professores abordando questões relacionadas ao uso dos vídeos e 

tecnologias de exibição disponíveis em diferentes escolas Estaduais do município de 

Boa Vista.  

O terceiro momento da pesquisa consiste, portanto, no próprio evento da 

pesquisa-ação, a partir do planejamento conjunto com o professor e a ação 

pedagógica de produção de vídeos no ensino de Ciências. A elaboração do projeto 

de ensino referente ao planejamento, produção e apresentação dos vídeos e o relato 

de outras experiências ocorridas neste período, são apresentados e discutidos pela 

análise dos dados mediante a revisão da literatura acerca do processo cognitivo da 

atenção, e também como este mobiliza a aprendizagem, no processo de construção 

de conhecimentos em Ciências no Ensino Fundamental. 

Desse modo, esta pesquisa que resulta na presente dissertação de mestrado, 

estrutura-se da seguinte maneira: o primeiro capítulo aborda a atenção como 

processo cognitivo mobilizador da aprendizagem, discutindo bases históricas e 

teóricas da aprendizagem cognitiva e as bases neurobiológicas do fenômeno da 

atenção; no segundo capítulo, o trabalho com vídeo e as suas possibilidades 

didáticas são discutidos como estratégia mobilizadora da atenção como processo 

cognitivo fundamental para a aprendizagem. 

No terceiro capítulo, os momentos metodológicos e as estratégias são 

apresentados, caracterizando os cenários e os sujeitos envolvidos na pesquisa, 

durante os caminhos percorridos como: a oficina Ferramenta Tecnológicas realizada 

com os professores; o planejamento do trabalho com vídeo desenvolvido com a 

professora de Ciências e gestão da escola; e a oficina de vídeo com os estudantes 

do 8º Ano do Ensino Fundamental.  

No quarto capítulo, os resultados são discutidos, primeiramente apontando 

como os professores têm utilizado os recursos audiovisuais no ensino aprendizagem 

de conceitos científicos nas escolas, quais tecnologias há disponíveis nas escolas 

para a exibição de filmes ou outros audiovisuais e igualmente a análise dos registros 
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de empréstimos de vídeos para o ensino de Ciências no acervo do Centro de 

Formação de Roraima – CEFORR; apresenta-se, também, o relato da experiência 

de produção de vídeos com os mestrandos do curso e uma atividade de 

transposição didática que foi realizada na disciplina de Zoologia, bem como a 

atividade desenvolvida com os estudantes do estágio de docência, as quais 

antecederam o trabalho com os estudantes do ensino fundamental.  

Posteriormente, a produção do vídeo como o instrumento de mediação no 

processo de construção de conhecimento em Ciências no Ensino Fundamental é 

analisado mediante as três dimensões pedagógicas mobilização para o 

conhecimento (momento síncrese); construção de conhecimento (momento análise); 

e elaboração do conhecimento (momento síntese), evidenciando a atenção 

mediante seus mecanismos e funções como processo cognitivo imprescindível para 

a aprendizagem. 

 Por fim, as considerações finais revelam as principais perspectivas, 

conquistas e dificuldades na realização deste trabalho. A ação pedagógica a partir 

da produção do vídeo almeja mostrar estratégias de trabalho onde o conhecimento 

sobre as funções da atenção colaborem para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem especificamente ao ensino de Ciências, mas que poderão ser 

extensivas às demais disciplinas. Essas experiências possibilitaram a criação do 

produto final que é um metaguia de orientações sobre a relação entre: processos 

cognitivos da atenção – ensino e aprendizagem – ensino de ciências – produção do 

vídeo. 
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1 PROCESSO COGNITIVO DA ATENÇÃO E APRENDIZAGEM 

Os estudos sobre a cognição têm alcançado grandes avanços nos últimos 

trinta anos e encontram-se em plena evolução. As Ciências Cognitivas, a 

Neurociência, a Psicologia Cognitiva, por meio dos estudos realizados, permitem o 

avanço da compreensão sobre o funcionamento cognitivo humano reconhecendo o 

cérebro, agente das mudanças neurobiológicas, como órgão da aprendizagem.  

Desse modo, as funções cognitivas e o comportamento são resultantes dos 

estados e processos mentais que ocorrem no cérebro, e a atenção exerce um papel 

essencial na aprendizagem, pois permeia e subsidia a organização dos processos 

mentais humanos. Assim, a relevância sobre o estudo da atenção não está somente 

relacionado aos aspectos clínicos, mas no contexto em que se destacam as 

percepções sobre a aprendizagem e o espaço escolar.  

A atenção, neste sentido, é analisada a partir das perspectivas históricas, da 

neurociência e da psicologia cognitiva discutida por diferentes autores para a atual 

compreensão sobre sua função na aprendizagem. Este capítulo faz uma revisão da 

literatura acerca da atenção, seus mecanismos e formas de operação e propõe 

elucidar as formas de atenção e a relação que desempenha na aprendizagem. 

1.1 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS E TEÓRICAS DA APRENDIZAGEM 
COGNITIVA DA ATENÇÃO 

A questão da atenção não é nova, embora somente nas últimas décadas do 

século XX tenha sido definida como um dos processos cognitivos básicos pela 

Psicologia Cognitiva. Nesse contexto, Tonnetti (2008) argumenta que antes de 

pensar em uma ciência da atenção, como a que conhecemos hoje, é necessário 

compreender um processo investigativo alheio aos cientistas que foi iniciado por 

alguns teóricos antes mesmo do século XIX, datado como o início dos estudos da 

atenção a partir dos pesquisadores como Hermann Helmholts1 ou William James2. 

                                       
 
1
 Hermann Ludwig Ferdinand Von Helmholtz foi médico e físico alemão, que devotou sua vida à 

ciência, segundo a Enciclopédia Britannica de 1911, sendo considerado por ela um dos homens mais 
relevantes do século XIX. 
2
 William James foi um dos fundadores da psicologia moderna e escritor de influentes livros sobre a 

ciência da psicologia. 
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Tal investigação histórica revela que desde a antiguidade já havia uma preocupação 

com os mecanismos da atenção, como nos os estudos de:  

 Aristóteles (384 - 322 a.C.), que embora encontrar-se sob a investigação na 

percepção e seus sentidos, já mostra uma compreensão voltada aos casos da 

atenção dividida ou limitação atencional, que contemporaneamente enquadra-se nas 

pesquisas sobre a atenção voluntária, atenção implícita ou cegueira atencional;  

 Lucrécio (99 - 55 a.C.), que manifestava que a mente possui um 

direcionamento ativo (conhecimentos “priming” da neurociência cognitiva), o que 

hoje chamamos de atenção voluntária;  

 Santo Agostinho (354 - 430), segundo Tonnetti (2008, p. 42), afirmava que 

“além de trazer os termos latinos como attentio e intentio para dentro do vocabulário 

técnico das análises cognitivas”, a Santo Agostinho é creditado “a percepção de 

manifestações involuntárias da atenção”. Esta modalidade atualmente chamada de 

atenção involuntária ou automática refere-se às mudanças de foco as quais nem 

sempre podemos controlar não só devido a influencia das saliências sensoriais, mas 

por conta dos nossos pensamentos movidos pelos nossos interessantes. É por isso 

que Santo Agostinho em suas Confissões3 “reconhece o valor e o poder da 

concentração, da mente dirigida”;  

 Leibniz (1646 - 1716) refere-se ao aspecto motivacional da atenção. Para 

ele, segundo Tonnetti (2008, p. 43), “exercitamos a atenção em objetos sobre os 

quais nós damos preferência em relação a outros”. 

A partir dessas perspectivas sobre estudos destinados a atenção Tonnetti 

(2008, p. 45) esclarece que  

Sabemos, é claro, que, ainda que estas evidências sobre estudos da 
atenção, existentes nos textos do passado, possam ser consideradas como 
válidas, ou importantes o bastante para que se possa utilizá-las numa 
genealogia da ciência da atenção, é preciso entender que foram feitas, cada 
uma delas em contextos muito distintos, sem estabelecer os filósofos um 
diálogo, entre um e outro, diálogo este que caracterizaria a formação de um 
campo de estudos. Se montarmos uma linha narrativa para atribuir a 
atenção uma história, não nos esqueçamos de que isso é coisa nossa: 
historiadores da ciência admitindo exercer um ofício próprio de recontar os 
fatos.  

                                       
 
3
 Confissões é o título de um livro autobiográfico escrito por Agostinho, no qual relata a sua vida antes 

de se tornar cristão e sua conversão.  
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Essas evidências históricas sobre o estudo da atenção elucidam a relação 

com o estabelecimento da Psicologia no final do século XIX, que também se deu 

mediante a contraposição da prática científica às especulações filosóficas. Titchener 

(1894 apud TONNETTI, 2008), destaca-se como um importante personagem da 

ciência da atenção pela sua obra intitulada “A Mente Humana”. Sua análise discute a 

possibilidade de uma atenção afetiva, direcionando a atenção para além de 

conteúdos sensoriais, mas também mnemônicos, isto é, associações que permitem 

uma melhor assimilação do conteúdo. 

Segundo Tonnetti (2008), surgem a partir daí novas especulações, 

entrelaçando o conceito de atenção e sensação a outras capacidades cognitivas 

como: atenção e memória; atenção e emoção.  Desse modo, os estudos da atenção, 

torna-se no século XX um elemento importante da Psicologia, pois passa a ser 

investigada como caráter interno. Todavia, segundo alguns pesquisadores, foi 

abafada e/ou excluída pelas linhas de pesquisa do Behaviorismo, por não ser 

caracterizada como comportamento, mas como uma força interna (capacidade 

cognitiva). Conforme o autor, o Behaviorismo assim que começou a se espalhar e a 

se estabelecer como dominante acabou sufocando formas concorrentes de 

investigação científica da mente. 

Entretanto, o Behaviorismo como considera Fiori (2008), teve um papel 

significativo no progresso dos estudos da atenção, principalmente nos campos dos 

métodos de ensino e da formação humana, mas que por limitarem seus métodos a 

projetos condicionados a perspectiva de respostas por estímulos foi se distanciando 

do campo científico, o qual exige a compreensão da complexidade do pensamento 

humano. 

Para Fiori (2008) embora exista uma discordância entre teorias behavioristas 

e cientistas cognitivos, elas são correlatas. As pesquisas sobre a atenção hoje são 

de orientação comportamentalista e ainda que os pesquisadores cognitivos tenham 

um pré-conceito, por desconhecimento, muita das estratégias dessas duas correntes 

são iguais ou semelhantes.  

Para Tonnetti (2008, p. 50) a descoberta da atenção, constitui a formulação 

explícita do problema atencional, e sua superação, algo de fundamental importância 

já que a atenção é “concebida como sendo o nervo de todo o sistema psicológico”. 

Reconhecê-la, portanto, trazendo para o centro da discussão, seria uma 
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oportunidade de dar um tratamento especial não só a um fenômeno específico, mas 

também ao sistema psicológico como um todo.  

Assim, para o autor, comparar a estudos da atenção numa perspectiva 

histórica que migra da especulação filosófica à compreensão que temos hoje sobre 

o fenômeno científico da atenção, nos permite avaliar tanto os progressos desta 

nova ciência, como à forma em que as novas abordagens e metodologias 

possibilitam um avanço realmente significativo nesse campo do conhecimento 

científico.  

William James (1842 - 1910) é considerado pelos neurocientistas, como um 

dos primeiros estudiosos da atenção e dos processos cognitivos superiores. Para 

ele a atenção é  

[...] a tomada de posse pela mente, de modo claro e vívido, de um entre o 
que parecem ser vários objetos ou linhas de pensamentos simultaneamente 
possíveis [...] Implica em se afastar de algumas coisas, lidar efetivamente 
com outras (JAMES, 1970 apud STERNBERG, 2010, p. 107). 

Lima (2005) considera que William James expressou nos seus relatos três 

importantes características sobre atenção, uma delas é a possibilidade de exercer 

um controle voluntário da atenção, a outra característica seria a inabilidade em 

atender diversos estímulos ao mesmo tempo pelo caráter seletivo e focalização, e a 

terceira é a capacidade limitada do processo atencional. Tais características 

evidenciam que há tempos, os mecanismos e funções da atenção constitui foco de 

interesse e pesquisas dos cientistas.  

Do ponto de vista histórico, foi a partir de William James que se buscou 

determinar o momento em que os estímulos são selecionados pela atenção, que 

vários modelos teóricos foram propostos: 

a) as teorias da seleção inicial, onde os estímulos são analisados 

completamente para serem selecionados e a seleção tardia, onde os estímulos 

sensoriais são previamente analisados e depois selecionados os que serão 

processados. Conforme Gazzaniga e Heatherton (2005, p. 175), “o estudo de como 

o cérebro seleciona quais estímulos sensoriais descartar e quais transmitir para 

níveis superiores de processamento”, é o estudo da atenção.  

Teorias da seleção inicial – teorias baseadas na noção de que podemos 
escolher os estímulos os quais prestaremos atenção, antes de processar 
suas características básicas; teorias da seleção tardia – teorias que supõem 
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que as pessoas absorvem informações sensoriais processam-nas e 
selecionam os aspectos dos estímulos aos quais devem prestar atenção 
depois do processamento (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 178). 

b) a teoria da atenção auditiva focalizada de Cherry (1953), na qual os 

estímulos são selecionados de acordo com os quais possui interesse e os demais 

são ignorados; 

c) a teoria do filtro de Broadbent (1958), afirma que devido a capacidade 

limitada de atenção, somente os estímulos relevantes são atendidos ou processados 

como um filtro que “abre” e “fecha” para as ignoradas;  

d)  Treisman (1980) sustenta que por meio de experimentos auditivos, que a 

análise dos estímulos atendidos é atenuada e/ou reduzida. Essas teorias 

demonstram haver um processamento inconsciente dos estímulos ignorados. 

Matlin (2004, p. 39) considera que essas primeiras teorias da atenção, 

conhecidas pela metáfora “teorias do gargalo” (ou filtro como aparecem em outras 

bibliografias), compararam o controle “do fluxo para dentro ou para fora da garrafa”, 

limitando a quantidade de informações as quais podemos prestar atenção. Desse 

modo, “devem ser rejeitadas porque subestimam a flexibilidade da atenção 

humana”. 

Ladewig (2000, p. 64 - 65) diz que “apesar de não haver concordância entre 

os autores quanto à localização do filtro, ambos concordam que a atenção possui 

como característica a capacidade limitada e que processa a informação de maneira 

seriada”. Ele entende que no início a atenção era vista como um canal único, esses 

teóricos colocaram o filtro no início do processo de seleção e posteriormente é que 

surge a hipótese dos canais múltiplos, os quais demonstravam que os indivíduos 

eram capazes de lidar com mais de um estímulo de cada vez, propondo que o filtro 

encontra-se no processo de seleção das informações.  

Os argumentos de Lima (2005) correspondem aos de Ladewig (2000) e Matlin 

(2004), pois igualmente consideram que foram as buscas por melhores explicações 

para o fenômeno da atenção, pela localização do filtro ou foco, que direcionaram 

pesquisadores a concentrarem seus esforços em favor de teorias.  

Assim, é somente nas últimas décadas que “a atenção passou a ser o 

“assunto do momento” e receber a atenção que merece”, sendo considerada uma 

concentração da atividade mental (MATLIN, 2004, p. 35). 
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As pesquisas biológicas sobre a atenção tem empregado o PET scan
4
 para 

estabelecer que a rede posterior de atenção, situada no córtex parietal, está 
ativa durante a procura visual. Em contraste, a rede anterior de atenção 
situada na região frontal do cérebro, está ativa durante a tarefa de efeito 
Stroop e durante outras tarefas focalizadas no significado das palavras. 
Além disso, a técnica potencial ligados a eventos (ERP)

5
 tem documentado 

atividade neuronal sistemática durante o tempo de atenção (MATLIN, 2004, 
p. 48). 

No que se referem às pesquisas atuais, duas principais vertentes da 

psicologia cognitiva são enfatizadas, e se diferem conforme a ênfase sobre os 

estudos da atenção, como Gazzaniga e Heatherton (2010) que estudam a atenção e 

a percepção e Sternberg (2010) que tem o enfoque na atenção e na consciência 

pelos processos conscientes e inconscientes.  

Diante de tais estudos, busca-se compreender melhor a estrutura e 

funcionamento do cérebro ao estudar o fenômeno da atenção, suas bases 

neurobiológicas e como sua compreensão pode contribuir para o aprimoramento do 

ensino e da aprendizagem em geral e em Ciências em particular. 

1.2 BASES NEUROBIOLÓGICAS DO FENÔMENO DA ATENÇÃO  

O conhecimento atual do funcionamento cerebral, numa perspectiva multi e 

transdisciplinar, é objeto de estudo da Neurociência, da Psicologia Cognitiva e da 

Psicologia. Os resultados dessas pesquisas possibilitam pensar suas implicações 

para a educação e para o ensino de Ciências, uma vez que não é possível pensar 

nessas implicações sem compreender o desenvolvimento das bases do 

funcionamento cerebral.  

Nesse contexto, é necessário considerar as bases do funcionamento 

cognitivo: percepção, memória e atenção como processos básicos e consciência, 

resolução de problemas, representação mental, inteligência, emoções, dentre outros 

como processos superiores, em termos de habilidades e limites de como as pessoas 

aprendem, percebem, recordam e pensam sobre a informação que está na base do 

conhecimento.  

                                       
 
4
 PET (tomografia por emissão de pósitrons), método para obter imagens do estado funcional dos 

órgãos, a partir de imagens em 3D ou em "fatia" semelhantes à tomografia computadorizada. 
5
 PER (Potenciais de eventos relacionados), método de análise que permite identificar a atividade 

cerebral específica quando o individuo é exposto a determinados estímulos (internos ou externos). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_humano
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Os processos cognitivos resultam do funcionamento cerebral, que ocorrem 

por meio de circuitos nervosos denominados neurônios.  Os neurônios encarregados 

das funções nervosas são organizados em circuitos complexos e estão localizados 

na área externa do cérebro, na camada cinzenta conhecida como córtex cerebral. O 

córtex cerebral é dividido em áreas, onde cada uma é responsável por um tipo de 

recepção de informações sensoriais (CONSENZA, 2011).  

Os neurônios disparados a partir de seus prolongamentos transmitem 

informação de uma célula para outra, por meio de conexões chamadas sinapses, as 

quais possuem a função de regular a passagem de informações no sistema nervoso 

central e por isso têm fundamental importância na aprendizagem (CONSENZA, 

2011).  

No processo de desenvolvimento, a formação de sinapses está presente 

desde o nascimento (em uma proporção pequena), são superproduzidas e 

seletivamente perdidas pela experiência e a forma refinada que resta é que formam 

as bases sensoriais, cognitivas e as fases posteriores do desenvolvimento, que são 

também constituídas através da experiência durante toda a vida humana 

(BRANSFORD; BROWN; COCKING, 2007). 

Segundo Consenza (2011), para compreender a relação do cérebro com a 

aprendizagem, é necessário entender basicamente como as informações sensoriais 

chegam ao nosso sistema nervoso e se modificam por toda a vida a partir da 

interação com o ambiente, pois 

[...] é por meio das informações sensoriais, conduzidas através de circuitos 
específicos e processadas pelo cérebro, que tomamos conhecimento do 
que está acontecendo no ambiente ao nosso redor e com ele podemos 
interagir de forma satisfatória, de modo a garantir nossa sobrevivência 
(CONSENZA, 2011, p. 19-20). 

Para Gazzaniga e Heatherton (2010, p. 140) “as mudanças na força das 

conexões estão por trás da aprendizagem” e todas as formas de memória 

(experiências e conhecimentos) constituem mudanças físicas no cérebro.  

Em essência, a qualidade da informação a que somos expostos e a 
quantidade de informação que adquirimos têm efeitos sobre a estrutura 
cerebral ao longo de toda nossa vida. Provavelmente, esse processo não é 
a única maneira pela qual a informação é armazenada no cérebro, mas é de 
grande importância para a compreensão de como as pessoas aprendem 
(BRANSFORD; BROWN; COCKING, 2007, p. 160). 
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A capacidade cognitiva da atenção influencia muitos processos dentre os 

quais, particularmente, aqueles que envolvem múltiplas linguagens. Sternberg 

(2010) considera que a atenção é o acontecimento pelo qual processamos 

ativamente determinadas informações por meio dos nossos sentidos, memórias 

armazenadas e além de outros processos cognitivos de forma consciente e 

inconsciente – estes mais difíceis de serem estudados. Os benefícios da atenção 

consciente são, portanto especialmente visíveis e desempenha três propósitos 

quanto à cognição.  

Em primeiro lugar, ajuda a monitorar as interações do indivíduo com o 
ambiente [...] Em segundo, ela ajuda as pessoas a estabelecerem uma 
relação com o passado (lembranças) e com o presente (sensações) para 
dar sentido de continuidade da experiência [...] Em terceiro lugar, a atenção 
ajuda no controle e no planejamento das ações futuras, que se faz com 
base nas informações do monitoramento e das ligações entre as 
lembranças do passado e as sensações do presente (STERNBERG, 2010, 
p. 108 - 109). 

Para o autor, os benefícios da atenção referem-se aos processos conscientes 

e desempenham três propósitos causais na cognição: (1) ajudam a monitorar as 

interações do indivíduo com o ambiente; (2) ajudam a estabelecer por meio das 

lembranças, uma relação com o passado; (3) e no presente, as sensações, dando 

um sentido de continuidade à experiência. Para tanto, os sistemas de atenção 

conscientes desempenham muitas funções dentre as quais se destacam as quatro 

principais:  

 Função de vigilância e detecção de sinal – que é a capacidade de uma 

pessoa detectar o aparecimento de um sinal ou um estímulo de interesse por um 

período prolongado, por isso a fadiga prejudica o desempenho. Essa função é 

“necessária em ambientes em que um dado estímulo ocorre raramente, mas requer 

atenção imediata assim que ocorre”, como por exemplo, identificar o cheiro do 

vazamento de gás e detectar o vazamento;  

 Função seletiva – que se pode escolher prestar atenção em determinados 

estímulos e ignorar outros, porém é facilitada quando os estímulos concorrentes 

pertencem a diferentes tipos sensoriais, como por exemplo, ao fazer uma leitura 

enquanto ignora estímulos do rádio ou da televisão. Outro caso é o de prestar 

atenção seletivamente apenas na mensagem de uma pessoa que se deseja ouvir, 

que pode ser facilitada por fatores como as características sensoriais específicas da 
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fala (tom grave ou agudo, velocidade e ritmo), a intensidade do som (volume). Desse 

modo, Matlin (2004, 36) entende que a “atenção seletiva está intimamente 

relacionada à atenção dividida’, que pesquisas subdividem-se nos estudos da tarefa  

auditiva chamada escuta dicótica6 e nos estudos por meio de uma tarefa visual 

chamada efeito Stroop7. 

 Nas tarefas de atenção seletiva, elas são instruídas para responderem de 
maneira seletiva a determinadas fontes de informação sem tomar 
conhecimento de outras [...] Os estudos de atenção seletiva mostram que, 
muitas vezes, as pessoas notam poucos detalhes sobre tarefas sem 
importância (MATLIN, 2004, p. 36). 

 Função dividida8 – nesta função as pessoas conseguem realizar mais de 

uma tarefa ao mesmo tempo, embora que de forma alternada redirecionando a 

atenção quando necessária para o outro afazer. Para Matlin (2004, p 36) “nosso 

sistema perceptivo pode lidar com algumas tarefas de atenção dividida, mas 

falhamos quando as tarefas se tornam exigentes demais”, por isso mesmo que 

competentes não conseguimos prestar atenção a tudo ao mesmo tempo. 

 Função de busca – quando se realizam buscas ativas por determinados 

estímulos, como por exemplo, quando se busca por determinado objeto perdido ou 

um produto na prateleira de um supermercado, fica ainda mais difícil em razão dos 

fatores de distração e por alguns critérios como a busca guiada, a integração de 

características e semelhanças é utilizada, conforme comprovam as pesquisas. 

Lima (2005) apresenta um resumo adaptado da obra Gazzaniga, Ivry e 

Mangun (1998) demonstrando como os mecanismos e subdivisões da atenção 

atuam de modo dinâmico, selecionando os estímulos que chegam pelas diferentes 

vias sensoriais e organizando os processos mentais (figura 1). 

                                       
 
6
 Os estudos da atenção seletiva que empregam a técnica da escuta dicótica demonstram que as 

pessoas podem notar pouca coisa sobre a mensagem irrelevante (MATLIN, 2004, p.48). 

7
 Este se refere à observação de que muitas pessoas levam muito mais tempo para dizer o nome da 

cor de um estimulo quando essa cor é usada para imprimir uma palavra incongruente do que quando 
aparece um signo solido da cor. Por exemplo: tem a dificuldade de dizer “azul” quando usa tinta azul 
para imprimir a palavra vermelho (MATLIN, 2004, p.38); podemos ver este exemplo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5fBelTrZGSs 

8
 Atenção Dividida  - teste veiculado no programa televisivo Fantástico/ Rede Globo. Vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=sbOlqyUJeyQ 
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FIGURA 1 – Resumo esquemático representando as divisões e mecanismos atencionais. 

 
 
 
 

Fonte: Lima, 2005, p. 115. 
 
 

Para Gazzaniga e Heatherton (2010, p. 175), “o estudo da atenção é o estudo 

de como o cérebro seleciona quais estímulos sensoriais descartar e quais transmitir 

para níveis superiores de processamento”. Essa seleção ocorre mediante as 

funções da atenção e mecanismos, que estão presentes quando os estudantes 

assistem a um vídeo em múltiplos estágios de processamento perceptual presentes 

no processo de aprendizagem. 

Do mesmo modo, Consenza (2011, p. 42) explica que “a informação chega ao 

cérebro por meio de cadeias neurais cujas estações sinápticas intermediárias podem 

ser inibidas, impedindo que ela atinja a região em que se tornaria consciente”. De 

outro modo, o sistema nervoso faz a seleção da informação por diversos 

mecanismos da atenção, pois a natureza nos dotou da capacidade (gerada pelos 

centros nervosos regulares do processo e receptores sensoriais) de selecionar as 

informações que nos é importante e de dispensar aquelas não convenientes. 

Maia (2011, p. 47), define a atenção como “a capacidade de selecionar e 

manter controle sobre a entrada de informações externas necessárias em um dado 

momento para a realização de um processo mental, mas também diz respeito ao 

controle de informações geradas internamente”. 

Para o autor em questão, embora a definição do termo atenção refira-se em 

resumo ao foco ou ao direcionamento dado a uma informação de interesse, é uma 

habilidade indissociável as funções mentais superiores, dentre elas: as perceptivas, 
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mnésicas (memória) e práxicas, que permitem traçar, realizar e modificar os 

objetivos voltados para uma meta. Ao assistir a um vídeo, por exemplo, os estímulos 

visuais, auditivos, emoções, pensamentos e consciência são potencializados pelos 

mecanismos da atenção que corresponde às expectativas do estudante inserido 

nesse universo temporal.  

Contudo, embora que não seja nosso objeto de estudo, é necessário lembrar, 

que existe uma predisposição para se diagnosticar a falta de atenção pela patologia 

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) buscando tratamento e 

alternativas tanto médicas quanto pedagógicas. Esses estudos, por exemplo, como 

os da medicina, apontam alguns tratamentos como possibilidades para melhorar a 

capacidade da atenção por meio da administração de substâncias como 

metilfenidato (Ritalina) e a dextroanfetamina (Dexedrina); outros estudos como os 

em pedagogia, propõem “métodos” que permitem melhorar a atenção, que ainda 

não fornecem provas científicas de natureza experimental, mas desenham 

alternativas que possibilitam alterar o processo atencional dos estudantes 

(BOUJON; QUAIREAU, 2000).  

De acordo com Tonnetti (2008), estes estudos sobre a atenção, têm empenho 

nas limitações da atenção como reguladores profissionais e no uso clínico, mas 

também são utilizados, em grandes proporções, para o desenvolvimento de 

estratégias de marketing e pela mídia. 

A tendência sobre o diagnóstico de déficit atencional, de atenção-desatenção, 

acontece principalmente em crianças em idade escolar. E esse “pré-conceito” é 

consequência do ambiente o qual vivemos que apela a atenção por meio das 

tecnologias da informação e comunicação, pois numa cultura zapping a criança 

torna-se uma consumidora de imagens voláteis, passando de um jogo a outro, sem 

mediação, sem deter-se ativamente em nada. “Olha para tudo, mas não consegue 

ver nada” (DE-NARDIN; SORDI, 2007, p. 84). Para Ghedin (2008 p. 207), “os 

estudantes, de modo geral, revelam enorme dificuldade para a avalancha de 

informações imagéticas que lhes chegam ao olhar”.  

Segundo De-Nardin e Sordi (2007), nos parece natural levar rapidamente 

nossa atenção de uma coisa para outra, caracterizando um modelo atencional 

resultante de uma lógica capitalista, que impulsiona, modifica e acelera o universo 

temporal das pessoas, nos dando entendimento de que quanto mais rápido 
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acumular conhecimento, melhores condições se terá para enfrentar as exigências do 

mercado.  

De-Nardin e Sordi (2007, p. 91) também consideram que o conceito de 

atenção foi se modificando culturalmente em face às transformações tecnológicas 

emergentes, pois para eles “prestar atenção é apenas um dos atos do processo 

complexo que inclui modulações da cognição e da própria intencionalidade da 

consciência”. São instintos autônomos determinados biologicamente, mas que 

precisam ser interpretados mediante as continuas transformações e 

comportamentos da sociedade.  

1.3 A ATENÇÃO COMO PROCESSO COGNITIVO MOBILIZADOR DA 
APRENDIZAGEM 

Os conhecimentos das Ciências Cognitivas contribuem para a educação, de 

modo que os estudos sobre os processos cognitivos contribuem significativamente, 

pois potencializam as estratégias pedagógicas que visam a eficácia da 

aprendizagem.  

Os avanços e descobertas da neurociência, ligados ao processo de 

aprendizagem é, sem dúvida, uma revolução para o ambiente educacional, uma 

quebra de paradigmas que vem desvendando o que antes não conhecíamos sobre o 

momento da aprendizagem.  

Quando falamos de aprendizagem, estamos falando em processos neurais, 

de como as redes de neurônios se estabelecem por conexões e fazem novas 

sinapses, estas se constituem em circuitos que processam as informações capazes 

de serem armazenadas pela memória e de como podem ser acessadas. Logo a 

quantidade e qualidade destas conexões sinápticas, dependem de estratégias de 

ensino adequadas num processo dinâmico e prazeroso.  

O educador da atualidade dispõe dessa gama de informações e 

conhecimentos que o ajudam a compreender os processos que envolvem a 

aprendizagem. Nesse sentido Flor e Carvalho (2011, p. 221) argumenta que 

Na interface entre neurociência e a educação certamente podemos trilhar 
novos caminhos para alcançar os objetivos da escola: o desenvolvimento 
sócio-cognitivo-afetivo do aluno, respeitando as individualidades e 
potencializando a capacidade de aprender durante toda a sua existência.  
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Para a autora, é necessário que os professores conheçam os processos do 

mecanismo neural do cérebro, para impulsionar a aprendizagem a partir de 

estratégias facilitadoras, bem como construir um novo olhar sobre o fracasso e 

insucesso escolar. Do mesmo modo, Maia (2011) concorda que reconhecer os 

processos cognitivos subjacentes à aprendizagem, possibilitará ao professor 

identificar quais os aspectos cognitivos estão impedindo o processamento da 

informação e poderá promover modificações que permitam a aprendizagem.  

É, consequentemente, no contexto escolar que se manifestam os 

comportamentos incompatíveis com os necessários à aprendizagem. Do mesmo 

modo, a falta de atenção dos estudantes é uma das principais queixas dos 

professores sobre as dificuldades em sala de aula. Isso decorre, pois, conforme Flor 

e Carvalho (2011), da ausência da necessidade da atenção para aprender e essa é 

a condição essencial para perceber e memorizar.  

Uma grande preocupação dos professores, portanto, é fazer com que todos 

os estudantes prestem atenção, se interessem pelos conteúdos e se esforcem para 

aprender. Percebe-se que muitos estudantes começam prestando atenção à 

explicação ou à atividade, mas à medida que encontram dificuldades vão se 

distraindo e deixando de realizar tal tarefa (MONTERO; TAPIA, 2004).  

Para os autores, essas dificuldades estão relacionadas à capacidade de 

motivação dos estudantes. O foco da atenção no processo motivacional é 

necessário à aprendizagem, pois se mantém durante todo o processo de realização 

e conduz para a eficiência ou não da realização da atividade.  

Os estudantes desmotivam se não sabem aprender, corrompendo o foco da 

atenção, buscando estratégias para resolver logo o problema ou se livrar dele, por 

exemplo, quando o pensamento está na dificuldade ou capacidade de realizar tal 

atividade, o foco da atenção está na autoestima ou em como evitá-la, por isso é 

mais difícil que seu interesse e sua motivação mudem ao longo da atividade. 

O foco da atenção orientado à aprendizagem deve estar com o pensamento 

voltado em analisar maneiras possíveis para realizar a atividade. A atenção, desse 

modo, é orientada a buscar estratégias e informações necessárias para fazer a 

tarefa com a maior possibilidade de êxito. Para Montero e Tapia (2004, p. 184),  

[...] a orientação para ação se manifesta na atenção ao processo mediante 
o qual, utilizando ativamente os conhecimentos conceituais, procedimentais 
e estratégicos proporcionados pelo ensino, procuramos realizar a tarefa. A 
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orientação do estudo, porém, manifesta-se na atenção aos resultados, que 
geram estados emocionais diferentes conforme sejam percebidos como 
progresso ou êxito ou, ao contrário, como paralisação ou fracasso.   

Manter “a atenção dos alunos a uma explicação ou ao processo de realização 

de uma tarefa é determinada inicialmente pela curiosidade que despertam e, 

sobretudo, pela percepção de sua relevância” (MONTERO; TAPIA, 2004, p. 182). 

Do mesmo modo, Ballone e Moura (2008, p. 5) diz que “o nível da 

Atenção depende de vários fatores”, o principal é o interesse, pois diante de uma 

variedade de objetos, a atenção se dispersa distribuindo pequenas quantidades de 

energia a eles. Porém, quando concentramos a atenção num único objeto de 

interesse, “toda a energia se orienta neste sentido” e os demais estímulos são 

dispensados. E o objeto em que se concentrou a atenção revela características, que 

antes haviam passado despercebidas quando este se achava imerso nos demais.  

Segundo o entendimento de Lima (2005, p. 116), muitos fatores podem 

influenciar a atenção, como o “contexto no qual o indivíduo está inserido, as 

características dos estímulos, expectativas, motivação, relevância da tarefa 

desempenhada, estado emocional e experiências anteriores”. Do mesmo modo, 

Maia (2011, p. 47) concorda que “a atenção e seus mecanismos são componentes 

essenciais para o desenvolvimento de todos os processos cognitivos e de 

aprendizagem, mas sua eficiência também depende de outros fatores como a 

motivação, memória, experiências prévias e qualidade de ensino”. 

Embora haja esse consenso entre os autores, Lima (2005) e Maia (2011), “é 

surpreendente que a literatura dedicada à atenção raramente se refira à memória ou 

à emoção, diante da clara influência e interdependência entre memória, atenção e 

emoção” (HELENE e XAVIER, 2003 apud BORINÉ, 2007, p. 68).  

Para Goleman (2014, p 38), “quanto maior a emoção, maior é a nossa 

fixação. Os sequestros emocionais são a supercola da atenção”.  Por outro lado, é 

importante entender que as tarefas de cognição, especialmente as relacionadas à 

atenção, são suscetíveis a alterações e interferências emocionais. Há 

consequentemente, uma luta constante entre o foco atencional e as distrações, tanto 

internas quanto externas.  

Ballone e Moura (2008) explica que uma série de fatores intra-psíquicos 

podem alterar a capacidade da atenção principalmente pelos estados emocionais, 

sobre a influencia de determinados alimentos, de bebidas alcoólicas e de 
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substâncias farmacológicas, as quais tanto alteram o rendimento a sua eficiência 

dos processos atencionais. 

O gerenciamento da atenção assim como a escolha e a forma como certas 
informações serão retidas na memória de longa duração, sofrem influência 
de fatores externos, como estímulos visuais subliminares ou supraliminares, 
e de fatores internos como os níveis de neurotransmissores, hormônios e 
outras substâncias neuroativas ou das próprias emoções desencadeadas 
ou facilitadas por estímulos internos e externos (BORINÉ, 2007, p. 69). 

A atenção é uma atitude psicológica através da qual concentramos a 

atividade psíquica sobre um estímulo específico, e é reconhecida como um 

fenômeno de tensão, de esforço, de concentração, de interesse e de focalização da 

consciência (BALLONE; MOURA, 2008). É, portanto, um componente psicológico da 

aprendizagem que rastreia a memória. A memória torna-se consciente por causa da 

atenção, pois é a focalização consciente da realidade e por sua essência, privilegia 

ou inibe determinados estímulos sejam eles uma sensação, uma percepção, 

representação, afeto ou desejo (FLOR; CARVALHO, 2011).  

Para tanto, podemos contribuir para o desenvolvimento e ativação de uma 

motivação intrínseca adequada a toda situação de aprendizagem ao possibilitar aos 

estudantes: (1) o incremento de suas capacidades, de maneira que se tornem mais 

competentes e possam desfrutar delas; (2) deixar evidente o significado da 

atividade, pois buscam aprender algo útil; (3) que esteja em um contexto em que 

contribua com suas metas e valores pessoais dos estudantes, para que desperte a 

curiosidade e o interesse pelo aprender e pelo trabalho que vão realizar 

(MONTERO; TAPIA, 2004).  

Ladewig (2000, p. 63) considera que “a atenção exerce uma função muito 

importante na capacidade de retenção de informações relevantes, pois é através 

dela, associada aos processos de controle, que guardamos informações na memória 

de longa duração”. Explica ainda que, durante o processo de aprendizagem de 

qualquer atividade, passamos por estágios em que ocorrem diversas mudanças, 

entre elas, as exigências nos processos de atenção.  

Em síntese, o autor quer dizer que, com a prática, a nossa capacidade de 

seleção e retenção de informações é aperfeiçoada, não exigindo tanto esforço 

cognitivo e tanta atenção quanto em relação a uma situação nova. Um exemplo 

simples é quando um aprendiz em suas primeiras aulas de direção necessita olhar, 
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prestar atenção: a todo instante olha para engatar a marcha correta, quando possui 

experiência torna-se um movimento automático. 

Desse modo, Ladewig (2000) entende que a aprendizagem se dá por estágios 

até a realização automática da tarefa e embora muitos apresentem modelos 

representativos dos estágios da aprendizagem, os quais demandam certa 

sobrecarga de atenção, considera os argumentos de Fitts e Posner (1967) sobre os 

três estágios graduais: cognitivo, associativo e autônomo que variam de acordo com 

cada indivíduo. 

O primeiro estágio é o cognitivo, produz uma sobrecarga grande de atenção. 

O indivíduo precisa atender a tudo, por isso se caracteriza pelas primeiras tentativas 

e, consequentemente inúmeros erros, até que se adquira habilidade e torne a 

realizar com mais facilidade; o segundo estágio é o associativo, neste com certa 

prática, possibilita realizar determinada atividade com mais facilidade e logo 

direcionar a atenção para outros aspectos do desempenho; o terceiro é o estágio 

autônomo, a atividade já é realizada automaticamente e a carga nos mecanismos da 

atenção é muito baixa permitindo o foco para outros aspectos relevantes da tarefa 

(LADEWIG, 2000).  

Assim, ao discutir as alterações que ocorrem nos processos de atenção, 

propõe fazer “o uso de estratégias de atenção para facilitar a aprendizagem”. Para 

tanto há necessidade de um ambiente facilitador proveniente de uma variedade de 

experiências, onde a atenção seletiva tem seu valor no processamento de 

informações. Pois o processo da atenção seletiva, demanda de um conjunto de 

outras habilidades como selecionar, processar, reter, armazenar e disponibilizar 

informações conforme a necessidade (LADEWIG, 2000, p. 67). 

Diante do exposto, o professor deverá fazer uso das estratégias cognitivas 

(dicas de aprendizagem) principalmente para a melhora dos pontos críticos da 

atenção. Selecionar o tipo da estratégia para a qual o estudante deverá direcionar 

sua atenção a partir de experiências, pois “o objetivo principal durante a 

aprendizagem de qualquer atividade é fazer com que o estudante obtenha sucesso 

e sinta prazer no que está fazendo” (LADEWIG, 2000, p. 68). 

Flor e Carvalho (2011) afirmam que é necessário fazer uso dos 

conhecimentos neurocientíficos na educação por meio de estratégias assertivas, as 

quais devem estimular o raciocínio, a atenção e a concentração e questionam se 

isso é possível ou se já está acontecendo.  
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Esses questionamentos também compõem elementos centrais desta 

pesquisa, pois pensar novas estratégias de ensino e aprendizagem que estimulem a 

atenção constitui-se necessidade fundamental para o desenvolvimento do 

conhecimento no contexto da pesquisa sobre o ensino de Ciências.  

Mediante tais questões e argumentos, o vídeo é visto como mobilizador dos 

processos e funções atencionais, pois ao utilizar os diferentes canais de percepção 

favorece a apreensão de informações e aumenta a capacidade de atenção dos 

estudantes e consequentemente da aprendizagem. A relação que se estabelece 

nesse sentido, se explica pois 

Os alunos de hoje são ávidos por imagens, desenhos e movimento. A 
escola de hoje deve ser cinemato-didática na aprendizagem [...] precisa 
inovar sua didática estática e livresca para se tornar em um sistema 
dinâmico, similar ao sistema cerebral, como por exemplo, manusear 
recursos de multimídias, assim como o IPAD (SIC) e outras mídias (FLOR; 
CARVALHO, 2011, p. 240). 

Conforme Ghedin (2008), a tecnologia tem contribuído e influenciado as 

nossas vidas no modo de compreender e conhecer as coisas. Há nesse sentido, 

uma relação entre o ver e o conhecer e por isso se torna um olhar cognoscitivo, e 

não somente espectador ou desatento, mas que observa, examina, faz ver, informar, 

conhecer e saber.   

Assim, o audiovisual alcança níveis da percepção humana que outros meios 
não [...] podem se constituir em fortes elementos de criação e modificação 
de desejos e de conhecimentos, superando os conteúdos e os assuntos que 
os programas pretendem veicular e que, nas escolas, professores e alunos 
desejam receber, perceber e, a partir deles, criar os mecanismos de 
expansão de suas próprias ideias (COUTINHO, 2005, p. 21). 

A produção do vídeo, neste sentido, é proposta em um processo dinâmico 

que possibilita criar situações novas, dramatizar circunstâncias históricas e 

conceituais, bem como registrar processos de pesquisa e experimentos, mediante 

os mecanismos atencionais e outros processos cognitivos como emoção, memória e 

consciência que potencializam a construção de conhecimento em Ciência. 
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2 O VÍDEO, ATENÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

O vídeo é qualificado como um importante instrumento de ensino e 

aprendizagem, pois com as possibilidades do audiovisual agregadas a cultura 

popular e ao saber científico, tornam-se elementos para a construção de 

conhecimentos (WOHLGEMUTH, 2005) em contextos escolares e não escolares. 

Desse modo, neste capítulo analisam-se conceitos sobre a linguagem 

audiovisual, as modalidades e funções do vídeo educativo na sala de aula e de que 

modos estes mobilizam os processos atencionais e contribuem para a construção de 

conhecimentos em Ciências no Ensino Fundamental. 

2.1 O VÍDEO E A MOBILIZAÇÃO DOS PROCESSOS ATENCIONAIS  

Nas duas últimas décadas fomos presenciando várias políticas públicas que, 

aos poucos, foram sendo incorporadas às escolas com mídias e tecnologias de 

comunicação, por exemplo, o programa TV Escola, as Salas de Vídeos equipadas 

com aparelhos de TV, videocassetes e DVD, TV Pendrive, Laboratórios de 

Informática com acesso a internet, projetores de imagens, máquinas fotográficas 

digitais (adquiridas na maioria com recursos próprios da escola), entre outros 

recursos para fins didáticos.  

De certo modo, a inserção dessas tecnologias que permitem a utilização de 

audiovisuais, incentivou tanto a aplicação na prática pedagógica, quanto a formação 

continuada do professor para a utilização desses recursos didáticos. Apesar disso, 

observamos que muitos destes recursos continuam intocados em salas trancafiadas 

e tendo como justificativa, as dificuldades existentes no uso destes equipamentos; 

sendo assim as aulas continuam como um ritual no qual o único recurso, além do 

quadro e cópia, é o livro didático. 

Cabe ressaltar, que esse é um modelo, resultado de um processo 

educacional radicalmente centrado numa pedagogia onde o estudante não se 

conscientiza de seu processo de aprendizagem. O ensino continua organizado de 

forma fragmentada, descontextualizado da realidade do estudante, que não 

correspondem e contradizem às mudanças que se fazem necessárias à educação, a 

partir do desenvolvimento de novas ideias e ações pedagógicas interdisciplinares.  
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Observa-se que todos os equipamentos mencionados anteriormente 

possibilitam a exibição de vídeos, slides e imagens tornando as aulas mais 

dinâmicas e atraentes aumentando o interesse e concomitantemente a 

aprendizagem dos estudantes. Atualmente a maioria das escolas possuem os 

equipamentos conforme mostra o gráfico (1). 

GRÁFICO 1 – Utilização dos recursos para exibição de vídeos 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

Os estudantes, entretanto, utilizam esses recursos tecnológicos no dia-a-dia 

em outros ambientes de maneira natural, se comunicam e demonstram interesses 

por eles, comportamento típico dos estudantes diante do novo, portanto muito ainda 

há de se fazer para que tal realidade seja modificada na escola e este é o grande 

desafio, aprender a utilizar os recursos tecnológicos para colaborar com o ensino 

aprendizagem dos estudantes na disciplina de Ciências. Como afirma Brito (2010, p. 

54), 

A evolução das tecnologias da informação e da comunicação deveria levar 
a escola, ou ao sistema educacional como um todo, a reconhecer que à 
acessibilidade por parte dos alunos a recursos como o celular, a câmera 
digital e o computador, é uma realidade que deveria ser incorporada de 
forma vantajosa às práticas pedagógicas. 

No entanto, conforme Oliveira (2010), no ensino de ciências os professores 

ainda são incentivados a orientar os estudantes simplesmente a decorar conceitos e 

fórmulas, apenas objetivando a realização das avaliações. Essas estratégias são 

Escolas n=10 
Professores n=20 
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descontextualizadas e desarticulam o processo interdisciplinar de ensino e 

aprendizagem.  

Esse retrato é perceptível nos resultados das avaliações nacionais e 

internacionais, assim como nos estudos e pesquisas. De acordo com Delizoicov, 

Angotti e Pernanbuco (2009, p. 33), “o conhecimento disponível, oriundo de 

pesquisas em educação e em ensino de Ciências, acena para a necessidade de 

mudanças, às vezes bruscas, na atuação do professor dessa área, nos diversos 

níveis de ensino”.  

Para Coll e Marti (2004) a aprendizagem requer ajudas educacionais 

planejadas e sistemáticas que modifiquem substancialmente os processos de 

ensino no ambiente escolar. As possibilidades de aprender são estimuladas pela 

proliferação de informação facilmente acessível pelas mídias e tecnologias, pois a 

transição da informação em velocidades cada vez mais rápidas e com custos cada 

vez mais baixos, influenciada pela possibilidade de armazenamento e transmissão, 

tem facilitado o acesso a bibliotecas, arquivos, filmotecas e dentre outros.  

No mercado, na internet (como em sites repositórios) há uma vasta coletânea 

de filmes e documentários que contemplam o currículo do Ensino Fundamental de 

Ciências. De acordo com Brito (2010), muitos desses acervos estão em exposição 

na mídia e correspondem a diferentes descobertas sobre ciências e tecnologias que 

despertam a atenção dos estudantes, como exemplo os temas: clonagem, meio 

ambiente, células-tronco, aquecimento global, vida em outros planetas, drogas, 

epidemias, dentre outras.  

Para Coll e Marti (2004) os recursos semióticos das tecnologias se se 

configuram importantes pelo seu potencial para a aprendizagem. A utilização de 

mediadores semióticos (toda e qualquer linguagem seja ela verbal ou escrita, 

gestual, visual, sonora, entre outras), portanto modifica, potencializa e limita os 

processos cognitivos, na maneira de memorizar, de pensar, de se relacionar e de 

prestar atenção e de aprender.  

Nesse entendimento, é necessário centrar a mediação semiótica dessas 

tecnologias e em suas potencialidades para a aprendizagem e o seu uso no ensino. 

Conforme Coll e Marti (2004), o modo como utilizamos os recursos semióticos 

disponíveis, conduzem a determinadas formas de interação com o objeto de 

conhecimento. Dependem das práticas sociais e educacionais que se inserem, 
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conferindo características específicas do funcionamento psicológico das pessoas e 

essas características são de interesse especial para a aprendizagem escolar. 

Por essa razão, a semiótica torna-se imprescindível para aquisição de 

conhecimentos, pois possibilita aprofundar e expandir a capacidade de 

conhecimento, de descoberta e interação com o outro, com o mundo e com o 

conteúdo a ser aprendido (ROSA; LUCHI, 2010). 

Podemos inferir que o potencial semiótico, dos recursos tecnológicos pela 

interatividade, são recursos que contribuem para o funcionamento dos processos 

atencionais, pois a atenção é a nossa capacidade de selecionar os estímulos e 

definir quais percepções, representações e conceitos irão compor o pensamento. 

Nesse sentido, o vídeo constitui-se em um elemento em potencial semiótico 

para a aprendizagem e a construção do conhecimento no ensino de ciências. Por 

esta razão, busca-se, nesse trabalho, possíveis conexões do uso do vídeo na 

mobilização da atenção, como processo cognitivo fundamental para a 

aprendizagem. 

  Wohlgemuth (2005) examina o vídeo como um instrumento pedagógico do 

ponto de vista da estética, que possui duas dimensões espaciais, tem uma 

mensagem visual e uma sonora; e uma dimensão temporal, neste caso por um 

suporte digital. A comunicação audiovisual propicia uma mensagem múltipla (sonora 

e visual), onde os modos de atenção são empregados simultaneamente numa 

percepção estética, sem interferência, mas em concordância de significações 

lógicas. 

A atenção em si mesma é um estado global do individuo, não estando 
vinculada a um canal sensorial particular. Não existe uma atenção auditiva e 
uma atenção visual, mas uma atenção global do indivíduo às mensagens 
sensoriais do mundo exterior. Esta atenção pode ora difundir-se no conjunto 
das mensagens, ora orientar-se somente para uma delas, em detrimento 
das demais. Assim somos levados a um jogo de equilíbrio entre as 
informações contidas nas diferentes mensagens (WOHLGEMUTH, 2005, p. 
45). 

Conforme Moran, Masetto e Behrens (2000, p. 98), os meios de comunicação 

audiovisuais são ferramentas de alto potencial pedagógico uma vez que estimulam 

todos os sentidos do espectador, pois partem do concreto, do visível e do imediato, 

uma vez que “a integração começa pelo sensorial, o emocional e o intuitivo, para 
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atingir posteriormente o racional”9. Em resumo, combinam a dimensão espacial com 

a sinestésica, ritmos rápidos e lentos, narrativas de impacto e de relaxamento; a 

comunicação sensorial com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a 

razão.   

Nesse contexto, Moran, Masetto e Behrens (2000, p. 2) afirmam que 

“aprendemos quando equilibramos e integramos o sensorial, o racional, o 

emocional, o ético, o pessoal e o social”. Consequentemente o conhecimento torna-

se produtivo ao integrarmos em uma visão ética pessoal, transformando-o em 

sabedoria, em saber pensar para agir melhor. 

Os objetivos com a utilização do vídeo, coforme Wohlgemuth (2005, p.31), 

tornam-se possíveis desde o uso da “informação alternativa até processos 

sistemáticos de ensino e aprendizagem, passando pela valorização da cultura 

popular, pela transferência da capacidade de emissão [...] e pelo incremento da 

reflexão crítica sobre a realidade”.  

Para Guimarães (2009, p. 33), os filmes nas diversas modalidades: 

documentários, ficção científica, drama, comédia, suspense, ação, desenho 

animado etc., “constituem um recurso didático que permite aos estudantes construir 

e modificar conceitos e visões de mundo”. Como alternativas para o ensino, atuam 

na formação cultural e criam estímulos cognitivos e sensitivos para o estudante. Ao 

assistir a um filme, o espectador/estudante compreende de maneira sensitiva e não 

apenas cognitiva, pois além de transmissão de conteúdos, as imagens passam 

emoções, sensações, atitudes e ações e essas são fundamentais na mobilização da 

atenção. 

Podemos concluir que os recursos audiovisuais potencializam a atenção e por 

sua vez mobiliza a construção de conhecimentos em Ciências, pois contribui 

significativamente para mobilizar os mecanismos e funções da atenção, por meio 

dos estímulos sensoriais como a audição e a visão, assim como outros processos 

cognitivos como a memória e as emoções. 

                                       
 
9
 Isso está de acordo com a tese central de Damásio (2013) sobre a constituição de toda 

racionalidade humana. 
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2.2 O VÍDEO COMO PRODUÇÃO E FUNÇÃO EXPRESSIVA 

Para Moran (1995) as funções da utilização do vídeo em sala de aula podem 

ser de informação de conteúdo, ilustração, motivação e meio de expressão 

(produção). Dentre elas a função do vídeo como meio de expressão é ainda pouco 

explorada, pois a aprendizagem de tecnologia e os equipamentos correspondentes 

não têm sido acessíveis a professores (FIORENTINI; CARNEIRO, 2001).  

Conforme as autoras, utilizar o vídeo como meio de expressão requer 

conhecimentos sobre o uso de instrumentos e do processo de produção de 

audiovisuais, estes ainda pouco acessíveis aos professores. 

É importante experimentar o audiovisual como meio de expressão na sala 
de aula. Não simplesmente por se dispor de equipamentos, mas pela 
familiarização das crianças e dos adolescentes com a linguagem 
audiovisual e pelo desejo de comunicar-se por meio dela. Na condição de 
produtores, os estudantes sentem a importância de desenvolver atividades 
variadas como: escrever e desenhar para elaborar o roteiro; pesquisar para 
saber (FIORENTINI; CARNEIRO, 2001, p. 117). 

Segundo Moran (1995), o vídeo como produção e expressão, mediante 

planejamento na sala de aula, possui uma dimensão moderna por integrar a 

linguagem e ludicidade, por permitir brincar com a realidade.  Para o autor o vídeo 

como produção pode ser proposto a partir de várias possibilidades de expressão 

como, por exemplo: documentação, registro de eventos, de aulas, de estudos do 

meio, de experiências, de entrevistas, depoimentos e outros.  Do mesmo modo, 

Fernández (2009, p. 57) concorda que 

O uso do vídeo em sala pode ainda incentivar a produção de outros 
materiais pelos próprios alunos, como forma de expressão. Esse tipo de 
atividade tem um teor lúdico e motivador muito forte e, em geral, é bem 
aceito principalmente pelos jovens, pois representa o que para eles existe 
de mais moderno e contemporâneo. 

Essas possibilidades são enriquecidas por meio da utilização de editores e 

aplicativos do computador e outros equipamentos tecnológicos. São recursos 

didáticos em potencial, pois além de serem interativos, possibilitam muitas atividades 

em suas diversidades de funções, como por exemplo, o computador e a internet, 

que permitem a informação no tempo real, de forma rápida e eficaz. 
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O computador, por ser uma ferramenta tutorada pelo aluno, ao manusearem 

o editor de vídeo, por exemplo, pelo incremento das com simulações, animações, 

imagens, fragmentos de áudio e vídeo, textos, gráficos, dentre outros que permitem 

explorar ao máximo os conteúdos de forma mais prazerosa e significativa para os 

estudantes.  

Para Almeida (2000, p. 33) “o conhecimento não é fornecido aos alunos 

para que lhe dê respostas. É o aluno que coloca o conhecimento no computador e 

indica as operações que devem ser executadas para produzir as respostas 

desejadas”. O pensar, dessa forma acontece sobre um conteúdo sob investigação, 

envolvendo distintas áreas do conhecimento, e desse modo   

a melhor forma de ensinar é aquela que propícia aos alunos o 
desenvolvimento de competências para lidar com as características da 
sociedade atual, que enfatiza a autonomia do aluno para a busca de novas 
compreensões, por meio da produção de ideias e de ações criativas e 
colaborativas (PRADO, 2001, p. 1) 

O computador é um recurso eficaz nos dias atuais, sendo papel do 

professor, saber manusear e explorar as suas ferramentas potenciais pedagógicas. 

“O professor precisa incorporar em sua prática docente a utilização das modernas 

tecnologias da comunicação e, assim, capacitar seus alunos no domínio de outras 

linguagens que estão presentes no cotidiano” (FIORENTINI e CARNEIRO, 2001, p. 

85). 

Assim, não só os computadores, mas como de outros recursos tecnológicos, 

de posse dos estudantes, como os celulares e câmeras digitais, são utilizados e 

pelas diversas funções que contribuem na editoração, pois conforme Fernández 

(2009, p. 57-58) 

Trata-se de um recurso que está cada vez mais ao alcance de professores 
e alunos, uma vez que até mesmo alguns aparelhos de celular já funcionam 
como câmeras que possibilitam, além de fotografar, filmar pequenas cenas 
e brincar com elas, alterando-as; assim também como podem modificar, 
recriar e aprimorar sua atuação como alunos e sujeitos responsáveis pelo 
aprendizado. 

Para produzir uma mensagem pedagógica audiovisual, pela produção do 

vídeo, é necessário realizar um trabalho deliberado sobre a realidade, para 

transformá-la em imagens e sons que permitam apresentar um conjunto de 
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informações e um conjunto de dados educativos, isso requer, portanto, um conjunto 

de elementos de capacitação (WOHLGEMUTH, 2005). 

 
 
As escolas devem incentivar que se use vídeo como função expressiva dos 
alunos, complementando o processo ensino-aprendizagem e como 
exercício intelectual e de cidadania necessários em sociedades que fazem 
uso intensivo dos meios de comunicação, a fim de que sejam utilizados 
crítica e criativamente. A escola que incorporar os meios de comunicação 
poderá desenvolver educação ativa e criativa por meio deles (FIORENTINI; 
CARNEIRO, 2001, p. 11). 
 
 

Fiorentini e Carneiro (2001, p. 53-60) contribuem com algumas possíveis 

soluções que possibilitam construir conhecimentos sobre a linguagem audiovisual e 

sua integração como meio de ensino e aprendizagem, por meio do vídeo como 

expressão ou produção. Explicam que no processo de produção de um audiovisual 

existem dois momentos distintos que exigem várias etapas como o da concepção (e 

criação) e o da realização (e criação também) que são explicitados a seguir: 

a) O primeiro momento: o momento concepção e criação são divididos em 

duas etapas. A primeira etapa é o momento da elaboração do conteúdo e a da 

tradução deste conteúdo para a linguagem audiovisual. Isso requer conhecer o que 

se quer dizer, que deve ser apresentado em forma texto para não correr o risco de 

fugir do tema a ser tratado, portanto é o delineamento; a segunda etapa é a da 

tradução deste texto para a linguagem audiovisual, que considera o momento mais 

importante de todo o processo, porque é exatamente onde as ideias tomam forma 

audiovisual. “É aqui que se faz a complicada passagem de texto escrito para filme, e 

é exatamente aqui que se define o formato do filme”. 

b) O segundo momento: a realização e criação - aqui adaptada ao trabalho 

com estudantes a partir da produção de vídeos mediante softwares e apoio dos 

aplicativos do computador e internet, que segundo as autoras é divido em três 

etapas, a pré-produção, gravação e pós-produção ou finalização. A primeira que 

consiste na pré-produção é a preparação e organização do plano de produção, 

como a seleção de todos os elementos e materiais em mídia como imagens, sons e 

áudios e etc; a segunda etapa é a da gravação, ou produção propriamente dita, e 

requer o conhecimento do roteiro para que se possa alterar e criar cenas ou 

situações, sem contradizer o sentido mais geral, conforme abordado no roteiro, 

desse modo a divisão de tarefas entre os componentes do grupo e a valorização das 

habilidades de cada um são essenciais nesse processo onde as narrações serão 
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gravadas em áudios; a terceira é a finalização, pois e nesta parte do processo que 

as cenas são colocadas em ordem, a música é colocada, o som é melhorado, 

articulando a narração com as cenas ou imagens. Desse modo, requer 

sensibilidade, senso de ritmo, estética e no qual se pode estragar ou melhorar 

bastante todo o trabalho que se realizou anteriormente. 

Mandarino (2002) ressalta que a utilização dos audiovisuais, como qualquer 

outra atividade pedagógica requer planejamento, sensibilidade para identificar as 

potencialidades e peculiaridades, assim como senso crítico como estratégia didática. 

Sendo possível, por exemplo, fazer analogias com outras concepções, métodos, 

técnicas e resultados explorados do currículo; apresentar ou complementar novo 

conceito relacionado ao conteúdo da sala de aula; aproximar o conhecimento 

científico do cotidiano; oportunizar a crítica.  

Deve ser utilizado somente quando contribuir significativamente para a 

aprendizagem do estudante, pois “nem todos os temas e conteúdos escolares 

podem e devem ser explorados a partir da linguagem audiovisual. A cada conteúdo 

corresponde um meio de expressão mais adequado” (MANDARINO, 2002, p. 03). 

Segundo Santarosa (2010) alguns cuidados na utilização do vídeo garantem o 

sucesso no planejamento, como por exemplo: deve ser acompanhado por um 

material textual de apoio, retomar aos principais conceitos abordados, comentários e 

exercício de aprofundamento; a linguagem deve ser adequada a faixa etária; utilizar 

o controle da exibição (velocidade/pausas) como estratégias cognitivas para 

potencializar a apropriação do conhecimento. 

Do mesmo modo que Mandarino (2002), Santarosa (2010), Guimarães 

(2009)10 apresentam alguns passos os quais consideram fundamentais na 

elaboração de atividades com vídeos em sala de aula: a articulação com conteúdos 

conceituais, atitudinais e procedimentais; avaliação dos recursos audiovisuais 

disponíveis na escola; conhecimento do enredo e destaque dos trechos mais 

relevantes; seleção dos materiais de apoio; preparação de atividades para serem 

desenvolvidas pelos estudantes, bem como a forma de fechamento das atividades 

seja uma dissertação, um painel, uma dramatização, um jogo ou seminário. 

                                       
 
10

 Guimarães (2009), no livro Série Professor em Ação: Atividades para as aulas de Ciências: Ensino 
Fundamental, 6º ao 9º ano, sugere filmes de diversos gêneros, atividades e matérias complementares 
que podem ser utilizados para ampliar os temas relacionados à Biologia, à Química e à Física.  
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Conforme os autores em questão, o trabalho com o vídeo requer 

planejamento, alguns cuidados e devem seguir alguns passos. Estes aspectos 

devem ser considerados para que “opções didático-pedagógicas”, sejam 

apresentadas afim de “subsidiar práticas docentes problematizadoras, aproximando 

dinamicamente conteúdos das Ciências de situações significativas vividas” pelos 

estudantes (DELIZOICOV, ANGOTTI; PERNANBUCO, 2009, p. 33). 

Com a utilização do computador, de seus aplicativos e de softwares para a 

editoração de vídeo como instrumento de mediação da realidade com o 

conhecimento a ser construído, possibilita o envolvimento dos estudantes no 

trabalho em grupo, bem como o desenvolvimento de competências e autonomia a 

partir da produção de vídeos, assim como possibilita a ampliação da vivência dos 

conteúdos estudados, por meio do acesso a outros materiais disponibilizados na 

internet e consequentemente facilitam a construção de conhecimentos no ensino de 

ciências. 

Diante do exposto, a proposta didática com a produção de vídeos por meio de 

editores, aplicativos do computador e outras ferramentas tecnológicas, possibilitam 

diferentes experiências, bem como a expressão por meio da elaboração e da síntese 

do conhecimento construído em ciências, vivenciados no processo de estudo e 

produção do audiovisual.  
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3 O ROTEIRO DO PROCESSO INVESTIGATIVO 

O presente estudo teve como objetivo perceber de que maneira a produção 

de audiovisuais (vídeos) potencializam o processo cognitivo da atenção e mobilizam 

a aprendizagem de conceitos científicos em Ciências nas séries finais do Ensino 

Fundamental. 

Para alcançar esta finalidade a pesquisa utilizou o método da abordagem 

qualitativa com caráter de pesquisa-ação, pois tem em vista a transformação da 

prática para a aprendizagem eficaz. Conforme Ghedin e Franco (2011, p. 213), a 

pesquisa-ação possui as seguintes procedências: 

[...] apontam para uma investigação cuja meta é a transformação de 
determinada realidade, implicando diretamente a participação dos sujeitos 
envolvidos no processo, atribuindo ao pesquisador os papéis de participante 
e ainda sinalizando para a necessária emergência dialógica da consciência 
dos sujeitos, na direção da mudança de percepção e de comportamento. 

Objetivou-se descobrir e refinar as questões da pesquisa, por meio de 

processo indutivo analisando os aspectos que vão do particular ao geral, pois 

consiste em explorar, descrever e consequentemente gerar perspectivas teóricas 

(SAMPIERI, COLLADO; LUCIO, 2006). Desse modo, este trabalho de pesquisa 

qualitativa, orienta-se a partir da investigação das seguintes questões:  

1º. Questão – De maneira a atenção mobiliza a aprendizagem dos 

estudantes? Como os processos atencionais são potencializados pelos 

estudantes ao assistir um vídeo, um filme ou audiovisual?  

2º. Questão – Como e com que frequência os professores têm utilizado o 

vídeo como mediador de conceitos científicos nas escolas? 

3º. Questão – De que maneira a organização de uma ação pedagógica por 

meio da produção de um vídeo agregada a diferentes recursos audiovisuais, 

mobilizam os processos, funções e mecanismos da atenção como estratégia 

de ensino aprendizagem em Ciências no Ensino Fundamental? 

Tais questões são orientadoras da ação investigativa aqui tratada. Dessa 

maneira, cada questão representa momentos da pesquisa os quais utilizaram de 

diferentes técnicas e estratégias como pesquisa de campo, análise documental, 

tabulação de dados e planejamentos das ações que envolvem o processo 

metodológico de investigação. A metodologia é explicada da seguinte maneira   
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[...] deve ser concebida como um processo que organiza cientificamente 
todo o movimento reflexivo, do sujeito ao empírico e deste ao concreto, até 
a organização de novos conhecimentos, que permitam nova leitura, 
compreensão/interpretação do empírico inicial (GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 
107). 

Ainda segundo Ghedin e Franco (2011, p 107) o método, embora seja uma 

exigência de antecipação, só pode ser descrito plenamente após a realização da 

trajetória investigativa, pois apenas “indica a direção por onde se caminhará, mas 

somente depois do trajeto que se pode ter uma descrição mais rica e detalhada do 

processo de investigação”. Cabe ressaltar que os sujeitos e os cenários são 

revelados no decorrer do evento da pesquisa, que são descritos e caracterizados na 

discussão dos resultados.  

Diante do exposto, a pesquisa foi desenvolvida visando corresponder às 

questões norteadoras, se subdividindo nos seguintes momentos: 

 

1º Momento – Marco Referencial 

A revisão da literatura foi realizada mediante levantamento bibliográfico a 

respeito das funções e mecanismos da atenção e sua relação com a aprendizagem. 

Para tanto, foram realizadas ações para obtenção e consulta ao material, 

recopilação de informações importantes visando a elaboração de um marco teórico, 

que de acordo com Sampieri; Collado e Lucio (2006), é o marco de referência que 

orienta o estudo e amplia o horizonte da pesquisa, que apresenta-se argumentada 

no primeiro e segundo capítulo desta dissertação. 

Dessa forma, evidenciam-se as etapas percorridas para a realização da 

revisão bibliográfica como: fichamento das referências constando a indicação 

bibliográfica e a síntese das principais ideias, comentários ou críticas; ficha 

bibliográfica com as informações básicas sobre o título da obra, com os dados sobre 

edição, publicação, ano e número de páginas; aprofundamento e refinamento por 

meio de resumos e resenhas das abordagens teóricas; localização e obtenção para 

recolhimento por escrito dos elementos de interesse utilizando-se através da análise 

textual como condição essencial para o entendimento e o raciocínio de ideias; 

seleção de referências destacando as informações significativas, como detalhes 

pertinentes, sequenciando leitura e redação através da escrita das ideias, 

fundamentadas nos diferentes autores pesquisados. 
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2º Momento – O uso de vídeos no ensino de ciências no Ensino Fundamental 

O segundo momento consiste na coleta dos dados a serem analisados para 

conhecer as possibilidades do uso do vídeo como recurso didático, e ainda como 

tem sido utilizado efetivamente nas escolas. Compõe desse modo, a primeira parte 

da composição dos resultados desta dissertação, onde se apresenta na discussão 

sobre o vídeo, atenção e aprendizagem, subdividindo-se em dois aspetos: 

a) Visitas a locais com acervos de vídeos e que disponibilizam empréstimo ao 

professor; análise documental e conhecimento do acervo disponível ao 

ensino de Ciências para séries finais do Ensino Fundamental; tabulação 

dos dados referentes ao Caderno de Registro de Empréstimos desde o ano 

de 2010 a junho de 2012; 

b) Aplicação dos questionários (Apêndice B) e análise dos dados coletados 

nas entrevistas realizadas com 20 (vinte) professores de Ciências nas 

séries finais do Ensino Fundamental de 10 (dez) escolas da rede pública 

estadual. Sobre a utilização do vídeo como recurso didático; receptividade 

e atenção dos estudantes; espaço de exibição; recursos disponíveis para 

exibição e quais são utilizados; se conhecem editores de vídeos, sites para 

download; e se possuem conhecimento do acervo vídeos do CEFORR. 

Para Santos (2006) a pesquisa científica é uma atividade intelectual, cujo 

resultado mais importante é a produção de conhecimento, adquirida através da 

coleta de dados, que significa, portanto, a junção das informações necessárias ao 

desenvolvimento do raciocínio previsto nos objetivos.  

Neste momento da pesquisa, estes aspectos são considerados um 

diagnóstico, pois revelam a frequência e os fatores que envolvem a utilização do 

vídeo enquanto recurso didático no ensino de Ciências no Ensino Fundamental; 

assim como revela a necessidade de uma intervenção no sentido de influenciar a 

utilização dos recursos tecnológicos na escola. Portanto, norteiam a pesquisa no 

sentido de apresentar a realidade do objeto pesquisado. 

 
3º Momento – A produção de Vídeos 

Nos últimos anos tem-se observado o baixo rendimento na aprendizagem e a 

falta de interesse dos estudantes das séries finais do Ensino Fundamental, e 

diversos fatores contribuem para estes dados estatísticos, dentre eles a carência na 

infraestrutura física e dos recursos didáticos e o fato do sistema educacional não ter 
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acompanhado a evolução tecnológica, o que tem tornado as aulas monótonas e 

desinteressantes. 

Diante disso, esse terceiro momento da pesquisa corresponde à organização 

de uma ação pedagógica para produção de vídeos como forma de visualizar, na 

prática, o envolvimento e interesse dos estudantes e professores em todo o 

processo, desde o planejamento até a mostra dos vídeos.  

Antecede a atividade de produção dos vídeos com os estudantes do Ensino 

Fundamental, outras três experiências as quais contribuíram para esta pesquisa, 

que foram realizadas nas turmas da disciplina de Epistemologia do Ensino de 

Ciências e uma atividade de transposição didática produzida na disciplina de 

Zoologia dos Invertebrados, ambas do Mestrado em Ensino de Ciências – UERR; e 

ainda uma atividade realizada com os acadêmicos de Educação Física na disciplina 

de Psicologia Educacional durante o estágio de docência. 

A estruturação da ação pedagógica para produção de vídeos com os 

estudantes do Ensino Fundamental está organizada de acordo com os três 

dimensões pedagógicas ou eixos metodológicos: (1) mobilização para o 

conhecimento, (2) construção do conhecimento e (3) elaboração e expressão da 

síntese do conhecimento como propõe Vasconcelos (2005).  

Pretende-se verificar, durante o acontecimento (trabalho) dessas dimensões 

ou eixos, os processos, funções e mecanismos da atenção que se evidenciam na 

mobilização à construção de conhecimentos em Ciências no Ensino Fundamental. 

Estes, portanto, são discutidos e apresentados na análise dos resultados. Pois 

conforme Vasconcelos (2005, p. 56)  

Podemos perceber o paralelo entre as três dimensões da metodologia 
dialética de conhecimento em sala de aula e, respectivamente os três 
grandes momentos do método dialético de conhecimento (Síncrese, 
Análise, Síntese) [...] Verifica-se que na prática da sala de aula as três 
dimensões são indispensáveis, para uma efetiva construção do 
conhecimento.  

Desse modo a organização do projeto pedagógico para a produção de vídeos 

foi realizada a partir do planejamento conjunto com os sujeitos da pesquisa, 

professores e estudantes de duas turmas de 8º ano, do turno matutino de uma 

Escola Estadual de Ensino Fundamental. Para tanto se fez necessário o 

planejamento de ações de acordo com as seguintes etapas: 
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1ª Etapa 

 Estabelecimento de um cronograma com a finalidade de apresentação do 

projeto aos docentes e gestores da escola, e para a realização de sessões de 

estudo e planejamento sobre o uso e produção vídeos. Conforme Santarosa (2010, 

p. 227), a utilização do vídeo “deve estar inserida no plano de ação pedagógica 

como recurso para estimular sujeitos em processo de aprendizagem ou potencializar 

a construção de conceitos”. 

  Formação e planejamento com o professor conforme Vasconcelos (2010) 

onde propõe três dimensões essenciais ao processo de elaboração do projeto 

didático: análise da realidade, projeção de finalidades, formas de mediação e a 

realização interativa (Oficina com os estudantes sobre a construção dos vídeos; 

utilização e socialização); 

 

2ª Etapa: 

 Construção de vídeos mediada e acompanhada pelo pesquisador com a 

finalidade de descrever as expectativas tanto de professores quanto dos estudantes, 

no sentido de evidenciar as relações estudante – professor – aprendizagem durante 

o processo. 

 Elaboração de instrumentos de avaliação com a finalidade de acompanhar e 

avaliar a aprendizagem dos estudantes durante a construção e interação com vídeos 

produzidos, verificando se houve maior compreensão do conteúdo, mudanças de 

atitude em relação às atividades propostas pelo professor, bem como a relação 

estudante-estudante.  

O processo de construção de conhecimento nesse sentido é analisado de 

acordo com os eixos essenciais propostos por Vasconcelos (2005), como a 

mobilização para o conhecimento, o momento Síncrese - construção do 

conhecimento e o momento síntese – que é a elaboração e expressão da síntese do 

conhecimento, analisados (momento análise) mediante aspectos propostos por 

Mandarino (2002) para a avaliação dos vídeos - o produto final e o questionário 

avaliativo (quadro 5), que foi realizado no primeiro momento com os estudantes e 

após a produção do vídeo. 

É durante a produção do vídeo como instrumento de mediação, no processo 

de construção de conhecimentos que se apresentam os processos, funções e 

mecanismos da atenção, como processo cognitivo essencial para a aprendizagem 
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de conceitos em Ciências no Ensino Fundamental. Que são evidenciadas de acordo 

com os seguintes instrumentos de observação: 

 Relato da produção de vídeo realizado pelos grupos – diário de bordo; 

 Relato do processo e observações – professor e pesquisador; 

 Avaliação dos vídeos apresentados; 

 Avaliação inicial e final com os estudantes do trabalho de produção de 

vídeo; 

Para tanto, no processo de análise das evidencias, a partir desses 

instrumentos, foram utilizados alguns conceitos quantitativos, “inclusive no que se 

refere à construção de categorias”, entretanto “o objetivo central não é a contagem 

de frequências, e sim a análise de significados, expressões, padrões e profundidade 

de conteúdo” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 396). 

Os movimentos, representados aqui pelos momentos e etapas da pesquisa, 

correspondem às características da pesquisa-ação, pois de maneira geral, de 

acordo com Moreira (2011, p. 93), “sempre implica em um plano de ação baseado 

em objetivos de mudança (melhora), a implementação e controle desse plano 

através das fases da ação, assim como descrição concomitante do processo cíclico 

resultante”.  

FIGURA 2 – Ciclo da Pesquisa-Ação 

 

 

Fonte: Tripp (2005, p. 4). 

Conforme Tripp (2005), no interior da pesquisa-ação educacional há uma 

variedade de etapas distintas: planejamento, implementação, descrição e a 

avaliação de uma mudança visando a melhoria da prática, sendo possível aprender 

mais no decorrer do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria 

investigação. Assim, a ação pedagógica simultaneamente à pesquisa que se 
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evidencia na produção do vídeo, permitirá constatar e responder as questões que 

norteiam esta pesquisa. 

O planejamento da pesquisa (que antecede a implementação e a avaliação), 

acontece a partir de alguns aspectos necessários como o conhecimento da 

realidade que se dá pelo cenário da pesquisa, assim como a organização de 

estratégias necessárias que viabilizem a execução das ações. Desse modo, 

apresenta-se a seguir os aspectos relativos ao cenário da pesquisa, ao 

planejamento do trabalho com vídeo, assim como os passos da Oficina de Produção 

de Vídeos nos editores Movie Maker/ Pinnacle. 

3.1 O CENÁRIO DA PESQUISA 

A Escola Estadual Presidente Costa e Silva atualmente funciona com turmas 

de 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, nos turnos matutino e vespertino, 

atendendo um total de 490 estudantes, com faixa etária entre 11 e 16 anos.  

GRÁFICO 2 – Relação quantidade de estudantes e bairros residentes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

n=490 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Presidente Costa e Silva (Dados referentes ao 
ano letivo - Ago/2011) 
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A instituição localiza-se em um bairro central de Boa Vista/ RR e devido a sua 

posição geográfica, a escola é vista como destaque na qualidade – embora venha 

diminuindo a nota do IDEB nos últimos 3 anos, recebe estudantes de 53 bairros 

distribuídos da cidade e inclusive da Zona Rural (gráfico 2).  

As salas são amplas, mas com pouca ventilação. As turmas possuem no 

máximo 30 estudantes. A escola não possui laboratório de Ciências, contando 

apenas com uma biblioteca desatualizada e um Laboratório de Informática com 

apenas 10 máquinas, sendo um número insuficiente para atender a demanda com 

qualidade. É utilizado por meio de agendamento e planejamento prévio do professor, 

principalmente em virtude de pesquisas na internet, que nem sempre é de boa 

qualidade. Possuem outros recursos tecnológicos como TV, Pendrives, Data Show, 

uma sala com TV e vídeo que quase sempre é utilizada na ausência de algum 

professor e sem objetivo e planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mirian Becker (Mar 2013). 

Antes de iniciar o trabalho com a produção de vídeos com os estudantes das 

séries finais na Escola Presidente Costa e Silva, havia a importância da 

FIGURA 3 – Fotos Oficina Ferramentas Tecnológicas 
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conscientização dos professores quanto a utilização dos recursos tecnológicos 

disponíveis na escola. Os quais não só contribuem para a exibição dos vídeos, mas 

no sentido de enriquecer as dinâmicas metodológicas desses professores no dia a 

dia. 

Desse modo, não havia sentido propor uma mudança somente na disciplina 

de Ciências, mas um trabalho coletivo de mudança com os professores de todas as 

disciplinas e a gestão da escola no que se refere a utilização dos recursos 

tecnológicos, dentre eles a TV Pendrive, Data Show, máquinas fotográficas digitais e 

celulares, bem como na frequência e utilização de modo eficaz do Laboratório de 

Informática e Sala de Vídeo. 

Para tanto, foi ministrada uma oficina com os professores interessados, onde 

foram abordados os aplicativos do computador como potenciais de ensino 

aprendizagem, demonstrando possibilidades didáticas com o uso do editor de texto, 

apresentação e planilha eletrônica; internet (baixar vídeos, músicas, imagens); a 

utilização da TV Pendrive e convertendo para a extensão adequada os vídeos e 

slides; softwares educacionais como o Hagáquê – um editor de história em 

quadrinhos; jogos educativos online específicos para cada conteúdo das disciplinas; 

como realizar a pesquisa nos repositórios nacionais e internacionais de objetos de 

aprendizagem; e principalmente ligar e utilizar o Data Show, um excelente recurso 

que ficava sem uso por falta de conhecimento para manuseá-lo.  

Iniciamos a Oficina: “Ferramentas Tecnológicas” com os professores e 

observou-se que todos já possuíam algum conhecimento básico de informática, mas 

não sabiam direcionar o trabalho educativo, no sentido de enriquecer e dinamizar as 

aulas com estes recursos. 

 As atividades no Laboratório de Informática neste período, no turno matutino, 

foram exclusivamente direcionadas à Oficina Ferramentas Tecnológicas, visando 

atender aos professores em pequenos grupos ou por disciplina, nos dias destinados 

a formação continuada, com o intuito de tirar as dúvidas e dar atendimento 

individualizado. 

Após a Oficina Ferramentas Tecnológicas, ministrada aos professores, 

pudemos constatar um maior interesse no que se refere a utilização das tecnologias 

educacionais disponíveis na escola, dentre elas a utilização da TV pendrive e o 

agendamento do Laboratório de Informática. Os professores passaram a utilizar os 

sites educativos, softwares educacionais, slides, utilizar o Data Show e TV Pendrive, 
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pois atualmente sabem baixar e converter vídeos e slides e acessar os sites de 

pesquisa corretamente. 

Um exemplo é o vídeo produzido pela professora de Inglês com a 

participação dos estudantes do 6º ano, como parte da campanha do projeto COM 

VIDA11 que estavam realizando neste período, intitulado “Campanha traga a sua 

caneca”.  

 

 

 

 Fonte: Print Screen própria 

                                       
 
11

 A Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida) é elemento estruturante 
na constituição de espaços educadores sustentáveis. Trata-se de um colegiado que envolve 
estudantes, professores, gestores, funcionários, pais e comunidade com o objetivo de promover a 
sustentabilidade na escola em todas as suas dimensões, estabelecendo relações entre a comunidade 
escolar e seu território em busca de melhoria da qualidade de vida. A originalidade desse coletivo é 
estimular e fortalecer a liderança estudantil na definição dos destinos da escola. Orientada por esses 
objetivos, a Com Vida anima um espaço de construção coletiva do futuro que se deseja e, para isso, 
estabelece a “Agenda 21” na Escola (Manual Escolas Sustentáveis - Resolução CD/FNDE n. 18, de 
21 de maio de 2013).  

FIGURA 4 – Vídeo Campanha Traga sua CANECA 
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O vídeo foi veiculado nos eventos da escola como forma de divulgação do 

projeto, com a duração 4 minutos e 5 segundos, onde os estudantes aparecem 

pronunciando mensagens de incentivo ao uso individual de copos e canecas, 

evitando assim o contágio de doenças, o desperdício de água e a utilização de 

copos descartáveis que ocasionam prejuízos ao meio ambiente. O vídeo não foi 

divulgado em repositórios como o YouTube, por não haver autorização de imagens 

de todos os estudantes para este fim. A ocasião, no entanto, gerou a discussão 

sobre o direito de divulgação de imagem proporcionando outro momento de 

aprendizagem.   

Segundo o relato da professora sobre a elaboração do vídeo, em termos do 

ensino aprendizagem e comparando com outras experiências vivenciadas por ela 

enquanto profissional, enfatizou que: 

 

 

“A elaboração de vídeos é muito significante para o processo de ensino 
aprendizagem, uma vez que é algo que faz com que os alunos se sintam motivados 
pela experiência, muitas vezes nunca antes vivida em sua vida estudantil. 

A principal diferença entre as experiências que tenho e a produção de vídeo é o fato 
de produzir um objeto de aprendizagem que passa a ser independente, ou seja, tem 
vida própria, não precisa mais do professor ou do aluno para existir. Pode inclusive ser 
utilizado por outros em diversos lugares ao mesmo tempo. 

Os alunos ficam bastante agitados, mas ficam também muito motivados. Podem não 
apreender tudo, mas o pouco que apreendem é muito intenso quando comparado com 
outros processos” (Professora de Inglês, participante da Oficina Ferramentas 
Tecnológicas). 

 

 

De acordo com o relato da professora, os autores Bransford; Brown e Cocking 

(2007, p. 288) consideram que a aprendizagem do professor sobre a utilização das 

tecnologias pode dar liberdade para experimentar, improvisar e a pensar sobre os 

processos de aprendizagem. Para os autores quando os professores aprendem a 

utilizar as tecnologias: “modelam os processo de aprendizagem para os estudantes” 

e com isso os modos de ensino e logo o observar como os estudantes aprenderam; 

que influencia na “sua maneira de ajudar os estudantes a aprender”. 

Diante do exposto, identifica-se de forma expressiva a importância da 

formação continua do docente e a resposta positiva de processos coletivos e 

contextualizados de aprendizagem.  
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3.2 PROJETO DE ENSINO E O TRABALHO COM O VÍDEO 

Durante a Oficina: Ferramentas Tecnológicas foram apresentadas aos 

professores, coordenador pedagógico e gestor da escola a pesquisa da dissertação 

do mestrado sobre o processo cognitivo da atenção, bem como o planejamento da 

proposta didática da produção de vídeos. 

O Planejamento foi baseado nas reflexões de Moran (2007) sobre a formação 

do professor e uso da Tecnologias de Informação e comunicação – TICs e nas 

contribuições de Vasconcelos (2010), relacionadas às questões do processo de 

planejamento didático. 

Moran (2007) argumenta que o conhecimento se constrói a partir de 

constantes desafios, de atividades significativas, que excitem a curiosidade, a 

imaginação e a criatividade. Assim, a educação precisa surpreender, cativar, 

conquistar, encantar, entusiasmar e seduzir os estudantes a todo o momento, 

possibilitando a construção de novos conhecimentos.  

Para isto, conforme o autor é preciso investir na inclusão digital e na 

apropriação por parte do professor. A formação desse profissional, apesar de não 

ser tarefa fácil, precisa ser orientada por processos reflexivos de investigação numa 

relação entre teórica e prática, para que possam aprender como se ensina o 

estudante a aprender. 

O conhecimento é mediação central do processo educativo e se estabelece 

concretamente a partir do processo de apropriação e construção do conhecimento: 

intencionalidade, metodologia e planejamento. Conforme Vasconcelos (2010, p. 12), 

Conhecer como se dá o conhecimento no processo pedagógico é ajudar a 
eliminar a determinação social dos destinos dos alunos. Para o professor, é 
importante este conhecimento a fim de melhor saber como interagir com o 
educando, no sentido de favorecer seu desenvolvimento e sua 
emancipação. 

Ao relacionar as concepções de conhecimento e currículo, refere-se ao 

projeto de ensino e aprendizagem, e não plano, em função do significado ser mais 

dinâmico e potencializador, assim como as “dimensões básicas do planejamento 

[Elaboração (Realidade, Finalidade, Plano de Mediação) e Realização Interativa] e 

as dimensões do sujeito (professor, estudante) que planeja (saber, saber fazer, 

saber ser)” (VASCONCELOS, 2010, p. 166). 
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FIGURA 5 – Dimensões Básicas da elaboração do Projeto de Ensino 

 

Fonte: Adaptação do Esquema de Vasconcelos (2010). 

Este organograma apresenta as essenciais dimensões do processo de 

elaboração do projeto didático, que independente da ordem, o importante é que haja 

movimento e interelações entre essas dimensões. Há uma independência da 

sequência linear, embora exista um consenso por parte de alguns educadores, que 

os conteúdos sejam definidos a partir dos objetivos e não o contrário. Contudo, 

conforme Vasconcelos (2010), o que não se dispensa nessa relação é a importância 

dos objetivos, pois a determinação de objetivos é certamente um dos momentos 

mais importantes e exigentes para um adequado planejar.  

Para o autor, mesmo que as proposta surjam a partir de um conteúdo ou uma 

metodologia, “precisam ser confrontadas com a explicação dos objetivos que 

estavam presentes, mas não conscientes, quando surgiram”, garantindo assim, o 

movimento entre as dimensões realidade, finalidade e mediação (VASCONCELOS, 

2010, p. 158). 

Diante disso, o projeto de ensino que desenvolvemos como um dos objetivos 

da pesquisa visa justamente organizar, sistematizar e direcionar o trabalho com a 

produção de vídeo no ensino de Ciências com os estudantes do 8º Ano do Ensino 

Fundamental (apêndice C).  

Realização 

interativa 
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3.3 A OFICINA PRODUÇÃO DE VÍDEOS NO MOVIE MAKER/ PINNACLE 

A Oficina Produção de Vídeos no Movie Maker/ Pinnacle, realizada com os 53 

estudantes das duas turmas (turma A e turma B) do 8º Ano do Ensino Fundamental, 

aconteceu no horário oposto que estudam, em momentos diferentes para cada uma 

das turmas. Os estudantes compareceram devidamente autorizados pelos pais e/ou 

responsáveis (apêndice E).  

No primeiro momento foi apresentado aos estudantes o objetivo da oficina e 

sua vinculação a dissertação de mestrado. Explicamos que eles seriam sujeitos e 

participantes da pesquisa e que o processo de desenvolvimento da atividade iria 

compor a base de coleta de dados do estudo. Acrescido a isto, vinculamos a 

atividade ao planejamento do conteúdo da disciplina de Ciências.  

Para a oficina, disponibilizou-se um notebook 

para cada grupo e a instalação do software Movie 

Maker, pois por ser um aplicativo do sistema 

operacional Windows não foi possível instalar nos 

computadores do Laboratório de Informática da 

escola, que possuem o sistema operacional Linux 

Educacional.  

O material foi disponibilizado em uma pasta, contendo os softwares e drives 

necessários para instalação dos editores de vídeos e dos conversores de vídeo e 

áudio, assim como outros materiais de apoio. Esse material poderia ser copiado no 

pendrive para ser utilizado em sua residência e/ou outros locais, podendo também 

ser divulgado. A organização das pastas também é necessária ao elaborar o esboço 

do vídeo que será produzido, de modo que os elementos que serão utilizados 

durante a produção (áudios, imagens e outros), estejam selecionados tornando mais 

fácil o acesso a esses materiais e não correr o risco de perdê-los durante a 

editoração (figura 6). 

Posteriormente, orientou-se sobre os critérios 

de organização para a produção dos vídeos pelos 

grupos, como a programação, escolha do software, 

coleta e organização do material. Chamando a 

atenção para a construção do roteiro pelo grupo e a 

divisão de tarefas entre eles.  
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FIGURA 6 – Organização do Material disponibilizado na Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Print Screen própria 

Após, esses momentos de preparação, 

solicitou-se que cada estudante escrevesse o que 

sabia sobre os Órgãos do Sentido (conteúdo de 

estudo bimestral da disciplina, conforme planejamento 

da professora). Esse material foi analisado como 

sondagem dos conhecimentos prévios dos estudantes 

e é apresentado na discussão dos resultados. 

O software Movie Maker foi apresentado como 

uma das possibilidades de editoração dos vídeos, 

pois por ser um software do pacote Windows, muitas 

vezes, já vem instalado nos computadores (clicando 

no botão Iniciar e escolhendo a opção Todos os 

programas), ou pode ser encontrado facilmente para 

download na internet, assim como os tutoriais de 

utilização12, que foram disponibilizados nos arquivos da pasta com o material da 

oficina. 

Os softwares Movie Maker  e o Pinnacle, são aplicativos simples de edição de vídeo, 

possuem versão em português e são facilmente encontrados para download na 

internet. O Software Pinnacle13 apesar de cobrar custos, oferece um período de 

degustação para o usuário, tempo suficiente para a produção de vídeos e também é 

                                       
 
12

 Tutorial Movie Maker, disponibilizado na plataforma da Universidade do Rio Grande do Sul – 
URGS. Link do acesso http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/WindowsMovieMaker/ 
13

  http://www.baixaki.com.br/download/videospin.htm 
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de fácil acesso para download na internet em versões gratuitas. Possui uma trilha de 

vídeo onde é possível adicionar efeitos de transição, músicas, efeitos sonoros (em 

duas faixas de áudio diferentes) e qualquer tipo de texto. Ao instalar o programa é 

possível encontrar um pequeno tutorial que indica, em poucos passos, para que 

servem todas as funções do programa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonte: Print Screen do Software Movie Maker. 

Esses softwares – editores de vídeos, são bem parecidos no que se refere às 

ferramentas de editoração, pois é simples e de fácil instalação, possibilitando que 

pessoas com poucas experiências em informática possam utilizar suas ferramentas 

como, adicionar efeitos de transição, personalizar os textos, adicionar os áudios, 

imagens e até mesmo outros vídeos e editá-los. 

Apresentam basicamente uma trilha de vídeo, áudio e texto, com menu de 

opções para as tarefas do vídeo, como adicionar imagens sons e vídeos, e ainda 

adicionar os efeitos de transição e efeitos dentre outras ferramentas necessárias 

para edição e finalização do vídeo. Contempla também uma área para a 

visualização da edição e uma linha de tempo, onde os elementos pré-selecionados, 

podem ser importados para dentro do editor de vídeo e, durante a montagem, 

podem ser ajustados a duração de cada elemento, por exemplo, som a  imagem, a 

trilha sonora e etc. 

 

Tarefa de Edição. 
Área de Visualização. 

Linha do Tempo 

Imagens, sons e vídeos. 

FIGURA 7 – Software Pinnacle VideoSpin 



61 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................  

 

 

 

Fonte: Print Screen própria. 

Durante a oficina, realizou-se o passo a passo 

de todos os procedimentos necessário para a 

produção de vídeos, como por exemplo, a utilização 

do repositório de vídeos YouTube e a instalação do 

complemento Downloadhelper14 na barra do 

navegador Firefox, para auxiliá-los no download de 

vídeos; bem como sites para baixar músicas, vinhetas 

e trilhas sonoras para compor a produção dos vídeos; 

como baixar imagens corretamente para que não 

fiquem desconfiguradas e/ou sem nitidez na hora da 

projeção; lembrando sempre que salvem todos os 

materiais em uma pasta destinada aos objetos que 

serão utilizados na edição do vídeo. 

 

                                       
 
14

 http://www.downloadhelper.net/ 

Tarefa de Edição 

Área de Visualização. 

Linha do Tempo 

Imagens, sons e vídeos. 

FIGURA 8 – Software Windows Movie Maker 
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Enfatizou-se ainda, a importância de criar capa e colocar créditos (links dos 

sites pesquisados, nome de músicas e autores, vídeos e imagens utilizados); 

esclarece-se sobre a diferença entre salvar como projeto e como arquivo de filme 

(versão final) durante a produção dos vídeos nos editores Movie Maker, Pinnacle ou 

outro. Podendo ser utilizado os programas aTube (baixa e converte) ou o Fomact 

Factory (converte para diferentes extensões).  

Essas informações são importantes, pois no 

caso da utilização dos celulares para a gravação de 

voz ou de vídeos, geram formatos diferentes não 

aceitos ou lidos pelos computadores ou mesmo pelos 

softwares de editoração de vídeos, sendo, portanto os 

ideais para vídeo mp4 ou wmv e para áudio mp3. 

Atividades desta natureza, que envolvem as tecnologias as quais vivenciam 

em sua vida cotidiana, permite que a escola se aproxime do estudante de forma 

dinâmica e atrativa.  A linguagem da informática, com jargões e expressões em 

inglês, instigam a curiosidade e o espírito investigativos próprios da construção do 

conhecimento. 

Assim, antes de iniciar a produção do vídeo é importante a construção do 

roteiro simples que pode ser a partir de alguma história conhecida ou a partir de um 

texto produzido pelo estudante, neste caso o tema sorteado pelo grupo sobre o 

assunto foi Órgãos do Sentido. Com o roteiro construído, é importante dividir as 

tarefas entre os estudantes do grupo, nomeando o roteirista, o narrador, o editor, 

responsabilizando todos os componentes do grupo na atividade de produção do 

vídeo. 

Por fim, orientou-se que após a montagem (editoração) das cenas, narrações 

e trilhas sonoras é necessário assistir e revisar várias vezes para fazer as correções 

necessárias no vídeo, para que então possa gravar a versão final no computador. 

O envolvimento do estudante no processo de construção do conhecimento 

mobiliza a atenção e com isso fomenta a autonomia necessária para que ele 

desenvolva potencialmente o aprendizado.  
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4 PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VÍDEOS 

 
O processo de construção dessa pesquisa, visando responder às questões 

norteadoras e à apresentação do produto final, surge da necessidade de conhecer 

as possibilidades do uso do vídeo como recurso didático e como tem sido utilizado 

efetivamente nas escolas. Compõe, portanto, a primeira parte da discussão dos 

resultados. 

Por segundo, revelam-se os movimentos iniciais, que mediante diversas 

experiências no decorrer do curso de Mestrado, a partir da produção de vídeos em 

diferentes contextos, permitiu que a ação pedagógica fosse testada e experienciada 

em diferentes realidades, e com sujeitos de diferentes faixas etárias.  

Diante dessas experiências, foi possível perceber o que precisava ser 

aprimorado, quais aspectos precisavam ser refinados ao serem abordados, assim 

como conhecer novos e mais fáceis caminhos para chegar ao objetivo final. 

Considera-se assim, essas experiências, como vários ensaios que permitiram vários 

momentos de avaliação, reflexão e ação diante de todos os desafios.  

Por fim, apresenta-se a análise da ação pedagógica realizada a partir da 

produção de vídeos no ensino de Ciências e a mobilização dos processos, funções e 

mecanismos da atenção, como estratégia mediadora na construção de 

conhecimentos em Ciências, bem como realiza a analise dos produtos resultantes 

dessa atividade. 

 

4.1 O USO DO VÍDEO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIENCIAS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Ao pensar sobre a mobilização da atenção a partir de vídeos ou outros 

audiovisuais exibidos, facilitando a aprendizagem de conceitos científicos dos 

estudantes em Ciências no Ensino Fundamental, torna-se necessário analisar as 

possibilidades do uso deste recurso didático e como tem sido utilizado efetivamente 

nas escolas. 

Nesse sentido, foram realizadas visitas aos locais com acervos de vídeos 

disponíveis ao professor para tomar conhecimento do acervo disponível ao ensino 

de Ciências para séries finais do Ensino Fundamental, que consistiu na tabulação 

dos dados referentes ao caderno de registro de empréstimos desde o ano de 2010 a 
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junho de 2012; e, conforme a necessidade de saber como e quais recursos são 

utilizados para exibição de vídeos ou dos diferentes audiovisuais, foi aplicado um 

questionário com diversas questões (apêndice B) e realizada a análise dos dados 

coletados nas entrevistas com professores de Ciências nas séries finais do Ensino 

Fundamental da rede pública estadual.   

No primeiro momento recorreu-se em dois espaços: a Biblioteca do Centro de 

Formação de Profissionais da Educação de Roraima (CEFORR)15 e uma escola 

pública e tiveram como objetivo conhecer o acervo de vídeos referente a temas e 

conteúdos de Ciências no Ensino Fundamental para empréstimo aos professores.  

No primeiro espaço nos foi apresentado o acervo descrito em pastas 

catálogos que ainda são organizados manualmente e constam todos os exemplares 

descritos e catalogados sob uma numeração. Esses catálogos estão separados por 

níveis de ensino, mas são separados por disciplinas ou por uma hierarquia de 

conteúdos. Há também os catálogos destinados a formação continua do professor. 

O fato de não haver um banco digital com a catalogação deste acervo e por 

não estarem classificados por disciplinas, por hierarquia, ou ainda estarem 

separados por níveis de ensino, tornou a análise dos dados mais difícil, visto que foi 

necessário olhar página por página e destacar os exemplares numerados destinados 

ao ensino de Ciências, o que demandou um tempo maior, mas que, contudo, foram 

tabulados e serão discutidos neste capítulo. 

O Segundo espaço visitado foi uma escola estadual a qual não correspondeu 

às nossas expectativas, pois o acervo restringe-se a coleção de DVDs entregues às 

escolas pelo Programa TV Escola, que é muito mais direcionado a formação 

continua do professor do que ao ensino aprendizagem dos estudantes, e, portanto, 

não continha dados que possibilitassem a realização da pesquisa neste espaço 

escolar.  

A Biblioteca do CEFORR, não possui apenas o acervo de vídeos com as 

atividades também direcionadas pelo programa TV Escola.  Atualmente a Biblioteca 

está composta de vídeos dos mais variados temas destinados a todas as etapas da 

Educação Básica e formação continuada do professor. Dos exemplares que possui 

453 são destinados ao Ensino Fundamental, sendo que destes 254 são destinados 

ao ensino de Ciências. Isso corresponde a 56% deste total, que contempla as mais 

                                       
 
15

 http://ceforrroraima.blogspot.com.br/ 
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variadas temáticas abordadas no ensino de Ciências, tais como ecologia, plantas, 

animais, meio ambiente, orientação sexual dentre outros (gráfico 3).  

GRÁFICO 3 – Acervo de Vídeos para o Ensino Fundamental  

 

Fonte: CEFORR/2012 

Após o levantamento do acervo, foi realizada a análise dos livros/catálogos de 

registro de empréstimos no período do ano de 2010 a junho/2012. A pesquisa, a 

princípio, destinava-se às escolas de uma determinada região da cidade, 

circunvizinhas do CEFORR, deduzindo-se que esta proximidade fosse facilitar o 

acesso dos professores e assim, seriam as que teriam maior frequência de 

empréstimos de exemplares. Contudo, a pesquisa não apontou registros desse 

grupo pré-selecionado com acesso ao acervo, dessa maneira, a pesquisa foi 

redirecionada para outras escolas. 

De acordo com os registros que foram realizados no período, constatou-se 

um total de 424 empréstimos, porém destes somente 111 foram referentes ao 

acervo de Ciências para o Ensino Fundamental, correspondendo a 26 % desse total 

como apresentado a seguir (gráfico 4): 

GRÁFICO 4 – Empréstimo do acervo de Ciências para o Ensino Fundamental  

 
 
 

Fonte: CEFORR/2012 
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Constatou-se que a maioria desses empréstimos, foi realizado por 

professores de escolas municipais, que corresponde a 39% (41), subentendendo 

que são destinados às séries iniciais do Ensino Fundamental; 36% (37)  por escolas 

estaduais do município de Boa Vista; 5% (6) por escolas de outros municípios; e 

20% (20) destinados aos programas de formação continuada como Gestar16, 

Formação pela Escola17, Profuncionário18 e Progestão19, conforme mostra o gráfico 

(5), a seguir:  

GRÁFICO 5 – Empréstimo do acervo dos Vídeos  

 

Fonte: CEFORR/2012 

A partir do levantamento dos empréstimos, observou-se um aspecto 

importante, como consta no gráfico (5), um declínio considerável dos empréstimos 

nestes últimos três anos. Este declínio pode estar relacionado com alguns fatores 

observados, pois em 2011 o prédio possuía uma localização central, mas mudou de 

                                       
 
16

 O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar oferece formação continuada em língua portuguesa 
e matemática aos professores dos anos finais (do sexto ao nono ano) do ensino fundamental em 
exercício nas escolas públicas (MINISTÉRIO EDUCAÇÃO, 2014b).  

17 
O Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas Ações do FNDE – Formação pela 

Escola – visa fortalecer a atuação dos agentes e parceiros envolvidos na execução, no 
monitoramento, na avaliação, na prestação de contas e no controle social dos programas e ações 
educacionais financiados pelo FNDE (MINISTÉRIO EDUCAÇÃO, 2014a). 

18
 O Profuncionário é um programa que visa a formação dos funcionários de escola, em efetivo 

exercício, em habilitação compatível com a atividade que exerce na escola (MINISTÉRIO 
EDUCAÇÃO, 2014c). 

19
 O Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (MINISTÉRIO EDUCAÇÃO, 

2014d). 
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endereço e, embora ainda esteja em um dos bairros próximos ao centro, é afastado 

do trajeto de carros e ônibus. 

Outro fator se deve em decorrência da facilidade ao acesso à internet de 

qualidade proveniente da extensão da banda larga na cidade de Boa Vista/RR, 

tornou-se mais fácil baixar vídeos e reproduzi-los, podendo então o professor baixá-

los no seu próprio local de trabalho ou em sua residência. 

 A maior parte do acervo ainda é de exemplar em videocassete – que 

segundo as bibliotecárias duram mais que o DVD - e poucas são as escolas que 

ainda possuem estes aparelhos para a exibição. Isso demanda que sejam 

regravados para DVD, o que demanda tempo e custos, já que o CEFORR não 

dispõe de mídias para a gravação e há apenas um aparelho que faz esta gravação 

e, contudo é o mesmo que grava as edições inéditas e reprisadas do Programa da 

TV Escola. Este sendo um dos principais fatores que influenciam no empréstimo de 

exemplares desse acervo. 

Outra situação refere-se aos conhecimentos científicos que contém nestes 

exemplares e que já estão obsoletos, descontextualizados. Por isso, exige que o 

professor, antes de utilizar esse recurso com a turma, assista ao vídeo previamente. 

Ao buscar compreender como as escolas têm trabalhado a exibição de vídeos 

ou outros audiovisuais, aplicou-se um questionário vinte com (20) professores da 

disciplina de Ciências das séries finais do Ensino Fundamental em dez (10) escolas 

de diferentes regiões da cidade de Boa Vista. A análise dos dados decorrente da 

aplicação está expressa a seguir. 

Todos os vinte (20) professores entrevistados foram unânimes, ao afirmarem 

que utilizam a exibição de vídeos como recurso didático e que consideram 

importante contribuição para o aprendizado dos estudantes. Destes, 70% (14) 

classificaram como “bom” a receptividade e da mesma forma a atenção dos 

estudantes. 

Com relação à questão do espaço adequado para a exibição dos vídeos, 

somente um professor comentou haver projetores de vídeo Data Show nas salas de 

aulas, e os demais comentaram principalmente a respeito da ventilação e mobiliários 

que não são propícios para a aprendizagem.  

De acordo com o questionário aplicado, como relação aos equipamentos 

disponíveis e utilizados na exibição de vídeos nas escolas, apresentam-se os dados 

nos gráficos 1 e 6. 
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GRÁFICO 6 – Recurso utilizados para a exibição de vídeos 

 
 
 
 
 
 

Fonte: CEFORR/2012 

Observa-se que as dez (10) escolas, possuem laboratórios de informática 

com acesso a internet. No entanto, sua utilização se restringe a pesquisas e 

digitação de textos, salvo 10% (2) que responderam utilizar softwares específicos e 

destes todos afirmaram utilizá-lo raramente. 

O conhecimento para fazer uso dos equipamentos foi outro aspecto 

mencionado pelos professores e sobre saber utilizar máquinas digitais, 80% (16) 

afirmaram positivamente; baixar vídeos da internet, imagens e outros conteúdos 

somente 50% (10); destes 20% (4) conhecem editores de vídeos e/ou já 

desenvolveram alguma atividade de produção com os estudantes.  

Quando questionados, os professores confirmaram saber sobre o acervo 

disponível para empréstimo na Biblioteca do CEFORR, porém afirmaram não ter o 

hábito de recorrer ao acervo. Esta situação foi confirmada no resultado, onde 95% 

(19) dos professores entrevistados nunca realizaram empréstimos.  

Os resultados demonstram o que percebemos no cotidiano escolar, as 

escolas estão equipadas e disponibilizam de recursos tecnológicos os quais 

permitem a exibição de vídeos e outros audiovisuais. Os professores sabem utilizá-

los, mas não fazem uso como recurso para a transposição didática, os principais 

motivos é o desinteresse, pois estão acostumados aos métodos de ensino mais 

tradicional; e a dificuldade ao acesso a esses materiais, os quais precisariam estar 

acessíveis, dentre outros.  

Para Moran; Masetto e Behrens (2000, p. 4), “passamos muito rapidamente 

do livro para a televisão e o vídeo, e destes para a internet sem saber explorar todas 
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as possibilidades de cada meio. O docente deve encontrar a forma mais adequada 

de integrar as várias tecnologias e os procedimentos metodológicos”.  

Para os autores, pelo fato do uso do vídeo na escola, denotar descanso e não 

aula pode ser aproveitada como um fator para atrair o estudante. Pois, conforme 

Moran (2000, p. 8),  

A televisão e o vídeo partem do concreto, do visível, daquilo que toca todos 
os sentidos. Televisão e vídeo exploram também o ver, o visualizar, ter 
diante de nós as pessoas, os cenários, cores, relações espaciais, imagens 
estáticas e dinâmicas, câmaras fixas ou em movimento, personagens 
quietos ou não. A fala aproxima o vídeo do cotidiano, de como as pessoas 
se comunicam, enquanto o narrador costura as cenas, dentro da norma 
culta, orientando a significação do conjunto. A música e os efeitos sonoros 
servem como evocação de situações passadas próxima aos personagens 
do presente e cria expectativas. 

Com a facilidade do acesso a internet, torna-se cada vez mais fácil a 

aquisição e acesso do acervo disponível seja pelo site mais conhecido como o You 

tube, há outros gratuitos, como o Portal Domínio Público e portais destinados ao uso 

do professor como o Portal do Professor e a página da TV Escola.  

Hoje já é possível baixar um vídeo e a partir de conversores e/ou editores, 

selecionar partes de vídeos, fazer montagens, trocar e regrar áudios. Como 

exemplo, determinado vídeo com ótimo desenvolvimento conceitual, mas que está 

em inglês pode ter seu áudio traduzido, trocado ou regravado por meio de um editor. 

Este entendimento talvez demande maior preocupação por parte dos programas de 

formação continua, mas há ainda grande resistência por parte dos professores 

quando se trata de mudanças. 

Entretanto, mesmo com as escolas equipadas com diversos recursos, os 

quais permitem a projeção de vídeos durante as aulas, ainda há professores que 

demonstram resistência quanto ao uso desses recursos de ensino. Algumas pistas 

podem nos apontar as razões para a resistência a essa utilização. Para Fiorentini e 

Carneiro (2001, p.98) uma das razões seriam pois 

a ênfase na formação dos professores vinha sendo posta na expressão 
escrita e oral. A falta de domínio da linguagem audiovisual traz insegurança 
para trabalhar com imagens. Por não dominar esse modo de expressão, 
muitos professores confessam-se decepcionados com o uso de TV e vídeo 
em sala de aula, acreditando que "não funciona". 
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De certa forma, essa resistência dos professores, deve-se a falta de 

qualificação para utilização de tais ferramentas ou ainda por estarem arraigados aos 

métodos tradicionais de ensino. Esta realidade, no entanto, defronta um grande 

desafio, requer investimentos principalmente na formação continua desses 

profissionais, renovação de recursos, ampliação do número de equipamentos e sua 

manutenção. 

No Estado são ofertados alguns programas de formação contínua por meio do 

PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional), como os cursos 

Inclusão Digital, Ensinando e Aprendendo com as TICs, Mídias na Educação, dentre 

outros. Porém, com vagas quase sempre restritas a profissionais que atuam em 

espaços como os Laboratórios de Informática e Salas de Vídeo, os quais deveriam 

exercer o papel de multiplicadores, mas não o fazem e assim o professor da sala 

comum fica à margem desta formação tecnológica e do uso com qualidade dos 

recursos disponíveis. 

O acervo da Biblioteca do CEFORR corresponde do seu total 56 % (gráfico 

3), destinado para o ensino de Ciências no Ensino Fundamental, ou seja, mais da 

metade do acervo total. Muitos dos exemplares ainda estão disponíveis em fitas 

cassetes/VHS, sendo este um dos pontos de entrave para a procura pelo 

empréstimo. Os funcionários se dispõem a fazer a conversão para DVD, desde que 

o professor leve a mídia para a gravação, porém este trabalho demanda tempo e 

equipamentos suficientes para a realização da conversão. Foi sugerido que para 

facilitar a divulgação do acervo seria necessário tê-los em mídia para possibilitar o 

envio por e-mail, impressão, disponibilização em sites, blogs ou outros modos de 

divulgação. 

A utilização dos recursos tecnológicos que permitem a exibição de diferentes 

audiovisuais, laboratórios de informática, projetores de imagem, salas de vídeos e 

outros são aspectos relevantes e exigem que as propostas pedagógicas das 

instituições de ensino estejam preocupadas com a gestão destes recursos, de forma 

que percebam que não é só a aquisição e o acesso tecnológico que vai fazer ou 

trazer a mudança, mas sim a mudança na postura do professor, pois o uso 

pedagógico destes recursos dinamiza as suas aulas e o processo de interação, 

mobiliza os processos atencionais dos estudantes e consequentemente potencializa 

a aprendizagem no momento em que a torna significativa.  
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Como afirma Fernández (2012, p. 13), “os meios telectomidiáticos 

revolucionam as formas de atender, de se comunicar, de aprender e de ensinar”. Do 

mesmo modo, Bransford; Brown e Cocking (2007, p. 264), afirmam que as 

tecnologias educacionais “podem aprimorar a aprendizagem dos professores e 

administradores, assim como dos estudantes, e aumentar o vínculo entre as escolas 

e as comunidades, incluindo aí os lares”. Para os autores, as tecnologias podem ser 

utilizadas para 

[...] trazer para a sala de aula currículos estimulantes, baseados em 
problemas do mundo real; proporcionar estruturas de apoio e ferramentas 
para favorecer a aprendizagem; dar aos alunos e professores mais 
oportunidades de feedbacks, reflexão e revisão; construir comunidades 
locais e globais, incluindo professores e administradores, estudantes, pais, 
cientistas profissionais e outras pessoas interessadas; expandir as 
oportunidades de aprendizagem para o professor (BRANSFORD; BROWN; 
COCKING, 2007, p. 264). 

Diante do exposto, as tecnologias educacionais presentes nas escolas, dentre 

elas o vídeo, pelas possibilidades interativas, permitem o acesso a outras fontes de 

informação, criatividade, inspiração e aprendizagem tanto dos professores como dos 

estudantes. 

Assim este trabalho, além de propor uma ação metodológica a partir da 

produção de vídeos, por meio de editores e outras ferramentas tecnológicas 

presentes na escola ou de acesso aos estudantes, traz uma reflexão de como a 

atenção é mobilizada no processo de construção de conhecimento em Ciências no 

Ensino Fundamental. 

4.2 PRODUÇÃO DE VÍDEO - RELATO DAS EXPERIÊNCIAS  

1ª EXPERIÊNCIA – Mestrandos 

A primeira experiência a partir da proposta da produção de vídeos foi com a 

turma de mestrado da disciplina Epistemologia do Ensino de Ciências em 2012, 

ministrada pelo professor Evandro Ghedin. Embora não tenha sido documentada, 

cabe aqui relatar que foi um processo de aprendizado e de sistematização da 

metodologia pela produção de vídeos, portanto considero essa experiência como um 

ensaio para pensar na metodologia e nos procedimentos didáticos. 
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A princípio, o professor da disciplina fez um levantamento de referências, as 

quais faziam parte da ementa da disciplina, bem como outras que enriqueceriam 

nossos estudos. A distribuição das referências foi feita mediante o sorteio das obras, 

que seriam lidas individualmente e produzido um resumo, este como aspecto 

preponderante para a elaboração do roteiro da produção do vídeo. 

A primeira impressão dos mestrandos quanto a produção do vídeo foi de 

preocupação, pois desconheciam os softwares de editoração de vídeo, manuseio 

das ferramentas, e a transposição contextualizada dos resumos em imagens.  

Diante destas dificuldades, houve a necessidade de realizar uma oficina para 

a apresentação do software Movie Maker e Pinnacle, situação a qual eu e um colega 

da turma nos propomos apresentar. Então eu fiquei responsável pela apresentação 

do software Movie Maker. 

Então, após a indicação da leitura das obras, com tempo suficiente para isto, 

que ocorreu concomitantemente com o decorrer da disciplina, propomos a oficina, 

esta planejada previamente e com orientações do professor da disciplina. Para tanto 

as principais orientações foram: 

1. Tempo de programação de até 15 minutos, pois produzir o vídeo em 

partes facilitará a produção final; 

2. A estrutura da apresentação consiste na necessidade de construir um 

roteiro, pois a linguagem audiovisual prevê uma estrutura que deve ser 

diferente do resumo apresentado, devendo, portanto conter: qual o 

impacto da obra lida; possibilidades do uso do método na Ciência atual; 

contribuição para o estudo da epistemologia para o ensino de Ciências; e 

porque a obra é importante ser lida; 

3. Coleta e organização do material necessário como vídeos, imagens e 

sons. Para isso foi apresentado um passo a passo de como baixar as 

imagens corretamente, complementos para os navegadores para baixar 

vídeos e sites para baixar as músicas; 

4. Escolha do software que será utilizado Movie Maker, que é disponibilizado 

no pacote do sistema operacional Windows, Pinnacle ou outro, tendo em 

vista que o software não interfere na construção do produto e nos 

objetivos de aprendizagem, mas no caminho que será percorrido até o 

produto final. 
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Na oficina realizada, apresentou-se o passo a passo e apresentado o tutorial 

dos softwares Movie Maker e Pinnacle, assim como de suas ferramentas para a 

editoração do vídeo; durante a produção do vídeo ele é salvo como um projeto, 

portanto seu arquivo só funcionará no próprio computador, ao ser finalizado é salvo 

como um arquivo com extensão para vídeos, assim pode ser divulgado e 

compartilhado. Além dos softwares e aplicativos, poderiam utilizar de aparelhos 

celulares, gravadores de voz mp3 e outros. 

FIGURA 9 – Vídeo Produzido: Epistemologia de Bachelard 

 
Fonte: Print Screen do vídeo produzido pela Mestranda Dandara de Oliveira (na sua produção utilizou 
de várias cenas de vídeos do Geographic Channel disponíveis na internet).  

Outra questão discutida com relação a produção do vídeo é confecção da 

capa que deverá conter a apresentação e introdução e autor da obra, nome da 

instituição, nome do autor do trabalho, assim como os créditos das imagens, vídeos 

e músicas utilizadas, divulgando os endereços e autores. 

Os mestrandos, apesar de não conhecerem o manuseio das ferramentas dos 

editores de vídeos, possuíam conhecimentos básicos sobre informática e todos 

possuíam notebooks os quais eram utilizados nas disciplinas e logo na oficina, onde 

de imediato foram aprendendo na prática fazer a instalação dos programas e 
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aplicativos e treinando o manuseio. O acesso aos computadores foi primordial para 

o sucesso da oficina, pois todas as etapas foram cumpridas dentro do programado. 

FIGURA 10 – Vídeo Produzido: Epistemologia de Boaventura de Souza Santos 

 

Fonte: Print Screen do vídeo produzido pela Mestranda Railda Sales ( utiliza de trechos de vídeos 
disponíveis na internet). 

Desta forma, a atividade diferenciada proporcionou a inserção das tecnologias 

ao ensino possibilitando a transposição didática, a participação coletiva, o 

desenvolvimento das relações interpessoais, tendo em vista que todos auxiliavam 

uns aos outros neste processo de conhecimento do novo recurso e finalmente após 

a veiculação dos vídeos foi certificado sua importância para a aprendizado do 

conteúdo. 

Foram produzidos e apresentados, nas duas turmas um total de trinta e nove 

(39) vídeos, utilizando os diferentes softwares e recursos. Os vídeos das diferentes 

obras compõe o repositório de vídeos da disciplina Epistemologia no Ensino de 

Ciência do Curso de Mestrado. 

Essa experiência também foi realizada com a segunda turma de mestrado em 

2013. Esta turma, porém havia mestrandos que não sabiam utilizar os aplicativos 

básicos do computador, apresentando mais dificuldades que a turma anterior e por 

isso durante a oficina, alguns mestrandos permaneceram como ouvintes, 
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observando e fazendo algumas anotações.  A ausência dos conhecimentos básicos 

sobre informática reforça a necessidade da capacitação docente frente às novas 

tecnologias. 

Foi utilizado o mesmo passo a passo, porém com uma apresentação em mais 

detalhes e em um tempo maior para que pudessem sanar as dúvidas com relação à 

utilização dos softwares de produção de vídeos, converter extensões e de como 

baixar vídeos do YouTube. O acompanhamento da produção e a avaliação do 

produto final foram realizados pelo professor da disciplina. 

FIGURA 11 – Vídeo Produzido: Kant - Crítica da Razão Pura 

 

Fonte: Print Screen do vídeo produzido pelo Mestrando Peuris Frank Lau (optou por gravar sua 
imagem em parte da narração do vídeo). 
 
 

Os mestrandos das duas turmas, após a atividade de produção do vídeo, 

foram convidados a colaborar com a pesquisa de modo a expor a sua opinião sobre 

a atividade. Este questionário também foi utilizado pelo professor da disciplina como 

processo de autoavaliação (apêndice F). 

As questões estão relacionadas sobre quais são os conhecimentos que 

possuem sobre informática e se antes dessa experiência já conheciam algum editor 

de vídeo. Sobre a produção, as questões solicitam que relatem sobre o que 
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significou em termos de aprendizagem a elaboração do vídeo e ainda, sobre a 

resenha da obra lida; comparar a experiência de aprendizagem com outras 

experiências que realizou no mesmo período; avaliar o próprio grau de atenção 

durante o processo de elaboração do vídeo em relação a outros processos de 

aprendizagem; e recomendações que pode fazer para qualificar este tipo de 

processo de aprendizagem. 

Para sistematizar a análise das respostas foi aplicada a escala Likert, pois dá 

ao pesquisador a liberdade para fazer sua própria análise, a partir das cinco 

preposições: concorda fortemente, concorda, sem opinião, discorda, discorda 

fortemente (FORTE, 2007).  

Para tanto, foi efetuada a contagem e média das respostas utilizando 

pontuações de 1 a 5 e por ser possível redigirmos os itens de várias formas, embora 

exija do pesquisador mais tempo para a leitura, classificação e análise (FORTE, 

2007), optou-se pela estratégia de adaptação das cinco afirmações que tratam do 

mesmo assunto, mas que abrangem a gama de concordância à discordância da 

seguinte forma: 

QUADRO 1 – Adaptação da escala Likert para análise das respostas dos mestrandos. 

QUESTÕES PONTUAÇÃO 
COR DA 

LEGENDA 
PREPOSIÇÕES ANALISADAS 

1. Fale sobre o que significou para você, 
em termos de aprendizagem, a elaboração 
do vídeo sobre a resenha da obra lida: 

5  Significou profundamente 

4  Significou 

3  Sem opinião  

2  Não Significou 

1  Desconsidera totalmente 

2. Compare a experiência de aprendizagem 
com outras experiências que realizou no 
mesmo período. 

5  Comparou significativamente 

4  Comparou 

3  Sem opinião  

2  Não Comparou 

1  Desconsidera totalmente 

3. Como você avalia o seu grau de atenção 
durante o processo de elaboração do vídeo 
em relação a outros processos de 
aprendizagem? 

5  Avaliou consideravelmente 

4  Avaliou 

3  Sem opinião  

2  Não Avaliou 

1  Desconsidera totalmente 

4. Que recomendações você faz para 
qualificar este tipo de processo de 
aprendizagem: 
 

5  Recomendações relevantes 

4  Recomenda 

3  Sem opinião   

2  Não fez recomendações 

1  Não recomenda 
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Essas questões tinham o propósito de colher o relato da experiência dos 

mestrandos participantes evidenciando suas atitudes e opiniões sobre o trabalho 

com a produção do vídeo e o reconhecimento da mobilização dos processos 

atencionais. 

De acordo com a análise das respostas, sendo um total de 40 mestrandos – 

16 da turma A e 23 da turma B que realizaram a produção de vídeo na disciplina de 

Epistemologia, somente 19 (dezenove) participaram respondendo os questionários, 

destes, portanto podemos inferir que: 

a) Dezoito mestrandos afirmaram possuir conhecimentos em informática e, 

somente um informou que seu conhecimento limitava-se a utilização de 

editores de texto e internet; 

b) Antes dessa experiência somente nove mestrandos afirmaram conhecer 

algum tipo de editor de vídeo; outros nove nunca haviam utilizado, sendo 

que para estes foi a primeira experiência; e três afirmaram que já haviam 

realizado alguma experiência com algum editor de vídeo;  

c) Com relação às demais questões, podemos apresentá-las para uma visão 

geral no gráfico (7) a seguir, são, portanto analisados de acordo com os 

parâmetros e critérios estipulados no quadro a seguir: 

GRÁFICO 7 – Respostas do Questionário sobre a Produção dos Vídeos – Mestrandos 

 

*Fazer a relação das preposições conforme apresentadas no quadro (1). 
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De modo geral, podemos observar que a maioria das respostas remetem às 

preposições de número 5 e 4, o que significa dizer que, com relação à primeira 

questão, 9 (48%) dos mestrandos entrevistados, consideram que a elaboração do 

vídeo sobre a resenha significou profundamente, 9 (48%) significou e 1 (4%) 

respondeu que não significou em termos de aprendizagem sobre a obra lida, como 

podemos constatar nos trechos das respostas a seguir: 

 

 
 “[...] a ideia da produção deste tipo de material proporcionou uma maior fixação do 
conhecimento já que foi necessário ir além da leitura e da escrita” (Mestrando C).   
 
 “A elaboração do vídeo permitiu alicerçar bastante as informações na mente, pois até 
os dias de hoje lembro do assunto tratado em vídeo” (Mestrando F). 
 
 “É uma dinâmica diferente de aprendizagem [...] que se faz no processo de leitura, 
interpretação e da tentativa de reprodução por imagens das ideias de uma obra 
escrita” (Mestrando H). 
 
 “A resenha foi muito trabalhosa pela dificuldade de entendimento do texto do livro em 
si, o vídeo se tornou mais esclarecedor, pois foi necessário coloca-lo numa linguagem 
mais clara, de fácil entendimento, mais popular e didático. Então, o fato de produzir o 
filme certamente colaborou para melhor compreensão da mensagem do texto” 

(Mestrando I). 

 
 

No que diz respeito à segunda questão, ao comparar a experiência de 

aprendizagem - produção do vídeo, com outras experiências, 11 (52%) dos 

mestrandos compararam significativamente e 8 (48%) fizeram outras comparações: 

 
 “Diferente da leitura e síntese de outros livros, esta experiência exige maior 
conhecimento e domínio do assunto, bem como exige outras habilidades, como o 
domínio de editores de vídeo” (Mestrando G). 
 
“A construção do vídeo merece destaque [...], pois o livro envolvido no processo 
jamais será esquecido” (Mestrando L). 
 
“Estruturar minha ideia a partir da [...] obra lida e em seguida apresentar tal estrutura 
em um vídeo, acredito que ocorreu outro momento de aprendizagem, pois foi preciso 
buscar imagens, músicas e vídeos que apresentassem uma ideia antes estruturada” 

(Mestrando P). 
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Mediante as considerações referente às respostas dos mestrandos das 

questões 1 e 2, é possível argumentar conforme Bransford; Brown e Cocking (2007, 

p. 292), que as tecnologias educacionais são “promissoras, tanto para aumentar o 

acesso ao conhecimento como para promover a aprendizagem”, uma vez que são 

“extensões das aptidões humanas e contextos e interações sociais” e “possibilitam 

“centralizar e organizar grandes volumes de conhecimento”.  

Ao avaliarem o grau de atenção e desempenhado, durante o processo de 

elaboração do vídeo em relação a outros processos de aprendizagem, na terceira 

questão, 7 (37%) dos mestrandos avaliaram consideravelmente, 9 (47%) avaliaram 

que desempenham com certo modo de atenção e 3 (16%) não opinaram a respeito 

nem positiva ou negativamente: 

 

 
“A elaboração do vídeo requer muita atenção e tempo, pois há toda uma sequência 
lógica que precisa estar explícita e implícita para que a mensagem seja transmitida e 
compreendida. A minha atenção estava no mais alto grau, pois queria fazer um bom 
vídeo, que fosse claro, atraente e especialmente passasse a mensagem correta sobre 
o assunto abordado” (Mestrando I).  
 
 “Realmente a atenção é muito exigida nesse tipo de atividade. Mas, quando a 
motivação foi despertada pela curiosidade, a atenção passou a ser naturalmente 
direcionada e favorecida” (Mestrando N). 
 
 “[...] garanto que se exigiu bastante tempo e precisamente atenção na seleção das 
imagens, músicas, vídeos e na montagem do vídeo até ao filme pronto” (Mestrando P). 

  
 

Os relatos dos mestrandos demonstram como a atenção é exigida no 

processo de produção de vídeo, por meio da utilização de softwares de editoração, 

pois reconhecem que esta atividade demanda concentração, esforço e a focalização 

da consciência ao desenvolvê-la, principalmente no que se refere às habilidades 

como selecionar, processar, reter, armazenar e disponibilizar informações sobre a 

compreensão da obra lida. A atenção é, portanto condicionada pela busca de 

estratégias e informações necessárias (imagens, áudios e outros) para a realização 

da produção do vídeo como forma de expressão sobre os conceitos aprendidos. 

Na quarta e última questão, 8 (48%) dos mestrandos fizeram relevantes 

considerações e os demais, 11 (52%) recomendam e qualificam o trabalho com a 
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produção de vídeo como um processo de aprendizagem, como encontram-se nos 

trechos das respostas que seguem: 

 

 
“Esse processo de aprendizagem é interessante e requer organização e didática para 
utilização em sala de aula. Eu recomendo que seja divulgado e estimulado nas salas 
de aula, de modo que os jovens possam internalizar conceitos por meio de uma 
criação autônoma e divertida” (Mestrando B). 
 
“Um processo de aprendizagem inesquecível, uma vez que foi necessário mobilizar o 
melhor de minha concentração e vontade de aprender. Mas foi gratificante fazer meu 
trabalho, gosto do resultado, é certamente um bom desafio, precisamos dele” 
(Mestrando K). 
 
“[...] esse tipo de dinâmica cria uma possibilidade didática interessante para o uso de 
recursos tecnológicos em favor da aprendizagem dos alunos” (Mestrando N). 
 
“Excelente, desperta o prazer para aprender, atenção e inovação. Enfim, leva ao 
aprendizado sobre informática e conhecimento das ferramentas que podem 
transformar a nossa prática, enquanto professor ou aluno” (Mestrando T). 
 
“[...] uma nova possibilidade de expressão de conceitos de forma dinâmica e criativa 
[...] é estimulante e desafiadora, poder criar e utilizar nossas ideias são ferramentas 
que nos tornam mais críticos e autônomos” (Mestrando B).  

 
 

Assim, podemos concluir que a proposta metodológica com a produção do 

vídeo como expressão, como uma possibilidade de ensino e aprendizagem, no 

processo de construção de conhecimento, contribui significativamente elevando o 

desempenho do estudante. 

Por meio dessa proposta, é possibilitado um ambiente ativo, onde o estudante 

é estimulado a criar e expressar a compreensão sobre o que aprendeu, assim como 

resultará em um produto que pode ser utilizado para a comunicação com outras 

pessoas sobre o tema abordado. 

2ª EXPERIÊNCIA – Atividade de Transposição Didática em Zoologia dos 
Invertebrados e Cordados 

Como uma das atividades avaliativas da Disciplina Zoologia dos 

Invertebrados e Cordados do Curso de Mestrado em Ensino de Ciências, foi 

proposto a partir dos seminários apresentados, criar uma atividade inédita de 

transposição didática com os conteúdos trabalhados na disciplina.  
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Dessa maneira, escolhemos o tema Peixes Osteíte e Condricte, trabalhado 

em seminário na disciplina. E a partir de trechos do filme Procurando Nemo da Walt 

Disney, construímos uma nova história, onde o roteiro contempla nas falas dos 

personagens: o filo Cordatha explicando que não é uma unidade taxonômica, porque 

os peixes não compõem um grupo monofilético. O ancestral dos peixes é também 

um ancestral para os vertebrados terrestres; ancestralidade; cladograma; 

classificação atual dos peixes; a superclasse Agnatha; Classe Chondrichthyes e 

suas principais características dentre elas, o Endoesqueleto inteiramente 

cartilaginoso, corpo fusiforme ou deprimido dorso ventralmente, nadadeira caudal 

heterocerca, boca ventral, pele com escamas placóides, sem bexiga natatória ou 

pulmões, respiração por meio de brânquias com fendas branquiais expostas, sentido 

de olfato, recepção de vibrações (linha lateral), visão e eletrorrecepção bem 

desenvolvidos, atualmente representados por 850 espécies; além das subclasses e 

classes; adaptações estruturais e funcionais dos peixes; locomoção na água, 

flutuação neutra e a bexiga natatória, respiração; regulação osmótica; 

comportamento alimentar; migrações; reprodução e crescimento; e outras 

curiosidades. 

Foi construída uma nova versão para a história a partir de pequenos trechos 

do filme original e por isso foram conservadas as características dos personagens. O 

roteiro foi construído pelas acadêmicas, mas as vozes adaptadas de crianças e 

adolescentes próximos. Primeiro foi ensaiado para posteriormente realizar as 

gravações. Como mostra o relato da mestranda a seguir: 

  

 

“O filme sobre os peixes criado como produto da disciplina de Zoologia do Mestrado de 
Ensino de Ciências foi desenvolvido em aproximadamente 60h, compreendendo dias, noites 
e algumas madrugadas, dada a urgência em apresentar na conclusão da disciplina 
mencionada.   

Todo o processo foi muito desafiador. Com a ideia de fazer o filme, nos deparamos com o 
roteiro, o que não era muito simples de fazer, pois deveria seguir os conhecimentos 
científicos particulares desse grupo de animais, mas também não poderia ser chato ou 
tedioso. Acredito que chegamos a um meio termo, ao ponto! 

Encontrar os intérpretes das personagens, convidando amigos ou colegas não funcionou, 
foi necessário recrutar as crianças, filhos e vizinhos e ainda assim foi necessário colocar 
nossas vozes em mais de um papel. 

Apesar das dificuldades, foi um processo de construção extremamente motivador, as 
crianças se divertiram em todos os momentos, ensaiando, gravando, rindo dos erros dos 
outros, refazendo algumas vozes, querendo estar junto para acompanhar de perto os 
resultados, enfim, todos mostraram envolvimento e compromisso na realização da atividade” 
(Mestranda Railda Sales). 

 

file:///C:/Users/HOME/AppData/Roaming/HOME/AppData/Roaming/Microsoft/Word/peixes%20nadadeiras.pptx
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Contabilizamos um total de 60h de trabalho, desde a criação das falas, 

ensaios, gravações, cortes e edições, imagens, baixar vídeos, trilha sonora, etc. 

Embora o trabalho realizado não tenha atingido diretamente a aprendizagem dos 

adolescentes envolvidos, a participação e colaboração de todos, foi de essencial 

importância para se perceber os limites e possibilidades com a produção de vídeos. 

A criação de um vídeo a partir de um determinado tema é muito mais simples 

do que parafrasear um vídeo, pois precisamos acompanhar o contexto dos cenários, 

as características dos personagens, que no caso do Filme Procurando Nemo, 

tornou-se um clássico e conhecido por todos; além do movimento dos lábios dos 

personagens, que exige ritmo e expressão na voz. Por tudo isso considera muito 

mais complicado, mas também possível e divertido de ser realizado. 

 

 

 

  

      Fonte: Print Screen própria 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Print Screen própria 

Atualmente o vídeo é utilizado pela professora na Disciplina de Zoologia nas 

turmas de Graduação em Biologia da Universidade Estadual de Roraima. O enredo 

da história segue falando dos perigos do mar onde Dori e Marlin (personagens do 

filme original) perdidos a procura do Nemo, conhecem um pouco mais sobre as 

características dos peixes osteíctes e Contrictes, depois de altas aventuras e quase 

engolidos por uma Baleia (mamífero), Nemo acorda na hora de ir para a escola onde 

tudo não passou de um pesadelo. 

FIGURA 12 – Procurando Nemo em Condríctes e Osteíctes 
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3ª EXPERIÊNCIA – Estágio em Docência 

A terceira experiência deu-se durante o desenvolvimento do estágio de 

Docência em Ensino Superior realizado na disciplina de Psicologia Educacional, do 

Curso de Educação Física, realizado em uma turma do segundo período no primeiro 

semestre de 2013.  

A ementa da disciplina assim como o plano de ensino, foram planejados 

antecipadamente, de modo a garantir que as unidades de ensino e os conteúdos 

propostos, fossem trabalhados no semestre de maneira articulada e contextualizada 

com as práticas e necessidades dos estudantes. Conforme o Plano de Ensino que 

se subdividia em três unidades de ensino avaliativas, na Unidade III, último do 

semestre, compõe o tópico objetivo e conteúdos sobre a Psicologia Histórico-

Cultural e suas implicações no processo educativo: unidade dialética corpo e mente. 

Onde a metodologia da produção de vídeos foi proposta como atividade de ensino 

aprendizagem. 

Inicialmente, foi abordado por meio da aula expositiva, o contexto sócio-

histórico que suscita a elaboração da Psicologia Histórico-cultural e indicadas as 

referências bibliográficas para a leitura das obras de Vigotsky, Leontiev, Luria, 

Davídov e Paulo Freire. Desse modo, a turma foi divida em cinco grupos, a divisão 

foi feita pela própria turma. Cada grupo ficaria responsável pela leitura, síntese e 

apresentação por meio de vídeo produzido em editores de vídeo no software Movie 

Maker e/ou Pinnacle VideoSpin. 

Para esta atividade, foi realizada uma oficina apresentando um tutorial para 

utilização dos softwares, que incluía atividades como: salvar imagens corretamente, 

baixar vídeos e músicas, utilizar conversores, etc. Todos os acadêmicos possuíam 

conhecimento e domínio dos conhecimentos de informática básica, facilitando as 

orientações, pois o domínio dos recursos tecnológicos é fundamental para se pensar 

novos processos didáticos.  

Fantin (2012, p. 3) discute a possibilidade da formação multimídia e suas 

competências, como integração de saberes e contribuições metodológicas provindas 

de diferentes áreas do conhecimento e da perspectiva das múltiplas linguagens na 

escola e na cultura. Para a autora “refletir sobre a formação inicial de professores 

nos cursos de licenciatura, implica pensar o perfil do profissional que se pretende 

formar”, diante dos anseios dos estudantes da nossa sociedade atual, são 
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protagonistas das mídias e da transformação da paisagem comunicativa, que 

consequentemente “têm transformado as relações dos sujeitos entre si e destes com 

a cultura, modificando as formas de produção, acesso e socialização do 

conhecimento”. 

Diante disso, a formação dos profissionais em licenciaturas, bem como dos 

educadores físicos20 também abrangem aspectos da formação, tanto técnica como 

reflexiva, sobre os conhecimentos e possibilidades pedagógicas com as tecnologias 

educacionais. 

A resenha e o vídeo produzidos foram apresentados pelos grupos. O 

processo de avaliação foi realizado de acordo com os critérios de clareza e 

coerência na apresentação textual; domínio da norma culta da língua portuguesa; 

conhecimento na produção textual apresentada; lógica estruturante do texto com 

clareza das ideias apresentadas; fidelidade às ideias do autor estudado; estética da 

exposição (vídeo); e normas da ABNT. 

FIGURA 13 – Vídeo produzido na disciplina Psicologia Educacional 

 
Fonte: Print Screen própria 

                                       
 
20

 Como Incorporar a Mídia/Tics nas Aulas de Educação Física: Uma Análise das Proposições 
Veiculadas na Revista Nova Escola (MENDES; MEZZAROBA, 2012).  



85 

Contudo, mesmo com as orientações, ainda nos defrontamos com a prática 

do plágio, que deve ser banida do âmbito acadêmico por meio de um processo de 

conscientização contínua, visando a valorização dos créditos e direitos autorais. 

Entendendo que os acadêmicos ainda estão em um processo de aprendizagem e de 

construção de valores, alguns trabalhos (vídeos) precisaram ser editados, pois 

continham cenas que não condiziam com o tema abordado. 

De certa forma, como já se tratava da terceira unidade da disciplina no 

semestre, tendo em vista que na segunda haviam feito apresentações em forma de 

seminários, produzindo informativos e slides e seguido todas as orientações, para 

esta atividade foi dada mais autonomia para a turma no sentido da confiança da 

qualidade dos trabalhos. 

No entanto, os resultados não alcançaram as expectativas, pois embora a 

turma, de modo geral, tivesse domínio sob a utilização dos recursos tecnológicos, 

não se preocuparam com a qualidade do produto final. Somente quatro grupos 

apresentaram e estes não demonstraram preocupação com a qualidade da 

produção e nem com a relevância da obra lida. 

Tal fato retrata, que a falta de empenho e compromisso com o trabalho pelos 

estudantes, é justificado diante dos aspectos autoavaliativos como a dificuldade de 

trabalhar em grupo, na divisão de tarefas; por se tratar da última unidade da 

disciplina já precisavam de pouca nota para passar; e diferentemente das outras 

unidades, foram determinados e combinados critérios avaliativos, o que não 

aconteceu nessa unidade. 

4.3 A PESQUISA – VÍDEO, ATENÇÃO E APRENDIZAGEM EM CONSTRUÇÃO 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Apresenta-se aqui, a análise da ação pedagógica realizada a partir da 

produção de vídeos no ensino de Ciências, evidenciando os mecanismos e funções 

da atenção, como processo cognitivo essencial para a aprendizagem, bem como a 

avaliação dos produtos resultantes dessa atividade.  

Esta análise está organizada de acordo com as três dimensões pedagógicas 

do processo metodológico: mobilização para o conhecimento, construção do 

conhecimento e elaboração e expressão da síntese do conhecimento, 
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correlacionando com os três principais momentos da dinâmica da construção do 

conhecimento: síncrese, análise e síntese. 

Podemos perceber o paralelo entre as três dimensões da metodologia 
dialética de conhecimento em sala de aula e, respectivamente os três 
grandes momentos do método dialético de conhecimento (Síncrese, 
Análise, Síntese) [...] Verifica-se que na prática da sala de aula as três 
dimensões são indispensáveis, para uma efetiva construção do 
conhecimento (VASCONCELOS, 2005, p. 56).  

De acordo com Maia (2011, p. 31) “o aprendizado escolar é um processo que 

requer prontidões neurobiológicas, cognitivas, emocionais e pedagógicas, além de 

estímulos apropriados”, assim resume em quatro grandes etapas cognitivas durante 

qualquer processo de aprendizagem 

 
 
- recebe a informação dando-lhe significado (PERCEPÇÃO); 
- registra essa informação, pelo menos de forma temporária (MEMÓRIA); 
- processa os elementos dessa informação, correlacionando-os com os 
materiais previamente armazenados em sua memória (FUNÇÕES 
EXECUTIVAS); 
- dá sua resposta, utilizando-se de alguma forma de comunicação 
(FUNÇOES EXPRESSIVAS) (MAIA, 2011, p. 32).  

 
 

 

As funções executivas, nesse contexto, são determinantes da capacidade de 

aprendizagem, e o trabalho de produção de vídeo no ensino de Ciências, é o meio 

pelo qual representa a função expressiva da aprendizagem como forma de 

comunicação do pensamento por meio da linguagem audiovisual utilizada na 

produção do vídeo.  

Vasconcelos (2005), ao compreender que a dinâmica da construção de 

conhecimentos se dá basicamente pelos três grandes momentos Síncrese, Análise e 

Síntese, propõe uma metodologia de construção de conhecimento em sala de aula 

correspondente, que se dá pelas três dimensões: mobilização para o conhecimento, 

construção do conhecimento e elaboração e síntese do conhecimento. 

Do mesmo modo, Delizoicov; Angotti; Pernanbuco (2009, p.196), consideram 

que “método-conteúdo” são indissociáveis em suas relações que culminam com a 

construção de conhecimento. Assim, no processo de construção de conhecimento 

em Ciências, também consideram a “atuação docente, durante o planejamento, a 

organização e a execução da atividade de apropriação do produto do conhecimento 

científico” pelo estudante. E denominam como os três “momentos pedagógicos”: 
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problematização inicial, organização do conhecimento e aplicações do 

conhecimento. 

Maia (2011, p. 55), no que se refere à dinâmica da construção do 

conhecimento, o processo de aprendizagem no estudante é realizado em quatro 

grandes etapas cognitivas: percepção, memória, funções executivas e funções 

expressivas. E a atenção, é um processo cognitivo básico que possui função 

executiva que, com os demais processos como a memória de trabalho, volição, 

planejamento e outras, que compõem um “conjunto de habilidades cognitivas que 

permitem ao indivíduo iniciar e desenvolver uma atividade, um objetivo final 

determinado”. 

Podemos inferir, portanto que a atenção, mediante seus mecanismos, exerce 

função executiva e deste modo está presente em todas as dimensões pedagógicas 

e nos três momentos síncrese, análise e síntese do processo de construção de 

conhecimento. Como no organograma a seguir (quadro 4): 

QUADRO 2 – Organograma das dimensões, momentos pedagógicos e processos cognitivos na 
construção de conhecimentos. 
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DIMENSÕES OU MOMENTOS PEDAGÓGICOS 
Vasconcelos (2005) e Delizoicov; Angotti; Pernanbuco (2009) 

 
 

MOMENTOS DO 
CONHECIMENTO 

Mobilização para o conhecimento (problematização inicial) Síncrese 

Construção do conhecimento (organização) Análise 

Elaboração e síntese do conhecimento (aplicações) Síntese 

 

ETAPAS COGNITIVAS (MAIA, 2011) 

Percepção/ Memória/ Funções executivas (atenção) / Funções expressivas. 
 

* Síntese a partir de Vasconcelos (2005), Delizoicov; Angotti; Pernanbuco (2009) e Maia (2011). 

 

 Desse modo, limitamo-nos nesta pesquisa, apenas aos processos da função 

executiva da atenção e seus mecanismos, mediante a produção do vídeo como 

instrumento de mediação da realidade a ser conhecida, que são apresentados e 

discutidos nos três momentos pedagógicos do processo de construção do 

conhecimento. 

É necessário, contudo, apresentar opções “didático-pedagógicas para 

subsidiar práticas docentes problematizadoras, aproximando dinamicamente 
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conteúdos das Ciências de situações significativas vividas” pelos estudantes 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNANBUCO, 2009, p. 33).  

Desse modo, o potencial didático dos recursos tecnológicos no ensino de 

Ciencias, de acordo com Tajra (2012) atrai mais a atenção dos estudantes, torna o 

aprendizado mais fácil e aumenta o desempenho escolar, assim como desperta a 

necessidade de formação e atualização dos professores, trabalhando as intenções 

pedagógicas e sociais de modo integrado. Assim, o uso de computadores, por meio 

dos editores de vídeo: Movie Maker, o Pinnacle e outros equipamentos tecnológicos, 

são utilizados nesse processo de construção de conhecimento, como meio e não 

como fim.   

Diante do exposto, são nos momentos pedagógicos, mediante a construção 

do vídeo, que se evidenciam os processos, mecanismos e funções da atenção, 

potencializando a construção de conhecimentos em Ciências no Ensino 

Fundamental. Estes, portanto são discutidos e apresentados a seguir. 

4.3.1. Mobilização para o Conhecimento: Oficina Produção de Vídeos no Movie 
Maker/ Pinnacle 

A mobilização para o conhecimento significa provocar o interesse no 

estudante e a necessidade de modo a se estabelecer um primeiro nível de 

significação sobre o objeto a ser conhecido, e o interesse é à força da atenção. 

Conforme Vasconcelos (2005, p. 59), para que “o objeto de conhecimento que 

o professor propõe torne-se objeto de conhecimento”, é necessário que o estudante 

“esteja mobilizado para isto, qual seja, dirija sua atenção, seu sentir, seu pensar, seu 

fazer sobre o objeto de conhecimento (ação intencional)”.  Do mesmo modo, para 

Ballone e Moura (2008, p. 4) explicam que 

 a atenção está sempre dirigida para algo conscientemente desejado e esse 
tipo de disposição da pessoa para com o objeto é chamado interesse. O 
interesse e a Atenção estão tão intimamente ligados que não é possível 
existir Atenção completamente desprovida de interesse. 

Segundo o Vasconcelos (2005), a mobilização para o conhecimento implica 

em alguns processos, dentre eles destacam-se: o trabalho há de ser significativo 

para o estudante, pois para aprender deve querer ou sentir necessidade; está 

relacionado ao assunto ser tratado, forma e relações interpessoais, numa relação 
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entre sujeitos – objetos – contexto; o educador precisa ter clareza dos objetivos, 

intencionalidade e propiciar uma prática significativa, por meios que possibilitem e 

direcionem a aprendizagem. 

Os autores em estudo Vasconcelos (2005), Golemam (2014), Fernández 

(2012) e outros, enfatizam que o bombardeio de informações submetem os 

estudantes a um alto nível de solicitação da atenção em consequência da infinidade 

de estímulos da sociedade contemporânea. E desse modo, mobilizá-la é o grande 

desafio do educador.  

Dirigir a atenção ao objeto de conhecimento demanda um certo nível de 
desenvolvimento, a fim de que seja possível a estabilização do objeto-ideia: 
isolar a coisa e descobrir suas relações com o mundo exterior. Há 
professores que, de forma equivocada, esperam a atenção” a priori da 
criança, para daí começar a aula. Ora, a atenção é sempre dirigida para 
algo. Se o aluno não é colocado em contato com o objeto como pode ter 
despertada a atenção? (VASCONCELOS, 2005, p. 78). 

O interesse nesse sentido é o que determina o foco da atenção para a 

aprendizagem do estudante, a partir de suas necessidades, desejos, emoções e 

outros como aspectos determinantes nesse processo. Assim podemos entender que 

o professor, de forma intencional, proponha condições para que o objeto de 

conhecimento seja de interesse ao estudante. 

Neste trabalho, a forma de mediação proposta é a produção de vídeos por 

meio de editores de vídeos e outros recursos tecnológicos, que foi apresentada aos 

estudantes por meio da oficina realizada. Nesse caso, antes de acontecer a oficina 

com os estudantes, houve um primeiro momento em sala de aula, onde foi 

apresentado a dinâmica de trabalho aos estudantes, pois anteriormente ao novo 

planejamento sugerido pela pesquisa, a proposta de trabalho da professora de 

Ciências para aquele bimestre, seria a metodologia estudo em grupo e apresentação 

de seminário. 

Foi explicado e apresentado aos estudantes que as aulas aconteceriam 

conforme com o cronograma (apêndice D) estipulado de acordo com o 

planejamento, de modo que todo o processo fosse acompanhado pelo professor e 

pesquisador, contemplando as etapas da produção do vídeo (concepção e criação e 

o da realização) e do processo de construção do conhecimento (síntese, síncrese e 

análise). 
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Outro aspecto relevante para a mobilização do conhecimento é o 

levantamento das representações do grupo. Concordando com Vasconcelos (2005, 

p.81), esse “é o momento de solicitar a visão/concepção que os estudantes têm a 

respeito do objeto (senso comum/ síncrese) para poder entendê-los e ajudar no 

processo de construção de conhecimentos”. Para isto, os estudantes devem ter 

espaço (físico e psicológico) para expressão do que sabem, pensam e sentem a 

respeito do objeto do conhecimento. 

Delizoicov; Angotti; Pernanbuco (2009) explicam que aprendemos o tempo 

todo pelas relações pessoais ou por fatores naturais, em virtude de necessidades e 

interesses, assim não só conteúdos no sentido tradicional, mas também habilidades 

manuais e intelectuais, e portanto, as aprendizagens dessas relações devem ser 

consideradas. 

Dessa maneira, antes do início dos trabalhos com a oficina de produção de 

vídeos, foi aplicado um questionário, no sentido de observar quais os conhecimentos 

que os estudantes já possuíam sobre os órgãos do sentido. Para isso se formulou as 

seguintes questões: 

 

1. Fale tudo o que você sabe sobre os órgãos do sentido: funções, 
importância, etc.  
 

2. A que você atribui o seu aprendizado sobre os órgãos do sentido? 
 

3. Relate sua experiência com a produção de vídeos. 
 
As questões 1 e 2 foram foram aplicadas na avaliação inicial, sendo que a 

questão 3 foi acrescida na avaliação final de modo a demonstrar o processo de 

síntese e análise, evidenciando a aprendizagem desses conceitos e o relato da 

experiência nesses processos desenvolvidos por meio da produção dos vídeos.  

A análise das respostas das questões foi realizada a partir de indicadores 

(objetivos) referentes aos órgãos do sentido. Para cada indicador, foram criados 

quatro parâmetros avaliativos que variavam de um a cinco pontos, de acordo com a 

complexidade das respostas, como pode ser representado no quadro (5).  

É, contudo, “nesta primeira dimensão do processo pedagógico, que o sujeito 

deve ter contato com o objeto de conhecimento em sua totalidade, pois é a 

percepção inicial que guiará todo o trabalho posterior de construção do 

conhecimento pela análise e síntese” (VASCONCELOS, 2005, p.80).  
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Para tanto, apresentamos o vídeo Os Cinco Sentidos de Dráuzio Varela – 

Fragmentos do quadro Viagem Fantástica21, que teve como objetivo principal 

apresentar o tema a ser trabalhado e despertar o interesse e a curiosidade nos 

estudantes sobre o objeto de conhecimento. Pois, conforme Montero e Tapia (2004), 

a atenção é motivada inicialmente percepção, relevância e pela curiosidade que 

despertam sobre o objeto de conhecimento. 

 
QUADRO 3 – Critérios observados e preposições analisadas nas avaliações inicial e final. 
 

CRITÉRIOS OBSERVADOS PONTUAÇÃO PREPOSIÇÕES ANALISADAS 

A) Identifica os órgãos do sentido? 

5 Identifica todos os cinco órgãos do sentido 

4 Identifica 3 ou 4 órgãos do sentido 

3 Identifica até 2 órgãos do sentido   

2 Identifica apenas 1 órgão do sentido 

1 Não identificou 

B) Relaciona os órgãos do sentido com seu 
funcionamento? 

5 Relaciona todos os órgãos do sentido 

4 Relaciona 3 ou 4 órgãos do sentido 

3 Relaciona até 2 órgãos do sentido   

2 Relaciona apenas 1 órgão do sentido 

1 Não relacionou 

C) Conhece a importância dos órgãos do 
sentido para a nossa sobrevivência? 

5 Conhece significativamente 

4 Faz algumas relações  

3 Comentou superficialmente  

2 Respondeu mas não comentou 

1 Não respondeu a questão 

D) Associa os órgãos do sentido à 
percepção do meio ambiente? 

 

5 Associa consideravelmente 

4 Associa fazendo algumas relações  

3 Associa superficialmente 

2 Respondeu mas não fez associações 

1 Não respondeu 

E) Relaciona os sentidos ao cérebro. 

5 Relaciona Consideravelmente 

4 Faz algumas relações  

3 Relaciona superficialmente 

2 Respondeu mas não relaciona 

1 Não respondeu 

* Os resultados são discutidos na sessão 5.3.3 deste capítulo: elaboração e expressão da síntese do 
conhecimento. 

A proposta de mediação do conhecimento, por meio da produção de vídeos, é 

idealizada em grupos, visando o trabalho coletivo, a divisão de tarefas e a 

valorização das habilidades dos estudantes, descentralizando a mediação docente.  

Dessa maneira, foi explicado aos estudantes, que uma vez divididos em 

grupos, o conhecimento sobre os cinco órgãos (visão, audição, olfato, paladar e 

                                       
 
21

 Exibido no programa Fantástico. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=c5ODGzBUMNc> 

http://www.youtube.com/watch?v=c5ODGzBUMNc
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tato), sobre suas funções e importância à percepção do ambiente e na convivência 

social, precisariam ser aprendida por todos os estudantes. 

Para Guimarães (2009, p. 15), “o esforço e ação cooperativa do grupo são 

essenciais para que o objetivo final seja alcançado e o produto final do trabalho seja 

constituído”. Para tanto, orienta os seguintes passos para que de fato seja produtivo 

para todos os envolvidos:  

a) Organização do trabalho – informar aos estudantes quais são os objetivos 

da atividade a ser realizada; quais os procedimentos necessários (pesquisas, 

levantamento de informações, materiais, etc.); divisão de tarefas entre os 

componentes do grupo para aproveitar o máximo a habilidades de cada um; e 

definir como os resultados do trabalho de cada componente do grupo serão 

incorporados ao produto final da atividade – neste caso o vídeo. Esses 

aspectos foram contemplados no planejamento da atividade com o professor. 

FIGURA 14 – Relato dos estudantes: organização do grupo e divisão de tarefas 

 
 

 

Fonte: Diário de Bordo – Turma B: grupo Paladar e Turma A: grupo Tato. 

b) Registro das Atividades – permite o ritmo, manutenção e organização. Foi 

definido que o registro seria realizado no diário de bordo do grupo podendo 

ser rotativo ou determinando um componente para tal. Apresentando o 

registro de todas as aulas inclusive a oficina, contatos dos componentes e 
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professores, plano de trabalho do grupo ou roteiro, cronograma de tarefas e a 

atribuição de cada membro, fontes, visitas a serem realizadas e bibliografias. 

c) Avaliação – o trabalho além de ser avaliado em grupo é também pelo 

desempenho individual. O professor precisa estar atento para registrar os 

avanços dos estudantes a cada procedimento, habilidades e competências 

que vão construindo ao longo do processo. Assim, alguns pontos, observados 

como indicadores, compõe a ficha de autoavaliação do processo de trabalho 

de produção de vídeo (quadro 4), conforme proposto por Guimarães (2009, p 

17),   
 

 
a) Discutir os objetivos do trabalho. 
b) Participar dos debates durante a realização das tarefas no grupo. 
c) Colaborar nos trabalhos de obtenção de dados e informações. 
d) Cumprir as atribuições que lhes foram destinadas pelo grupo. 
e) Respeitar os cronogramas de realização das atividades propostas. 
f) Elaborar as produções que lhe foram destinadas. 
g) Qualidade das produções textuais, visuais e outras que os cada aluno 

realizou. 
h) Capacidades de sistematização e comunicação por meio de diferentes 

linguagens. 
i) Apreensão/construção e utilização adequada de noções e conceitos 

próprios da disciplina a que se refere o trabalho em grupo realizado. 
 
 

Esses indicadores foram apresentados e discutidos inicialmente com os 

estudantes, ao propor o trabalho em grupo, esclarecendo que seriam aspectos 

autoavaliativos, mas também critérios de avaliação do professor.  

QUADRO 4 – Questionário autoavaliativo sobre a realização da produção dos vídeos. 

AUTOAVALIAÇÃO – Produção de Vídeo 

Aspectos Avaliados 
Atribua de 0 a 2 

pontos 
Discuti e participei das discussões durante a realização das tarefas do grupo:  
Colaborei nos trabalhos de obtenção de dados e informações:  

Cumpri com as minhas atribuições conforme combinadas no grupo:  

Respeitei o cronograma de realização das atividades propostas:  

Elaborei as produções que me foram destinadas:  

  Fonte: Adaptação Guimarães (2009) TOTAL  

 

Os pontos g, h e i, são contemplados no questionário avaliativo sobre os 

aspectos da Produção dos Vídeos, adaptado de acordo com Mandarino (2002), 

como consta no quadro (5). Estes questionários foram aplicados no final do 

processo, após a apresentação dos vídeos pelos grupos. 
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QUADRO 5 – Questionário avaliativo sobre os aspectos da produção dos vídeos. 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

Aspectos avaliados na apresentação do vídeo: SIM NÃO 

1. Aborda o tema proposto   

2. É adequado ao nível de compreensão dos estudantes   

3. Há erros conceituais   

4. Utiliza efeitos sonoros   

5. A qualidade da imagem é boa   

6. O som é de qualidade   

7. Foram utilizadas fontes variadas de informação   

8. As tarefas foram divididas entre os componentes   

9. Despertou interesse na turma   

10. Apresentou de acordo com a estrutura proposta (introdução, desenvolvimento e 
conclusão, tempo de exibição, créditos, etc.) 

  

Fonte: Adaptado conforme Mandarino (2002). 

Desse modo, o sorteio dos grupos foi realizado, de modo que cada grupo 

ficou responsável pelo estudo de um dos órgãos do sentido, pois este era o 

conteúdo curricular conforme planejamento da professora para o terceiro bimestre 

letivo. As turmas A e B foram divididas em cinco grupos e cada com os respectivos 

assuntos: audição, visão, paladar, tato e olfato.  

QUADRO 6 – Quantidade de Componentes das Equipes. 

GRUPOS /ÓRGÃO DO SENTIDO TURMA A TURMA B 

Grupo 1 – Audição 6 6 

Grupo 2 – Visão 5 5 

Grupo 3 – Tato 6 6 

Grupo 4 – Paladar 5 5 

Grupo 5 – Olfato 5 4 

TOTAL  27 26 

 

Ao dividir os grupos gerou-se grande expectativa sobre a produção da 

atividade, neste mesmo momento alguns grupos já se movimentaram na divisão das 

tarefas surgindo algumas dúvidas como, por exemplo, não sabiam usar editores de 

vídeos, se eram obrigados a aparecer na filmagem, se poderiam gravar como e 

onde quisessem, dentre outras. Todas essas dúvidas foram esclarecidas na oficina e 

no decorrer da produção e das fases da editoração. 

Para Delizoicov, Angotti e Pernanbuco (2009, p. 201), é neste momento de 

problematização inicial que os estudantes conhecem, presenciam e envolvem-se 
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aos temas, momento o qual também precisam sentir a “necessidade da aquisição de 

outros conhecimentos que ainda não detém”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mirian Becker (Ago 2013). 

Para Vasconcelos (2005), a mobilização para o conhecimento corresponde à 

sensibilização, isto é, a criação de uma situação motivadora como um elemento 

importante no processo ensino e aprendizagem. A oficina, as orientações sobre a 

produção dos vídeos e processos avaliativos, tiveram o intuito de tornar o objeto de 

estudo em objeto de conhecimento para o estudante. 

Segundo Cosenza (2011, p. 48), os estudantes precisam assumir um papel 

ativo no processo ensino aprendizagem e a “maneira primordial de capturar a 

atenção é apresentar o conteúdo a ser estudado de maneira que os estudantes 

reconheçam como importante”. Assim, o foco da atenção precisa estar no processo 

motivacional para a realização da atividade, pela significação do objeto, a partir da 

curiosidade e pelo interesse, pois os estudantes buscam aprender algo útil e que 

tenham seus valores pessoais apreciados (MONTERO e TAPIA, 2004).  

Inevitavelmente, alguns fatores podem interferir o desempenho atentivo dos 

estudantes como a falta de interesse pela a complexibilidade da tarefa, estímulos 

simultâneo, o método pedagógico utilizado, a maturidade neurológica, a integridade 

das vias sensoriais e das demais funções cognitivas, bem como os níveis de 

consciência e dos aspectos afetivos, as quais podem diminuir a capacidade atentiva 

dos estudantes (MAIA, 2011).  

Por estas razoes, cabe ao professor entender esses fatores para propor 

estratégias que mobilize o foco da atenção do estudante para a aprendizagem, uma 

FIGURA 15 – Oficina de Produção de Vídeo: estudantes em grupo 
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vez que o momento síncrese é determinante para o sucesso dos demais momentos 

análise e síntese do conhecimento. 

A produção do vídeo como mediação do conhecimento, compõe fatores como 

escolha, relevância e envolvimento, os quais influenciam a atenção para a 

aprendizagem, que são proporcionados como por exemplo: pelo trabalho em grupo 

e a divisão de tarefas pela valorização das aptidões dos estudantes; assim como 

pela utilização das tecnologias de posse dos estudantes por meio dos celulares, 

internet e outros, que permitem a ampliação da pesquisa em outros lugares além do 

espaço escolar.  

Observa-se nesta dimensão (momento síncrese), que os processos 

atencionais dos estudantes ainda estão voltados aos aspectos de divisão dos 

componentes dos grupos, para as ferramentas tecnológicas que utilizarão, no 

computador que poderá trazer para a escola, na vinda para a oficina no horário 

oposto, na trilha sonora e dentre outros aspectos relacionados a ferramenta de 

mediação do conhecimento, ou seja, os processos atencionais dos estudantes 

apresentam-se especificamente voltados aos aspectos da editoração e produção do 

vídeo. 

4.3.2. Construção do Conhecimento – Processo de Produção dos Vídeos 

Nesta dimensão pedagógica relativa à construção do conhecimento, refere-se 

ao desenvolvimento operacional do conhecimento (momento análise), onde as 

relações professor, estudante e o objeto de conhecimento, e a necessidade da ação 

se dão na organização da atividade de produção de vídeo. 

Conforme Delizoicov, Angotti e Pernanbuco (2009), é neste momento que os 

conhecimentos necessários à compreensão são sistematicamente estudados sob 

orientação do professor e empregadas mediante variadas atividades. Que nesta 

ocasião, passa-se pela construção do vídeo, como mediação na apropriação dos 

conhecimentos referente aos órgãos do sentido. 

A produção de vídeo, com as duas turmas, não teve por objetivo apresentar 

nenhuma espécie de comparação, mas sim a análise dos eventos manifestados 

durante o processo desenvolvido. Para tanto, refere-se às turmas especificamente 

como: Turma A ou a Turma B, as duas turmas simultaneamente, ora aos grupos 

formados ou ainda aos estudantes individualmente, a professora e a pesquisadora. 
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Para Vasconcelos (2005), nesse processo de construção e organização (ação 

do sujeito) alguns aspectos como a contradição, criticidade e a problematização 

precisam ser estabelecidos, no sentido de colocar em dúvida o que os estudantes já 

sabem e assim ajudá-los a sentir necessidade e interesse em complementar ou 

negar aquele, estabelecendo hipóteses (certezas e dúvidas) sobre o assunto 

estudado. 

Desse modo, perguntamos aos estudantes se o que eles já sabiam era 

suficiente para produzir um vídeo, que elementos faltavam e o motivo da incerteza. 

Sugerimos que em grupo, utilizassem o livro didático para comparar o que eles 

sabiam com as informações contidas no livro. Imediatamente ao direcionar a 

atividade alguns estudantes já responderam: 

 

 
─ “Professora! São cinco sentidos. Eu só lembrei de três....a visão, a audição e o 
paladar” (Estudante F). 
 
─ “Eu só lembrava algumas coisas que estudei na quarta série!” (Estudante T). 
 
─ “Quando eu era pequeno, a minha professora levou um monte de comida pra 
escola... salgadinho... limão. Só sabia que sentia o gosto das coisas pela língua e 
enxergava pelo olho” (Estudante B). 

(Turma A) 

 

Essas expressões demonstram que os conceitos que ainda possuem, são 

relacionados a experiências escolares anteriores, as quais se limitam na relação 

conceitual sentido e o órgão responsável, portanto, não fazem relações com a 

importância das funções dos órgãos dos sentidos para a nossa sobrevivência e nem 

sua a conceituação correta.  

Posteriormente, foi solicitado que conversassem com os colegas no grupo, 

sobre o que sabiam a respeito do órgão do sentido, definido mediante sorteio, bem 

como sobre o vídeo assistido, comparando com as informações do livro, para que 

fossem refletindo sobre a construção do roteiro do vídeo. Durante esta atividade, um 

dos estudantes chegou a relatar: “─ Professora! Aqui não tem quase nada! Podemos 

pesquisar na internet?”. 

De acordo com Vasconcelos (2005), a mediação com a contradição “deve ser 

estabelecida com respeito para não criar grandes resistências afetivas”, pois a 

“insegurança leva ao fechamento”, o que se espera é que os estudantes criem 

formas de superação. Assim, cabe ao professor dar continuidade a partir de onde o 
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estudante se encontra (senso comum, visão fragmentada, parcial e sincrética) 

propiciando a análise e síntese para que reelabore seu conhecimento. 

Conforme o autor, o momento análise se dá, quando os estudantes, mediante 

os instrumentos materiais e instrumentos teóricos (conceitos), ampliam o seu 

conhecimento até chegar a níveis mais elevados. A preocupação do professor nesse 

momento precisa voltar-se a propiciar a análise das relações com o objeto de 

conhecimento. 

A atenção, no momento análise, torna-se um fator fundamental, pois ajuda a 

monitorar as interações do indivíduo, estabelecendo a relação com o que sabem e 

com as lembranças, dando sentido a experiência e ao objeto de conhecimento. É a 

atenção, pelos seus mecanismos, que colabora com os processos de planejamento 

das ações (STERNBERG, 2010).  

Isso quer dizer, de acordo com Vasconcelos (2005), que precisamos ir além 

da atenção do estudante e verificar no objeto da atenção qual é o objeto da 

consciência é por isso que os critérios de avaliação precisam estar não só no que os 

estudantes estão fazendo, mas expressos na maneira como estão fazendo.  Pois, 

conforme Fernández (2012, p. 11), “o movimento da atenção é simultaneamente 

interno e externo/ subjetivo e objetivo, pois ao atendermos o mundo, estamos 

atendendo o nosso próprio” pensar e sentir. 

Para realizar essas relações, conforme o autor é necessário propiciar formas 

de trabalho em sala de aula que provoquem situações em que despertem o 

interesse em trabalhar e processar a informação; dar condições para que o 

estudante tenha acesso a elementos novos; e interagir com a representação do 

sujeito, solicitando a expressão, bem como acompanhar o processo. Assim, 

entende-se que o conhecimento se dá em nível consciente e por meio das etapas da 

produção de vídeo, utilizado como instrumento de mediação do conhecimento, há a 

coordenação do pensamento. 

Para isso, organizamos um cronograma (apêndice D) de modo que 

pudéssemos, de acordo com os dias das aulas, orientar os processos e passos da 

construção do vídeo, o trabalho em grupo, o direcionamento das tarefas para 

acompanhar e registrar o processo, bem como os processos atencionais 

demonstrados. 

No total, foram realizadas oito momentos/aulas, com cada uma das turmas, 

contabilizando com a primeira que ocorreu com as orientações do trabalho e com a 
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divisão dos grupos, a última com a apresentação dos vídeos e mais duas horas, em 

horário oposto, para a realização da oficina de vídeo. As outras cinco aulas 

dividiram-se entre as etapas para a elaboração do roteiro e a construção do vídeo. 

São nestes momentos/aulas que acontecem o aprofundamento do estudo e o 

estabelecimento de relações com o objeto pesquisado (órgão do sentido), que são 

fundamentais na elaboração do conhecimento. Pela pesquisa, diálogo com 

professores e colegas do grupo e pela experiência com a produção do vídeo, 

mediante a análise “chega-se a uma síntese pessoal daquilo que foi pesquisado” 

(VASCONCELOS, 2005, p. 94). 

A primeira aula foi realizada pela professora da turma, na qual se apresentou 

o assunto a ser estudado fazendo relações com o livro didático dos estudantes, 

esclareceu sobre a dinâmica do trabalho em grupo, apresentou o cronograma de 

aula, bem como o processo avaliativo que seria contínuo no desenvolvimento das 

atividades referente à produção do vídeo e, sobre o uso do diário de bordo para o 

registro das aulas, onde cada aula seria de responsabilidade de um dos 

componentes fazer o registro. Também se realizou a divisão dos grupos e o sorteio 

dos temas (órgão do sentido), conforme apresentado na sessão anterior sobre a 

dimensão mobilização para o conhecimento, sendo que no segundo 

momento/segunda aula foi a realização da oficina de vídeo. 

Na terceira aula, que aconteceu após a oficina, os grupos tinham o objetivo de 

conversar sobre a produção, decidir como seria a divisão das tarefas e quais 

recursos iriam usar. Os estudantes receberam informações quanto à elaboração do 

roteiro e conversou-se sobre a valorização das habilidades de cada componente na 

divisão das tarefas (figura 16).  

FIGURA 16 – Relato dos estudantes: divisão de tarefas 
 

 
Fonte: Diário de Bordo turma B: grupo Tato 
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Ao direcionar o trabalho de produção de vídeo ao grupo, possibilita-se aos 

estudantes “conhecer, buscar, procurar, investigar, resolver o problema, decifrar o 

objeto em estudo”, fazendo relações com o conhecimento que tinha no principio, 

assim como relações entre os colegas. Para isso, “exige-se esforço, dedicação, 

atenção, abertura, levando a um prazer, a uma alegria quando se compreende, por 

estar conseguindo dominar a realidade” (VASCONCELOS, 2005, p. 106). Para 

Fernández (2012, p. 23), “o olhar, o escutar, o tocar [...] e o brincar”, são atividades 

que participam e influenciam os processos atencionais. 

Na quarta aula, iniciou-se o trabalho nos grupos acessando sites com 

reportagens, informações e curiosidades em virtude da intenção de construir o 

roteiro e definir as apresentações do vídeo.  

FIGURA 17 – Estudantes em grupo preparando a elaboração do roteiro. 

 

Fonte: Mirian Becker (Ago 2013). 

O roteiro é uma síntese das ideias transformadas em audiovisual, isto é, 

transformar o texto escrito sobre o assunto tratado no grupo abordando os aspectos 

mais abrangentes e os mais específicos sobre o tema, e que precisa ser 

apresentado de forma atraente e em uma linguagem simples, para que o espectador 

possa compreendê-la e alcance o objetivo do vídeo. É o roteiro que define, por 

exemplo, se um programa tem apresentador, desenho animado, encenações e 

recriação de época (FIORENTINI; CARNEIRO, 2001, p. 55).  
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Na medida em que se dramatiza uma cena, a potência atencional vai se 
abrindo criativamente [...] permite ao sujeito que participa, a descoberta de 
algo novo sobre si mesmo, assim como outros personagens e, por sua vez, 
ao ampliar o horizonte em que se situa o acontecimento dramático, 
possibilita que a sua atenção não fique aprisionada em um só centro 
(FERNÁNDEZ, 2012, p. 27). 

Para Fernández (2012, p. 27), a representação de cenas pode ser “um 

laboratório para observar como opera a atividade atencional”, pois “a cena é uma 

construção entre o que se vê e o que se olha” no mundo e a relação dos outros 

conosco. 

Na quinta aula, iniciou-se a gravação dos roteiros utilizando aparelhos de 

celulares e gravadores MP3, como na escola havia muito barulho externo que 

prejudicava a qualidade dos áudios, alguns grupos combinaram de realizar a 

gravação em outros espaços ou individualmente para depois fazer as edições. 

Percebeu-se que dificilmente conseguiam fazer as gravações sem pausas, 

muitas vezes precisavam recomeçar e sentiram a necessidade de ensaiar, bem 

como verificar qual seria a voz, dentre os componentes do grupo, que melhor se 

destacaria. Outros ficaram empolgados de perceberem a sua voz no vídeo, mesmo 

que não fosse sua melhor habilidade, fazia questão de realizar a gravação, por esta 

razão as vozes, mesmo que não fossem as de melhor qualidade, foram 

consideradas. 

Conforme Fernández (2012, p 146), Permitir que o estudante sinta-se 

interessante pela autoria, gera um ambiente de heteroestima, que 

consequentemente potencializa os processos atencionais, gerados a partir “da 

curiosidade e da alegria de sentir-se gestor e criador daquilo que descobre”. 

Na sexta e sétima aula, trabalhou-se na finalização da edição para a 

apresentação dos vídeos produzidos. Os grupos que foram terminando, passaram a 

ajudar aos demais. Alguns grupos ainda apresentavam dificuldades para a 

finalização das gravações, pois gravaram no celular e os Softwares Movie Maker e o 

Pinnacle, não reconheciam a extensão dos áudios, por isso foi preciso convertê-los 

utilizando o aplicativo Formact Factore. Apesar de o aplicativo Formact Factore ter 

sido ensinado na oficina, foi necessário retomar as orientações de seu uso. 

Foi a partir de então, que os estudantes passaram a editar os áudios, 

cortando e ligando os trechos gravados, assim fazendo as relações com as imagens 

e trechos de outros vídeos. Dois grupos necessitaram de mais tempo para a edição, 
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por este motivo retornaram no horário oposto para a conclusão dos trabalhos. Na 

oitava aula, realizamos a apresentação e avaliação dos vídeos, conforme constava 

no cronograma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Mirian Becker (Ago 2013). 

Evidenciam-se diante do relato das aulas, como o conhecimento no momento 

análise é construído mediante as etapas de construção do vídeo, durante as 

pesquisas realizadas, em sites e outros livros, outros vídeos e principalmente na 

interação com o grupo.  

Conforme Ballone e Moura (2008) a atenção, nesse sentido, parece criar a 

própria consciência, pois é por meio dela que concentramos a atividade psíquica 

sobre um estímulo específico, seja este estímulo uma sensação, uma percepção, 

representação, afeto ou desejo, a fim de elaborar os conceitos e o raciocínio.  

De acordo com Vasconcelos (2005, p. 118), à medida que o estudante “vai 

conhecendo algo tem necessidade de ir expressando”, devido a necessidade “de 

organizar o pensamento para poder ser assimilado”. Assim, “pelo vídeo são 

recolhidas as imagens da realidade, que, uma vez ordenadas e editadas, vão 

permitir a compreensão da mensagem estruturada” (WOHLGEMUTH, 2005, p. 97). 

FIGURA 18 – Estudantes em grupo durante o processo de construção do vídeo. 
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Nessas interações, há um tratamento sobre o que foi pesquisado. Este 

tratamento é realizado, ao compartilhar as informações com o grupo, pois mesmo 

que os estudantes tenham se subdividido em temas, para o estudo individual, as 

informações são confrontadas no momento da gravação e das edições.  

Ao confrontá-las, apresentam-se muitas vezes de forma resumida, ou também 

contemplada na pesquisa de outro integrante, faz-se às vezes necessário voltar à 

fonte, seja o livro ou a pesquisa no site para esclarecer sobre o que está sendo 

tratado. 

Consequentemente, conforme Fernández (2012, p. 36), a atividade atencional 

precisa de um ambiente confiável, para que o estudante possa “atender-encontrar-

construir o objeto, atendendo-o simultaneamente com o outro que lhe dê suporte e, 

assim, construir o conhecimento”.  Isto corresponde aos estudos de Eysenck (2007) 

que entende que a essência da atenção é constituída pela focalização, concentração 

e consciência. 

Essas relações e decisões são claramente evidenciadas durante o trabalho 

em grupo, pois percebem o que precisa ser melhorado, retirado ou complementado 

para resumir e montar o vídeo a ser apresentado. Esses aspectos são referência de 

como está se dando o processo de conhecimento, tanto o professor como o 

estudante. Conforme Vasconcelos (2005, p. 120), “a expressão contínua das 

representações sintéticas (ainda que provisórias) é fundamental, para permitir a 

interação do educador com o caminho de construção de conhecimento que o 

educando está percorrendo”.  

O processo de produção do vídeo ao escrever o roteiro, recolher as imagens 

e relacioná-las aos conceitos pesquisados, permitem organizar e expressar o 

pensamento sobre o objeto de conhecimento estudado. “A alegria pelo encontro com 

a diversidade, a capacidade de supressa e a espontaneidade sendo algumas das 

fontes nas quais se nutre a autoria e que são, por sua vez, os ingredientes básicos 

da capacidade atencional” (FERNÁNDEZ, 2012, p. 16). 

São nesses momentos, interações e ponderamentos que os estudantes, 

estabelecem o foco atencional para a realização da atividade a qual estão 

desenvolvendo, em virtude da produção do vídeo, e evidenciam as funções da 

atenção.  

Conforme Fernández (2012, p. 12), “todas as construções de aprendizagem 

também são construções da atenção”. Assim, as funções da atenção, portanto, 
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puderam ser observadas no desenvolvimento das seguintes atividades pelos 

estudantes: a função de busca, a função dividida, a função focalizada e a função de 

detecção de sinal.  

As funções da atenção são discutidas atualmente por diferentes autores, 

dentre eles Fernández (2012), Goleman (2014), Consenza (2011), Eysenk (2007), 

Fiori (2008), Sternberg (2010) e outros. 

A função de busca, geralmente é guiada e ativa. Para Sternberg (2010), esse 

processo de atenção só consegue unir as características do objeto de busca, uma 

de cada vez. Desse modo, é evidenciada durante a seleção do material necessário à 

produção do vídeo, em repositórios de vídeos, imagens, seleção da trilha sonora e 

outros. Essas tarefas incluem o reconhecimento e a discriminação visual do objeto. 

Esses materiais que são objeto de busca irão compor o enredo da mensagem e por 

isso devem estar de acordo com o conteúdo apresentado no roteiro, sobre o assunto 

estudado pelo grupo (o órgão do sentido).  

Executar essa atividade que antecede a formatação do vídeo requer atenção, 

pois não é fácil. Por se tratar de uma montagem de cenas, interligar e fazer a 

relação com o que está sendo narrado e apresentado nas imagens, requer dentre 

outros elementos criatividade e sensibilidade para passar a mensagem conceitual 

corretamente.  

A função dividida desenvolve-se em vários momentos, pois se refere à 

alternância da atenção com outro afazer. De acordo com Sternberg (2010), ao dividir 

a atenção, redirecionamos os recursos prudentemente conforme a necessidade. 

Para Eysenck (2007, p. 184), o desempenho do desenvolvimento de mais de uma 

tarefa depende de muitos fatores, dentre eles a similaridade entre as tarefas 

realizadas, bem como a prática ou a dificuldade da tarefa. Assim, essa função 

dividida esteve presente em diversos momentos das etapas da produção do vídeo e 

principalmente durante a realização da oficina, no qual envolveu: prestar atenção 

nas orientações da pesquisadora/ ministrante; instalar e ou manusear os softwares e 

aplicativos no computador; e fazer o registro do passo a passo. 

A função seletiva caracteriza-se pela escolha do que prestar atenção e o que 

ignorar. Para Fiori (2008), a atenção seletiva pode ser auditiva e/ou visual, por isso 

sofre influencia dos fatores sensoriais, interferindo na mudança e orientação do foco. 

Desse modo, que é claramente evidenciado durante as gravações dos áudios e na 
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fase de editoração do vídeo, pois requer a atenção focalizada a uma determinada 

tarefa, para que se evite o erro e chegue à finalidade com perfeição. 

Durante a gravação do áudio é necessário ignorar e isolar o máximo de 

estímulos, tanto sonoros quanto visuais, para que o narrador não se desconcentre e 

necessite refazê-lo. Do mesmo modo, acontece na fase de edição do vídeo, pois é 

preciso estar focado nessa tarefa, principalmente no que se refere a linha de tempo 

do editor de vídeo, para que os elementos importados sejam na montagem, 

ajustados a duração de cada elemento, por exemplo, som a  imagem e a trilha 

sonora e etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mirian Becker (Ago. 2013) * A: dividida; B: busca; C: seletiva. 

 

A função de vigilância e detecção é notória na fase de finalização e 

editoração, pois é necessário relacionar as imagens com o áudio, assim como 

identificar e emendar os cortes dos áudios e dos vídeos. Esta atividade exige 

atenção focalizada quanto a detecção de possíveis ruídos para que os cortes e 

junções de áudios não apareçam, por isso é necessário ouvir várias vezes o mesmo 

trecho do áudio, e por isso torna-se uma atividade cansativa e por vezes esgotante. 

Para Eysenck (2007, p. 148), a atenção focalizada pode ser auditiva e/ ou visual, 

pois explica que “o funcionamento do sistema direcionado para o alvo é influenciado 

pela expectativa, pelo conhecimento e pelos objetivos presentes”. 

Contudo, conforme Consenza (2011, 49), nossa capacidade cerebral só 

apreende o que for significante e dessa forma terá mais chance de ser alvo da 

atenção, aquilo que faça sentindo no contexto para o estudante, “que tenha ligações 

com o que é conhecido, que atenda as expectativas ou que seja estimulante e 

FIGURA 19 – Estudantes desempenhando as funções da atenção. 
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agradável”. É neste sentido, que a produção de vídeo é proposta como instrumento 

de mediação do conhecimento.  

Estas funções fortalecem a importância da participação do aluno no seu 

processo de conhecimento, torna-o autônomo, partícipe da construção de conceitos 

e significados e permite que o aprendizado seja multidisciplinar.  

Desse modo, a grande força da atenção é o interesse (foco), e este é o desfio 

do professor, despertar de forma intencional o interesse do estudante ao objeto de 

conhecimento. Compreender esses processos e de que forma as funções executivas 

da atenção vigilância, seletiva, dividida e de busca se estruturam, é fundamental 

para o ensino, pois saber como o cérebro seleciona os estímulos sensoriais e os 

envia para os processos superiores do pensamento, contribui para aprimorar 

perspectivas estratégicas de aprendizagem no contexto do ensino. 

4.3.3 Elaboração e Expressão da Síntese do Conhecimento – Apresentação 
dos Vídeos Produzidos 

Nesta dimensão pedagógica que se refere à elaboração sintética do 

conhecimento, é o momento que o estudante, tendo percorrido as etapas anteriores, 

onde teve oportunidade de sistematizar o conhecimento que vem adquirindo, 

expressa as relações estabelecidas sobre o objeto de conhecimento. 

A produção do vídeo, proposto como mediação nas dimensões mobilização e 

construção do conhecimento (síncrese e análise) nesta dimensão, se concretiza 

como expressão do conhecimento (síntese), com o intuito de sistematizar as 

relações estabelecidas com o tema estudado pelos estudantes (os órgãos do 

sentido). 

A linguagem audiovisual, nesse momento de síntese, é instrumento do 

pensamento dos estudantes, momento em que a expressão do conhecimento se dá 

por meio dos vídeos produzidos pelos grupos. E que demonstram o modo como a 

produção do vídeo mobiliza a atenção no processo de ensino e aprendizagem.  

A exposição do material do vídeo produzido, refere-se à reprodução da 

síntese conclusiva da interação e construção de conhecimentos pelo grupo. De 

acordo com Vasconcelos (2005), é nesse momento que o grupo pode perceber 

algumas relações que não ficaram claras e a percepção do professor deve ser 

inferida, do mesmo modo também pelos demais estudantes, estes na função de 
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espectadores, quando algum aspecto conceitual não for concluído ou ainda 

apresentar-se superficialmente,  

O vídeo representa a síntese do conhecimento dos componentes do grupo, 

mediante o trabalho realizado durante a produção, onde as habilidades, estudos e 

pesquisas individuais são valorizados e discutidos juntamente nas interações com o 

grupo. Essas interações acontecem durante todo o processo, desde a criação do 

roteiro até a etapa de editoração e organização, que é finalizada pela apresentação 

do vídeo à turma como construção da síntese coletiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mirian Becker (Ago 2013). 

Independente da forma de expressão utilizada, o importante para o estudante 

é que sintetize o significado do conhecimento, com repercussões para a sua vida e 

transformação de algum aspecto da realidade, bem como estabeleça relações com 

outras áreas do conhecimento. Nesse momento também, outro aspecto importante, 

é que o estudante possa sentir tranquilidade mediante um clima de confiança e 

respeito ao expressar a síntese do conhecimento (Vasconcelos, 2005).  

O estudante participante a seguir, relata o processo de produção de vídeo no 

diário de bordo do grupo da seguinte maneira: 

 

 

“A produção do vídeo foi muito difícil, nós nos concentrávamos muito. Nós vínhamos à 
tarde e fazíamos em pouco de cada coisa e o vídeo foi melhorando, nós fomos 
gravando até que quando estávamos pra terminar, nós botamos a voz e não ficou muito 
legal, daí tivemos que gravar de novo, deu muito trabalho e ficou bacana, mas quem vai 
dizer será as professoras e os colegas. Tomara que tenha ficado muito legal” 

(Estudante 11 – Grupo Visão - Turma A). 
 

 

FIGURA 20 – Estudantes durante a apresentação dos vídeos - Turmas A e B. 
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No dia marcado para a apresentação dos vídeos, foi proposto à turma que 

organizasse a sala do seu modo. Uma equipe ficou responsável pela organização e 

montagem dos equipamentos necessários para a exibição dos vídeos, como o Data 

Show, telão e caixa de som acústica. As equipes definiram que antes da exibição, o 

grupo necessitaria fazer uma breve apresentação sobre o tema, componente e 

sobre o trabalho realizado. Foi combinado que posterior às apresentações a 

professora teria um espaço para as devidas observações com relação aos conceitos 

apresentados no vídeo, assim como a pesquisadora sobre as necessidades de 

reparos e regravações, dentre outros aspectos estéticos do vídeo. 

Foi esclarecido que todos precisariam cooperar com a apresentação dos 

demais grupos, e observar os aspectos que não foram contemplados na sua 

produção, bem como assistir ao vídeo com atenção, uma vez que cada grupo 

realizou a pesquisa de um determinado órgão, para que esses conhecimentos 

fossem socializados com os demais grupos. 

Conforme a divisão dos grupos, igualmente na turma A e B, cada turma foi 

dividida em 5 (cinco) grupos, ficando cada grupo responsável por um órgão do 

sentido: visão, paladar, olfato, tato e audição, totalizando 10 (dez) vídeos, 

produzidos conforme a criatividade e organização do grupo. Foram selecionados 

cinco vídeos de forma aleatória como modelo dentre os produzidos pelas duas 

turmas, e são apresentados a seguir, relatando como foram abordados os aspectos 

conceituais e os aspectos estéticos nos vídeos: 

1º Vídeo – Paladar (turma A): foram apresentados aspectos conceituais 

dentre eles a língua como órgão da gustação; as células detectores de paladar – 

papilas gustatórias e sua função, formato e localização na língua; apresentaram 

curiosidades, como por exemplo, há muito tempo acreditava-se que sabores eram 

detectados em determinadas partes da língua e, ao contrário, podem ser detectados 

em qualquer parte da língua onde haja papilas gustatórias. Utilizaram dois vídeos 

disponíveis na internet para compor as cenas e gravaram a parte da narração; 

porém a narração não acompanha as imagens que aparecem lentamente; o vídeo 

apresenta-se sem trilha sonora, mas com qualidade do som da narração. 

2º Vídeo – Tato (turma A): apresentaram sobre a importância do Tato e os 

seus sensores; algumas curiosidades sobre a pessoa sem tato – disáfico; a 

utilização do tato pelos cegos; e os animais que utilizam antenas e bigodes com a 

função do tato. O grupo optou pela produção do vídeo sem narração, mas com 
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frases conceituais; finalizaram o vídeo com um trecho de um vídeo disponível na 

internet sobre as funções do tato; não apresentaram os créditos referentes aos 

vídeos, músicas e sites visitados. 

3º Vídeo – Visão (turma A): apresentaram as partes do olho e suas funções 

na visão de modo superficial; utilizaram o trecho de um vídeo disponível na internet 

em forma de HQ, narrando e apresentando os aspectos conceituais; um dos 

estudantes com a função de narrador apresenta dificuldade de dicção prejudicando 

a compreensão; faltou a trilha sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Print Screen própria 

4º Vídeo – Tato (turma B): todos os componentes participaram da narração; 

falaram sobre a pele como órgão do tato e suas estruturas sensoriais que são 

responsáveis pelo tipo de tato; e como a pele recebe os estímulos sensoriais e 

enviam mensagens ao cérebro; relataram também sobre as glândulas sudoríferas e 

os cuidados com a higiene e pele, como a proteção contra os raios solares. Alguns 

áudios da narração precisaram ser regravados para excluir os ruídos externos. 

Necessitam acrescentar a trilha sonora ao vídeo (Figura 21). 

5º Vídeo – Audição (turma B): abordaram a audição como capacidade de 

ouvir sons, sendo que alguns sons os seres humanos são incapazes de ouvir, mas 

são perceptíveis por alguns animais; mostraram as orelhas como órgão da audição e 

FIGURA 21 – Vídeo Tato (turma B) 
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suas três partes e funções, assim como os cuidados com a higiene. Todos os 

componentes participaram da gravação da narração, porém alguns trechos precisam 

ser regravados, devendo acrescentar a trilha sonora. 

Pode-se observar que, na maioria dos vídeos produzidos, os estudantes se 

dividiram para realizar a narração, mesmo que um dos componentes tivesse mais 

habilidade para executar a tarefa, todos contribuíram e sentiram satisfação em 

realizar por meio dos celulares a gravação dos áudios, assim como ouvir a sua voz 

editada no vídeo.  

Após a apresentação, de acordo com as observações avaliativas dos 

professores, os estudantes foram orientados a melhorar alguns aspectos conceituais 

e estéticos do vídeo. Assim, deviam entregar a versão final para a avaliação da 

atividade, de acordo como foram orientados, pautados nos critérios que seriam 

avaliados na apresentação do vídeo, conforme quadro (5). Podemos ter uma visão 

geral da avaliação dos vídeos no gráfico (8) a seguir: 

GRÁFICO 8 – Avaliação dos Vídeos Produzidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aborda o tema proposto 

2. É adequado ao nível de compreensão dos 
estudantes 

3. Apresenta distorções conceituais 

4. Utiliza efeitos sonoros 

5. A qualidade da imagem é boa 

6. O som é de qualidade 

7. Foram utilizadas fontes variadas de 
informação 

8. As tarefas foram divididas entre os 
componentes 

9. Despertou interesse na turma 

10.  Apresentou o vídeo de acordo com a 
estrutura proposta (tempo de exibição, 
introdução e créditos). 

* Aspectos avaliados conforme Mandarino (2002). 

Observa-se, conforme o gráfico (8), que todos os vídeos abordaram o tema 

proposto, embora que em alguns trechos de dois deles tenham sido nível de 

compreensão.  Esse fato é correspondente ao critério três, pois a maioria dos vídeos 

trouxeram distorções conceituais em alguns trechos, aos quais foram após exame 

da professora e esclarecimento à turma deu-se a conceituação correta e solicitou-se 

aos estudantes a sua retificação do vídeo. Isso se explica pela prática da cópia da 
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internet sem análise das informações. Do mesmo modo, não possuem compreensão 

sobre o que está sendo tratado, apenas reproduzem as informações incompletas e 

fazem o registro errôneo das informações catalogadas sem reflexão. 

Os demais aspectos observados como a qualidade do som e das imagens, 

foram aspectos que puderam ser melhorados, pois embora os estudantes tenham 

recebido as orientações na oficina realizada e no decorrer das aulas, consideram 

com pouca prioridade para a finalização do vídeo e priorizaram a junção das partes 

produzidas pelos componentes do grupo. Exemplos disso, alguns áudios foram 

gravados em local aberto e com muita influência de ruídos externos, como um deles 

que foi gravado no quintal e apresentava o cacarejar de galinhas. Essas 

observações foram feitas, sugerindo que o grupo regravasse o áudio em um local 

reservado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mirian Becker (ago 2013). * Professora fazendo as observações após a apresentação do vídeo. 

Podemos observar, conforme o gráfico (8), que despertou interesse do grupo 

e utilizaram da criatividade ao produzir o vídeo utilizando diferentes recursos e 

fontes de informação, bem como desenvolveram o trabalho em grupo, embora com 

alguma dificuldade, pois na idade escolar a qual se encontram, ainda estão 

FIGURA 22 – Apresentação do vídeo produzido (Turma A) 
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desenvolvendo senso de responsabilidade com prazos, qualidade dos trabalhos e 

com os aspetos de liderança, divisão de tarefas e respeito mútuo.  

Conforme Bransford, Brown e Cocking (2007, p. 277), “com a tecnologia fica 

mais fácil para os professores dar o feedback aos estudantes sobre suas ideias, e 

fica mais fácil para os estudantes revisar seus trabalhos”. Assim, após as 

apresentações e as observações necessárias feitas pelo professor, pesquisador e 

demais colegas de turmas, os estudantes dos grupos ainda tiveram o período de 

uma semana para fazer as alterações necessárias e entregar a versão final. 

Para Vasconcelos (2005, p. 125), o processo da interação pedagógica 

colabora com a “reelaboração pessoal da síntese a partir da contribuição do grupo”, 

e é essencial para a análise, tanto para a análise das sínteses individuais como do 

grupo, bem como a para o professor coordenar a elaboração “de uma síntese 

conclusiva por cada um dos membros do grupo. “O educador deve acompanhar 

tanto a “investigação” (ver como o educando está construindo o conhecimento), 

quanto à “exposição” (ver como está expressando o conhecimento recém 

conhecido)”. 

Conforme apresentado na sessão 5.3.1 da discussão dos resultados, 

aplicamos um questionário avaliativo no início do trabalho e após a apresentação 

dos vídeos. Observando a princípio, quais os conhecimentos que os estudantes já 

possuíam sobre os órgãos do sentido, como forma de mobilização para o 

conhecimento e por final os conceitos aprendidos sobre os cinco órgãos do sentido 

(visão, audição, olfato, paladar e tato) sobre as suas funções e importância para a 

percepção do ambiente e na convivência social.  

Ao avaliar os conhecimentos dos estudantes sobre um assunto, de acordo 

com Campos (2009), é importante realizar não somente uma, mas uma série de 

perguntas, bem como seja requisitado executar algumas tarefas práticas, de modo 

que para resolvê-lo, o estudante necessita utilizar fatos ou informações já 

memorizadas, precisa justificar com evidência que possui e fazer uso de estratégias 

próprias de resolução. Para Vasconcelos (2005, p. 81), “este espaço é importante, 

pois podem aparecer concepções equivocadas que se, não trabalhadas no sentido 

da superação, funcionarão como obstáculos epistemológicos na aprendizagem”. 

Apresenta-se a seguir a análise realizada a partir das respostas das questões 

realizadas com os estudantes antes do trabalho com a produção do vídeo: fale tudo 

o que você sabe sobre os órgãos do sentido: funções, importância, etc.; e a que 
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você atribui o seu aprendizado sobre os órgãos do sentido. E após a apresentação 

dos vídeos acrescida da seguinte questão: relate sua experiência com a produção 

de vídeos. 

QUADRO 7 – Comparação quantitativa das avaliações inicial e final. 
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AVALIAÇÃO INICIAL AVALIAÇÃO FINAL 

(antes da construção do vídeo) (após a produção do vídeo) 

PREPOSIÇÕES ANALISADAS PREPOSIÇÕES ANALISADAS 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Qt % Qt % Qt % Qt % Qt % Qt % Qt % Qt % Qt % Qt % 

T
U

R
M

A
 A

 

A 19 70 5 19 3 11 0 0 0 0 21 78 2 7,4 1 3,7 0 0 3 11 

B 16 59 5 19 4 15 0 0 2 7,4 21 78 2 7,4 1 3,7 0 0 3 11 

C 0 0 0 0 7 26 18 67 2 7,4 0 0 9 33 11 41 6 22 1 3,7 

D 0 0 1 3,7 16 59 9 33 1 3,7 4 15 13 48 8 30 2 7,4 0 0 

E 0 0 0 0 22 81 5 19 0 0 1 3,7 1 3,7 6 22 12 44 7 26 

T
U

R
M

A
 B

 

A 11 41 4 15 7 26 3 11 1 3,7 19 70 0 0 2 7,4 0 0 5 19 

B 7 26 4 15 5 19 3 11 7 26 17 63 1 3,7 1 3,7 1 3,7 6 22 

C 0 0 0 0 8 30 7 26 11 41 1 3,7 3 11 19 70 1 3,7 2 7,4 

D 0 0 0 0 14 52 3 11 9 33 2 7,4 4 15 19 70 0 0 1 3,7 

E 0 0 0 0 1 3,7 3 11 22 81 1 3,7 1 3,7 4 15 4 15 16 59 

* Turma A n=27; Turma B n= 26. 

O quadro comparativo entre as duas turmas A e B, nos dois momentos de 

avaliação inicial e final, representa um resumo com o quantitativo das respostas dos 

estudantes do 8º Ano do Ensino Fundamental, ponderadas mediante os critérios 

observados e preposições analisadas no quadro ( 3). 

Os estudantes não chegam ao mesmo nível de síntese e isso ocorre devido 

as diferentes relações que realizam. Porém cabe ao educador saber como o 

estudante “chegou a um grau de síntese minimamente satisfatória para aquele 

objeto de conhecimento e para aquela faixa de desenvolvimento social e 

psicológica” (VASCONCELOS, 2005, p. 124), que se dá pela análise da expressão 

dos estudantes.  

A ação pedagógica do educador procurará orientar o aluno sobre a forma 
de abordagem do objeto, para que possibilite a melhor a apropriação, mas 
estabelecida a relação sujeito-objeto, a construção do conhecimento 
depende fundamentalmente do sujeito (ninguém pode conhecer algo por 
outrem (VASCONCELOS, 2005, p. 98). 
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Em virtude da análise das respostas, que neste trabalho representa parte da 

discussão dos resultados no que se refere especificamente ao momento Elaboração 

e Expressão da Síntese do Conhecimento, o gráfico (9) expressa os dados 

comparativos das duas turmas nos dois momentos de avaliação inicial e final. 

GRÁFICO 9 – Comparativos das duas turmas nos dois momentos avaliativos 

 

n=53 

 

Na avaliação inicial, realizada antes da construção do vídeo, podemos 

observar que, a maioria das respostas dos estudantes ainda é de conhecimentos 

derivados pelo senso comum, provenientes de outras experiências escolares 

demonstrando um conhecimento fragmentado. Dos 56 estudantes, das duas turmas 

A e B, destes 26 (43%) não conseguem identificar os cinco órgãos do sentido.  

Do mesmo modo, essa dificuldade se apresenta ao relacionarem os órgãos 

do sentido ao seu funcionamento, onde se observa quase sempre respostas com 

relações apenas entre o sentido e o órgão responsável. Na maioria, 25 (47%) 

abordam superficialmente sobre a importância dos órgãos do sentido para a nossa 

sobrevivência, da mesma forma 30 (57%) fazem associações superficiais sobre a 

percepção do meio ambiente e 23 (43%) relacionam superficialmente os sentidos 

com o cérebro ou 22 (42%) não relacionam. 

Estes dados revelaram sobre o que os estudantes sabiam a respeito do 

assunto que se propunha para estudo, do mesmo modo que o tratamento permite ao 
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professor, por meio do planejamento e das interações, colaborar com o processo de 

construção do conhecimento. 

Contudo, podemos comparar estes dados com a segunda avaliação realizada 

(final) após a produção do vídeo, onde observamos um avanço significativo em 

todos os critérios observados como, por exemplo: 40 (75%) dos estudantes 

aprenderam identificar os cinco órgãos do sentido, sendo que um número 

considerado 8 (15%) não responderam esta questão na avaliação final ou mesmo 

fizeram relações com seu funcionamento. 

Suas respostas constituíam em análises sobre outros conceitos e relações, 

dando significado à importância dos órgãos do sentido para a nossa sobrevivência, 

onde somente 10 (19%) não responderam ou comentaram a questão e os demais 46 

(81%) responderam mesmo que superficialmente ou fazendo significativas 

considerações; associando os órgãos do sentido à percepção do meio ambiente 43 

(77%); e/ou apresentando as relações sobre o sentido e o cérebro, este critério, no 

entanto ainda corresponde a poucas respostas, somente 24 (43%) fizeram algum 

tipo de relação, sendo que os demais não responderam ou não relacionaram, como 

mostra uma das respostas a seguir: 

 

 
“Aprendi que a dor é percebida por terminações nervosas, que nós temos duas 
camadas de pele a Derme e a Epiderme. Que temos a orelha externa, média e interna e 
temos que ter cuidado com o uso do cotonete; Que nosso olho tem a Íris, a Pupila, a 
Córnea e a Retina; Que a língua é dividida e certas partes dela nos ajuda a perceber os 
gostos salgados, doce, azedo e amargo; Que com o olfato conseguimos detectar e 
sentir vários odores” (Estudante 13 – Turma B). 

 

 

Interessa ao estudante compreender que todo conteúdo de saber não são 

produtos acumulados, mas resultantes de um processo de construção de 

conhecimento.  Neste momento de aplicação do conhecimento, se pretende que os 

estudantes empreguem os conhecimentos, articulando a conceituação científica a 

situações reais, isso significa, “proceder à mediação entre os significados do saber 

no mundo atual e aqueles dos contextos nos quais foram produzidos” 

(DELIZOICOV, ANGOTTI; PERNANBUCO, 2009, p. 17). 
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Ainda na avaliação final, solicitou-se que os estudantes relatassem sua 

experiência com a produção de vídeos, dentre esses, com base no critério de 

significância do resultado do processo destacou-se alguns deles: 

 

 

“Eu adorei fazer vídeos, porque é muito legal e ainda estimula a capacidade de 
aprender mais e mais. Agora toda vez que eu fizer vídeos vou saber editar e o que fazer 
com eles” (Estudante 03 – Turma A). 
 
“Atribuo o meu aprendizado as informações que buscamos nos livros e nas pesquisas. 
Minha experiência com a produção dos vídeos foi bem divertida, aprendi a mexer com 
um programa chamado Movie Maker, mas tive um pouco de dificuldades para aprender. 
Ficou tudo organizado, todos trabalharam em grupo e ajudaram em tudo” (Estudante 08 

– Turma A). 
 

“Eu aprendi com as pesquisas, leituras e os vídeos passados na sala de informática. Eu 
não tinha nenhuma experiência em fazer vídeos como esses e agora eu já sei fazer. 
Gostei bastante de fazer esse trabalho, porque foi um jeito bem legal de aprender como 
funciona e os cuidados que temos que ter com os cinco sentidos” (Estudante 07 – 

Turma A). 
 
“Eu já tinha algumas experiências com o Movie Maker, mas aprendi editar e formatar os 
vídeos feitos nele, o que pode ajudar a futuros projetos” (Estudante 08 – Turma B). 

 
“Aprendi a trabalhar mais em grupo, além da produção do vídeo dos sentidos, aprendi a 
fazer edição em outros vídeos e formatação” (Estudante 01 – Turma B). 

 

 
 

Perante a análise dos relatos que apresenta-se na avaliação final, pode-se 

concluir que os processos atencionais são mobilizados, por meio da produção de 

vídeos enquanto instrumento de mediação do conhecimento e o uso das tecnologias 

educacionais, na construção do conhecimento em ensino de ciências no Ensino 

Fundamental. 

Alguns estímulos determinantes22 para os processos atencionais, como a 

intensidade, a repetição, o isolamento, o movimento/mudança, a novidade e a 

incongruência, são garantidos no processo de construção do vídeo pelas as etapas 

planejamento, criação do roteiro, editoração e apresentação. Conforme Ballone e 

Moura (2008), esses estímulos são características solicitantes da atenção e a 

atraem “tiranicamente”, apesar parecer voluntária.  

                                       
 
22

 As características dos estímulos, que exigem Atenção, foram muito estudadas por experimentos de 
laboratório e por técnicas de propaganda (BALLONE; MOURA, 2008, p. 6). 
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A interação entre os envolvidos, a utilização do computador e de seus 

aplicativos na construção e produção de vídeos, a partir de um objetivo, permite a 

ampliação da vivência dos conteúdos de ciências estudados, tornando-se 

contextualizado e significativo, consequente um canal de comunicação.  

Bransford, Brown e Cocking (2007, p. 276), garantem que “as ferramentas 

baseadas em tecnologias podem elevar o desempenho do estudante, quando 

integradas no currículo e usadas de acordo com o conhecimento sobre a 

aprendizagem”,  contudo consideram que a mera existência dessas “ferramentas na 

sala de aula não garantem que a aprendizagem do estudante melhorará; elas têm 

de fazer parte de uma abordagem educacional coerente”. 

Já para Delizoicov, Angotti e Pernanbuco (2009, p. 16), “a atividade 

pedagógica tem estreita vinculação com os objetivos educacionais, com os 

processos metodológicos e organizacionais da apropriação e transmissão do saber 

e do agir”. Isso se encontra refletido nas ações desenvolvidas no processo aplicado 

por essa pesquisa e se demonstra pelo fato de: 

 Tornar o processo de construção de conhecimento mais descontraído, 

expondo com criatividade o aprendizado sobre o assunto estudado, bem 

como relacioná-lo com situações do cotidiano, ou seja, fazer a junção do 

conhecimento científico com os aspectos do cotidiano; 

 Desenvolver o trabalho em grupo em benefício de um objetivo comum, 

oportunizando a divisão de tarefas e valorizando as habilidades individuais; 

 Socializar os vídeos produzidos entre os grupos e compartilhar os 

conhecimentos construídos e diferentes experiências e possibilidades de 

produção. 

As informações apresentados no gráfico (9), no quadro (7) e nos relatos dos 

estudantes, nos permitem outras análises e interpretações sobre o processo de 

construção de conhecimento que acontece desde o momento síncrese (inicial – 

mobilização), análise (interações - construção) e síntese (expressão).  

Buscou-se, nesse trabalho evidenciar tal processo demonstrando como o 

processo de produção de vídeo mediante um projeto de ensino e o uso de diferentes 

tecnologias com potenciais educacionais, contribuem para o aprendizado dos 

estudantes do 8º Ano do Ensino Fundamental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os estudos desenvolvidos nesta pesquisa, com base na neurociência e na 

psicologia cognitiva sobre funcionamento da cognição, apontam que os processos 

atencionais são mobilizados pelo uso das tecnologias educacionais e por meio da 

produção de vídeos, enquanto instrumentos de mediação do conhecimento no 

ensino de Ciências no Ensino Fundamental. 

Em busca de respostas às questões propostas na pesquisa: De que maneira 

a atenção mobiliza a aprendizagem dos estudantes? Como e com que frequência os 

professores têm utilizado o vídeo como mediador de conceitos científicos nas 

escolas? De que maneira a organização de uma ação pedagógica, por meio da 

produção de um vídeo, agregada a diferentes recursos audiovisuais, mobiliza os 

processos, funções e mecanismos da atenção como estratégia de ensino e 

aprendizagem de Ciências no Ensino Fundamental?  

Constatou-se que a atenção é, portanto condicionada na estratégia de busca 

das informações necessárias (imagens, áudios e outros) para a realização da 

produção do vídeo como forma de expressão sobre os conceitos aprendidos. 

Logo se percebe que a atenção, mediante seus mecanismos, exerce função 

executiva e, desse modo, está presente em todas as dimensões pedagógicas e nos 

três momentos síncrese, análise e síntese do processo de construção de 

conhecimento. 

O processo de produção do vídeo compreende escrever o roteiro, recolher as 

imagens e também relacioná-las aos conceitos pesquisados, permite organizar e 

expressar o pensamento sobre o objeto de conhecimento estudado. Esses 

momentos de interações e reflexões estabelecem o foco atencional para a 

realização da atividade na qual desenvolveram. A produção do vídeo se caracterizou 

como uma maneira na qual a atenção é mobilizada para a otimização da 

aprendizagem do estudante.  

A produção do vídeo como mediação do conhecimento, contribuiu 

significativamente para mobilizar os processos básicos da atenção e suas funções 

executivas no processo de aprendizagem, por meio dos estímulos sensoriais como a 

audição e a visão, assim como outros processos cognitivos como as emoções, 

memória e consciência. Compõe, nesse contexto, fatores como escolha, relevância, 

envolvimento e proporciona as interações do trabalho em grupo, assim como a 
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divisão de tarefas e a valorização das habilidades dos estudantes. A socialização 

dos vídeos produzidos permitiu o aprendizado a partir das trocas de diferentes 

experiências e possibilidades de produção.  

O contexto, no qual esta pesquisa foi desenvolvida, aponta aspectos que 

devem ser abordados nos projetos de formação contínua aos professores, por meio 

de cursos de extensão e aperfeiçoamento, de forma que contemple tanto a 

abordagem teórica, como o manuseio prático de computadores, internet (sites, 

downloads, conversores), aparelhos de TV, DVD, tecnologia HDMI, celulares, 

câmeras digitais, edição de imagens, projetores, dentre outros, e a partir de então 

propor a utilização e produção de vídeos, tendo em vista que a aprendizagem torna-

se interativa e eficaz com a utilização destes recursos.  

Foi identificada também, a necessidade da inserção das tecnologias 

educacionais ao currículo de Ciências no Ensino Fundamental, com metodologias 

inovadoras, sistematizadas e planejadas, propiciando a aprendizagem 

contextualizada e significativa, utilizando outros recursos além do livro didático. 

Notadamente, é necessário que os recursos tecnológicos sejam utilizados na 

sala de aula e que os docentes tenham formação com subsídios teóricos sobre os 

aspetos relacionados à neurociência e psicologia cognitiva sobre a aprendizagem. 

Desse modo, agregando objetivos potencialmente cognitivos, o uso das 

tecnologias educacionais torna-se pedagogicamente relevante no aprimoramento 

dessas estratégias de ensino e aprendizagem. As possibilidades interativas e 

recursos semióticos despertam a atenção e curiosidade dos estudantes, assim como 

permitem a autonomia no processo de criação e expressão do conhecimento. 

O ensino de Ciências no Ensino Fundamental precisa de um olhar especial, 

pois carece dessas estratégias inovadoras, dinâmicas e atrativas aos estudantes, 

que despertem o interesse pelo aprender. 

Nesse sentido percebe-se que, após a oficina ministrada aos professores e a 

produção do vídeo com os mestrandos, um maior interesse no que se refere a 

utilização das tecnologias educacionais foi evidenciado.   

Os professores passaram a utilizar os sites educativos, softwares 

educacionais, slides, utilizar o Data Show e TV Pendrive, pois atualmente sabem 

baixar e converter vídeos e slides e acessar os sites de pesquisa corretamente. 

Melhoram a frequência da utilização dos recursos disponíveis na escola, dentre elas 

a utilização da TV Pendrive e o agendamento do Laboratório de Informática.  
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Identificou-se, de forma expressiva, a importância da formação contínua do 

docente e a resposta positiva de processos coletivos e contextualizados de 

aprendizagem, o que possibilitou a formulação do produto do mestrado, um 

metaguia de orientações sobre a relação entre: processos cognitivos da atenção – 

ensino e aprendizagem – ensino de Ciências – produção do vídeo (apêndice A). 

A formação desse profissional, apesar de não ser tarefa fácil, precisa ser 

orientada por processos reflexivos de investigação numa relação entre teoria e 

prática. 

O envolvimento do estudante no processo de construção do conhecimento 

mobiliza a atenção e com isso fomenta a autonomia necessária para que ele 

desenvolva potencialmente o aprendizado. 

Assim, podemos concluir que a proposta metodológica da produção do vídeo, 

contextualizada com os objetivos da disciplina, potencializa a relação ensino e 

aprendizagem e contribui significativamente para o elevado desempenho do 

estudante. No entanto, é relevante que preceda à utilização da metodologia de 

produção do vídeo, uma formação continuada relacionada aos aspectos 

mencionados como a atenção, cognição e aprendizagem. 
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APÊNDICE A – Apresentação do Produto 

“Conhecer a forma como ocorre o processo de aprendizagem é fundamental para um bom 
planejamento pedagógico e um resultado positivo entre os alunos”  

(BRANSFORD; BROWN; COCKING, 2007). 

 
Em consonância com os resultados da pesquisa e com a exigência curricular 

do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UERR, o produto 

apresenta-se como um metaguia que exemplifica as relações do processo cognitivo 

da atenção e a construção do conhecimento por meio da produção de vídeos no 

ensino de Ciências. 

A atenção é, portanto potencializada pelo interesse e envolvimento na 

atividade, nas estratégias de busca e seleção das informações necessárias, como 

as imagens e áudios, para a produção do vídeo como forma de expressão dos 

conceitos aprendidos. 

A produção do vídeo, nesse sentido, é o instrumento de mediação da 

construção e expressão do conhecimento. Este metaguia apresenta-se com as 

etapas: planejamento, criação do roteiro, editoração e apresentação do processo de 

construção do vídeo.   

Os processos cognitivos mobilizados pelas funções da atenção, mediante a 

produção do vídeo, por meio da utilização do computador e seus aplicativos de 

editoração, realizado pelos estudantes como ferramenta pedagógica, possibilita o 

desenvolvimento de habilidades e da autonomia na construção de conhecimentos 

em Ciências, todavia com possibilidades de extensão às demais disciplinas e 

conteúdos. 

Este metaguia caracteriza-se por ser um manual de fácil utilização, 

acompanhado de um CD interativo com os softwares para a edição de vídeo, 

tutoriais e os codecs necessários à conversão de vídeos e áudios, e por isso pode 

ser usado tanto por professores como pelos estudantes com apenas conhecimentos 

básicos em informática. 

Desse modo, propõe-se, por meio deste metaguia, uma ação pedagógica que 

oriente estudos e processos didáticos no ensino de Ciências e fomente a relação 

entre: processos cognitivos da atenção – ensino e aprendizagem – ensino de 

Ciências – produção do vídeo.  
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APÊNDICE B – Questionário sobre a utilização do vídeo 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
ORIENTAÇÕES: Este é um diagnostico prévio para fins de verificação da possibilidade da pesquisa referente ao 
uso de audiovisuais na disciplina de ciências nas séries finais do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) nas escolas 
estaduais no município de Boa Vista. 
 
ESCOLA _________________________________________________________________________ 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO VIDEO 

 
1. Você utiliza a exibição de vídeos como recurso didático? (   ) Sim (   ) Não 
 

a) Você considera que contribuem para o aprendizado dos estudantes? (   ) Sim (   ) Não 
Considerações: ____________________________________________________________________ 
 

b) Avalie a receptividade dos alunos quanto a utilização deste recurso:  
(   )Ótimo   (   )Bom    (   ) Regular   (   ) Péssimo 
Considerações:____________________________________________________________________ 
 

b) Como você avalia a atenção dos estudantes quanto a utilização deste recurso:  
(   )Ótimo  (   )Bom  (   ) Regular  (   ) Péssimo 
Considerações: ___________________________________________________________________ 
 

2. Existe um espaço destinado a utilização do vídeo (sala de vídeo)? (   ) Sim (   ) Não 
a) Se sim, como avalia este ambiente? _________________________________________________ 
b) Se não, em que condições utiliza?____________________________________________________ 
 

3. Quais são os recursos disponíveis para 
exibir os vídeos?  
(   ) TV Pendrive 
(   ) Laboratório de Informática 
(   ) TV e vídeo 
(   ) Data Show 
(   ) Outros:______________ 

4. Quais são os recursos que utiliza para 
exibir os vídeos?  
(   ) TV Pendrive 
(   ) Laboratório de Informática 
(   ) TV e vídeo 
(   ) Data Show 
(   ) Outros:______________ 

 

5. Sabe baixar vídeos do Youtube? (   ) Sim (   ) Não 
 

6. Sabe utilizar a câmera digital ou celular para gravar vídeos? (   ) Sim (   ) Não 
 

7. A escola possui laboratório de informática com internet? (   ) Sim (   ) Não 
a) Com que frequência utiliza com os 
estudantes?  
(   ) frequentemente   (    ) raramente      
(   ) Nunca utilizei 
Considerações: _______________________ 
 

b) Para que fim utiliza? 
(   ) Pesquisa na internet       
(   ) Digitar textos     
(   ) Baixar vídeos, imagens e outros         
(   ) Utilização de um software específico 

 

8. Conhece o software Movie Maker? (   ) Sim (   ) Não  (   ) Outro. Qual?__________________ 
 

9. Já desenvolveu com os estudantes alguma atividade de produção de vídeos ?  
(   ) Sim (   ) Não Considerações: _______________________________________________ 
 

9. Tem conhecimento da videoteca disponibilizada para os professores por meio do programa 
TV Escola no CEFORR? (   ) Sim (   ) Não 
 
a) Já fez empréstimos? (   ) Sim (   ) Não  
 
b) Com que frequência? (    ) Sempre faço 
empréstimos  (   )Raramente 
 

c) Se nunca fez empréstimos ou faz e sente 
dificuldade relate os motivos:____________ 

 
 

Obrigada! 

 
Mirian Mirna Becker 
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APÊNDICE C – Projeto de Ensino 

 
E

la
b

o
ra

ç
ã
o

 
 

Análise da Realidade 

Sujeitos 
(quem) 

Estudantes do 8º Ano do Ensino Fundamental (turmas A e B) do turno 
matutino  

Objeto 
(o que/ disciplina) 

Ciências 

Contexto 
(onde/ quando) 

Escola Estadual Presidente Costa e Silva/ Agosto de 2013 

Necessidade 
(porquê) 

Perceber a importância dos órgãos dos sentidos à percepção do ambiente e 
na convivência social;  

Projeção de Finalidades 

Objetivo Geral 
(para quê) 

Identificar os órgãos dos sentidos (visão, audição, paladar, olfato e tato) e 
suas funções; 

Objetivos 
Específicos 

1. Conhecer a importância dos órgãos dos sentidos para nossa 
sobrevivência. 
2. Associar os sentidos à percepção do ambiente em que estamos inseridos 
e dos perigos que nos cercam. 
3. Identificar os órgãos dos sentidos e seu funcionamento. 
4. Relacionar os sentidos ao cérebro. 

Formas de Mediação 

Conteúdo (o que) Os órgãos do sentido 

Metodologia  
(como/ onde/ qto 
tempo) 

Representar os conhecimentos adquiridos por meio da linguagem 
audiovisual: 
O trabalho será realizado em grupo. Após a divisão dos grupos e sorteio dos 
temas, será ministrada uma oficina sobre o software Movie Maker. As aulas 
no mês de agosto/2013 serão divididas de como a contemplar as etapas da 
produção de vídeos pelos grupos de acordo com o cronograma pré- 
estabelecido de acordo com a carga horária prevista para a disciplina no 
período. Durante o desenvolvimento da produção de vídeos serão baseados 
de acordo com as seguintes ações a serem realizadas pelo professor e 
pesquisador. 

 Acompanhamento e atendimentos aos grupos na produção de vídeos, 

 Trabalho interdisciplinar com a disciplina de artes com a oficina de 
fotografia, português correção das legendas e créditos, e com os 
profissionais da sala multifuncional que promoveram palestras sobre 
deficiência visual e auditiva; 

 Organizar a coletividade de sala de aula (regras, normas); 

 Cada grupo precisa fazer o registro das memórias e dos processos por 
meio do diário de bordo, apresentando o relatório das aulas, as fontes de 
pesquisa, as divisões de tarefas entre o grupo e as produções diárias e 
etc. 

 Algumas normas foram estabelecidas, no sentido da divisão de tarefas, 
qualidade da produção (áudio e vídeo), prazos, frequências e participação. 

Recursos 
(com que) 

Notebooks, internet, softwares e editores de vídeo, livro didático, celulares, 
câmera fotográfica digital. 

PROJETO 

Realização Interativa 
Ação Pedagógica/ articulação entre as tres dimensoes realidade, finalidade e mediação 

A
v
a
li

a
ç
ã

o
 

d
e

 

C
o

n
ju

n
to

  
Análise do 
Processo e 
do Produto 

Relato da produção de vídeo realizado pelos grupos – diário de bordo; 
Relato do processo - professores; 
Questionário avaliativo sobre a apresentação dos vídeos; 
Questões autoavaliativas – estudantes (antes e depois do trabalho) 
Observações 

 



129 

 

 

 

APÊNDICE D – Cronograma de Atividades 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DATA ATIVIDADE RECURSOS OBSERVAÇÕES 

30 e 
31/07 

Divisão dos grupos e 
orientações sobre a atividade 
avaliativa 

Comunicado aos 
pais e cronograma 
de atividades. 

Realizada em sala 
de aula por meio de 
sorteio com a 
professora da 
turma. 

05 e 
06/08 

 

Oficina: Produção de vídeos 
no Movie Maker/ Pinnacle 

Data show, 
computadores, 
software movie 
maker e pinnacle, 
caixa de som, 
microfone, câmera 
fotográfica 

(duração 2h, das 14 
as 16h no horário 
vespertino) 

06 e 
07/08 

Baixar vídeos, imagens e 
trilha sonora sobre o tema 

Software 
downloadhelper  e 
ou/ aTube, baixa 
mp3 e etc, Pendrive 

 

13 e 
14/08 

Construir roteiro (escolher o 
tipo de vídeo); 
Acessar sites com 
reportagens; 

Software Movie 
Maker e Pinnacle. 

 

20 e 
21/08 

Editar gravação, entrevistas e 
trilha sonora; Créditos e 
referencias. 

Software Movie 
Maker e Pinnacle. 

 

26 e 
27/08 

Finalização da edição e 
apresentação dos vídeos 
produzidos. 

Software Movie 
Maker e Pinnacle. 

 

03 e 
04/09 

Finalização da edição e 
apresentação dos vídeos 
produzidos. 

Software Movie 
Maker e Pinnacle/ 
Conversão de 
áudios/ Trilha 
Sonora 

Dias não previstos 
no planejamento 
prévio 

10 e 
11/09 

Apresentações e avaliação 
das produções 

Data Show e caixa 
de som 
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APÊNDICE E – Comunicados e autorização de imagem 

 

COMUNICADO 
Senhores pais e/ou responsáveis, os estudantes do 8º Ano matutino, irão 

participar da oficina de Produção de Vídeo (Movie Maker), como atividade avaliativa 
da disciplina de ciências (Profa. Fátima Alice) e de pesquisa da dissertação de 
Mestrado (Profa. Mirian), conforme cronograma a seguir:  

 

Turma Dia Horário 

8º Ano A 
05/08/2013 

Segunda-feira 14h às 16h 
Laboratório de Informática 

8º Ano A 
06/08/2013 
Terça-feira 

 

Obs: o aluno poderá trazer seu notebook 
 

A Coordenação 

(A)  
 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE IMAGENS 
 

Autorização dos pais ou responsáveis.  
Autorização:  
 
Eu, _________________________________, tenho ciência da participação do meu(minha) 
filho(a) menor de idade___________________________________, autorizo a participar 
das atividades relacionadas a oficina de Produção de Vídeo (Movie Maker), como atividade 
avaliativa da disciplina de ciências (Profa. Fátima Alice Cardoso) e de pesquisa da 
dissertação de Mestrado (Profa. Mirian Becker) 
 
________________________________ Boa Vista, de ___ de 2013.  
(Assinatura do pai ou responsável)  

(B) 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 
AUTORIZO (    )    NÃO AUTORIZO (    ) 
 
O USO DA IMAGEM do (a) aluno (a) _________________________________________________, ____ ano, 
turma_____, turno _________, para divulgação e registro de sua participação nos eventos escolares (aulas, 
atividades gerais, exposições, desfile cívico, entre outros) da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, por 
meio de material impresso e eletrônico (folhetos, cartazes, painéis, banners, blogs, facebook, entre outros), 
desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. 

Boa Vista, _____ de julho de 2013. 
_________________________________ 

Assinatura do responsável 

(C) 
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APÊNDICE F – Questionário autoavaliativo: Mestrandos 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
PROJETO DE PESQUISA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

A mobilização da atenção por meio da produção de vídeos e a construção de 
conhecimentos em Ciências no Ensino Fundamental 

 

QUESTIONÁRIO AUTOAVALIATIVO 

1. Você possui conhecimento de informática básica? 

(   ) Sim   (    )Não (    )Só sei utilizar editor de texto e email/internet   

2. Antes dessa experiência conhecia algum editor de vídeo? 

(   ) Sim    (    )Não (    ) Já havia utilizado com outras atividades 

3. Fale sobre o que significou para você em termos de aprendizagem a elaboração 
do vídeo sobre a resenha da obra lida: 

 

4. Compare a experiência de aprendizagem com outras experiências que realizou 
no mesmo período. 

 

5. Como você avalia o seu grau de atenção durante o processo de elaboração do 
vídeo em relação a outros processos de aprendizagem? 

 

6. Que recomendações você faz para qualificar este tipo de processo de 
aprendizagem: 

 

 
 
 

Obrigada! 
 

Mirian Mirna Becker 
Mestranda em Ensino de Ciências - UERR 
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APÊNDICE G – Avaliações Inicial e Final 

Questionário 1 – Estudantes (início) 

 
 

Questionário 2 – Estudantes (final do processo) 
 

PRODUÇÃO DE VÍDEO 

Tema: Os Órgãos do Sentido 

Nome:_________________________________________________ 

Turma: ___________________  Turno: matutino  

Disciplina: Ciências  Professora: Fátima Alice Xavier Cardoso 

Data: 04 de setembro de 2013 

 

PERGUNTAS: 

 

1. Fale tudo o que você aprendeu sobre os órgãos do sentido: funções, 

importância e etc.  

 

2. Como aprendeu sobre os órgãos do sentido? 

 

3. Relate sua experiência com a produção de vídeos: 

 

 

PRODUÇÃO DE VÍDEO 

Tema: Os Órgãos do Sentido 

Nome:_________________________________________________ 

Turma: ___________________  Turno: matutino  

Disciplina: Ciências  Professora: Fátima Alice Xavier Cardoso 

Data: ___ de _____________ de 2013 

 

PERGUNTAS: 

 

1. Fale tudo o que você sabe sobre os órgãos do sentido: funções, importância e 

etc.  

 

2. Como você aprendeu sobre os órgãos do sentido? 
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APÊNDICE H – Apresentação sobre o Processo Cognitivo da Atenção 
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ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido do participante 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
PROJETO DE PESQUISA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

A mobilização da atenção por meio da produção de vídeos e a construção de 
conhecimentos em Ciências no Ensino Fundamental 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE 

 
Eu,________________________________________________________________, 
___anos de idade, RG____________, (  ) estudante, (   ) professor, da Escola 
Estadual/ Universidade ________________________________________________ 
voluntariamente concordo em participar da pesquisa, abaixo descrito como será 
detalhado a seguir, sabendo que para sua realização as despesas monetárias serão 
de responsabilidades do pesquisador. 
É de meu conhecimento que este projeto será desenvolvido em caráter de pesquisa 
científica e objetiva analisar a mobilização da atenção por meio da produção de 
vídeos e a construção de conhecimentos em ciências no ensino fundamental. 
Estou ciente que para a realização da coleta de dados deste projeto, terei que 
responder o questionário contendo perguntas fechadas e abertas, sobre os 
conhecimentos que possuo; serei observado e fotografado durante o 
desenvolvimento das atividades. Essas informações somente poderão ser utilizadas 
para fins de pesquisa científica, desde que minha privacidade seja resguardada. 
Li e entendi as informações precedentes, bem como, eu e os responsáveis pelo 
projeto já discutimos todos os riscos e benefícios decorrentes deste, sendo que as 
dúvidas futuras, que possam vir a ocorrer, poderão ser prontamente esclarecidas, 
bem como o acompanhamento dos resultados obtidos durante a coleta de dados. 
Salientando que quaisquer dúvidas posteriores podem ser esclarecidas com o 
pesquisador por meio do número de telefone: (95) 91316714. 

 
Boa Vista, ________ de ________________ 2013. 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do estudante/ professor voluntário(a) 
 
_______________________________             ______________________________ 
                Mirian Mirna Becker                                         Evandro Ghedin 
 
 
 
 
PESQUISA: A MOBILIZAÇÃO DA ATENÇÃO POR MEIO DA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E A CONSTRUÇÃO 

DE CONHECIMENTOS EM CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL  
ORIENTADOR: Prof. Drº Evandro Ghedin 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Mirian Mirna Becker – Aluna do curso de mestrado em Ensino de Ciências da 
UERR. 
LOCAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: Escolas Estaduais/ CEFORR// UERR/ Escola Estadual 
Presidente Costa  


