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RESUMO 

VÍDEOS DO YOUTUBE: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS EM RELAÇÃO 

AO PROCESSO DE ENSINO, DE APRENDIZAGEM E PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

Ao nos referirmos as redes sociais e as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDICs), podemos falar em Web 2.0 ou a segunda geração de serviços disponíveis na internet 

que vem proporcionando práticas colaborativas via Web e a partir de contextos inovadores, surge 

a plataforma YouTube como facilitador e agregador interativo, no contexto de videoaulas 

disponíveis na plataforma. O estudo objetivou analisar as contribuições dos vídeos do YouTube 

para o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos abordados com estudantes da rede 

estadual de ensino da cidade de Ouro Preto – MG, do 9° ano do ensino fundamental (n = 20) e do 

1° ano do ensino médio (n = 10). Os dados foram coletados a partir de um questionário com 

perguntas mistas e que traçou o perfil sociodemográfico da amostra, composta por indivíduos 

com idades entre 14 e 16 anos, com predominância de estudantes do sexo feminino e da cor parda. 

A análise de dados foi trabalhada considerando a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011) 

e a partir dos pressupostos abordados pela autora emergiram três categorias, “A percepção de 

estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio sobre a plataforma 

YouTube”, “A mediação pedagógica e a influência das TDICs neste processo” e “Tecnologias 

audiovisuais associadas aos dispositivos de produção, reprodução e manipulação de conteúdos: O 

caso da plataforma YouTube”. Os resultados indicam que os sujeitos pesquisados consideram a 

plataforma YouTube como um recurso fundamental em seu processo educativo, reconhecem 

aspectos interativos que a transformam em um ambiente virtual de aprendizagem e compreendem 

a configuração de videoaulas disponíveis no YouTube, o que contribui para a predileção dos 

sujeitos pelos vídeos. É perceptível que professores dos sujeitos pesquisados se utilizam deste 

recurso como parte do processo de ensino ao considerar ações de mediação pedagógica, essencial 

na desmistificação do conceito de nativos digitais e que a instituição familiar está inserida no 

processo ao nos referirmos às TDICs. Com relação as disciplinas mais buscadas na plataforma, 

verificamos a predominância de disciplinas como Matemática e Ciências Naturais. Foi observado 

que os estudantes têm preferência por pesquisar e assistir videoaulas disponíveis no YouTube 

através do seu smartphone e que preferem acompanhar estes vídeos em sua residência. Os 

resultados do presente estudo podem subsidiar novas metodologias de ensino que favoreçam o 

processo de ensino e aprendizagem com o intuito de contribuir para melhorar a relação do 

binômio professor-estudante, favorecendo uma utilização coletiva, democrática e significativa de 

redes sociais como a plataforma YouTube, mas ponderamos a importância da mediação 

pedagógica neste processo, pois dependendo das práticas instituídas ou instituintes, as videoaulas 

podem reafirmar práticas centradas no falar-ditar docente. 

 

Palavras-Chave: YouTube; Videoaulas; TDICs; Tecnologias Audiovisuais. 
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ABSTRACT 

YOUTUBE VIDEOS: APPROACHES AND DISTANCES IN RELATION TO THE 

TEACHING, LEARNING AND KNOWLEDGE PRODUCTION PROCESS 

When referring to social networks and Digital Information and Communication Technologies 

(DICTs), we can talk about Web 2.0 or the second generation of services available on the internet 

that has been providing collaborative practices on the Web and from innovative contexts, the 

YouTube platform emerges as a facilitator and interactive aggregator, in the context of video 

lessons available on the platform. The study aimed to analyze the contributions of YouTube 

videos to the teaching and learning process off the content covered with students of state school 

system in the city Ouro Preto – MG, middle school (9th grade) students and high school (1st 

grade) students. Data was collected from a questionnaire with mixed questions that traced the 

socio -demographic profile of the sample, composed of individuals aged between 14 and 16 

years, with a predominance of female and brown students. It worked considering the content 

proposed by Bardin (2011) and the assumptions addressed by the author, then three categories 

emerged: “The perception of middle school (9th grade) and high school (1st grade) students on 

the YouTube platform”, “Pedagogical mediation and the influence of DICTs in this process” and 

“Audiovisual technologies associated with production devices, reproduction and manipulation of 

content: The case of the YouTube platform”. Results indicate that the researched subjects 

considered the YouTube platform as a fundamental resource in their education process, 

recognising the aspects that transform it into a virtual learning environment and the configuration 

of those lessons available, which contributes to the subjects predilection for videos. It’s 

noticeable that teachers of the researched subjects use this resource as part of the teaching process 

when considering pedagogical mediation and the influence of DICTs in this process” and 

“Audiovisual technologies associated with production devices, reproduction and manipulation of 

content: The case of the YouTube platform”. Results indicate that the researched subjects 

consider the YouTube platform as a fundamental resource in their education process, recognise 

aspects that transform it into a virtual learning environment and understand the configuration of 

video the lessons available, which contributes to the subjects predilection for videos. It’s 

noticeable that teachers of the researched use this resource as part of the teaching process when 

considering pedagogical mediation actions which are essential in demystifying the concept of 

digital natives and that the family institution is inserted in the process when referring to DICTs. 

Regarding the most searched disciplines in the platform, we verified the predominance of 

Mathematics and Natural Sciences. It was noted that students had a preference for researching 

and watching the video lessons available on their smartphones and that they prefered to keep up 

with these videos at home.The results of this study can subsidize new teaching methodologies 

that favor the teaching and learning process in order to contribute to improve the teacher-student 

relationship, favoring a collective, democratic and meaningful use of social networks such as the 

YouTube platform, but we ponder the importance of pedagogical mediation in this process, 

because depending on the practices instituted or instinctive, the video classes can reaffirm 

practices centered on the teacher speaking. 

 

Keywords: YouTube; Video lessons; DICTs; Audiovisual technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Socializo de forma sucinta, parte de minha trajetória no campo acadêmico, quando iniciei 

o curso de Bacharel em Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em 2011. 

Durante todos os anos dedicados ao curso de Enfermagem, pude tanto expressar quanto 

desenvolver práticas para que pudesse me tornar um profissional de excelência. Trata-se de um 

curso envolvente, com professores dedicados e entusiasmados com o que sabem e fazem, 

destacando-se uma docente que me fez interessar pela carreira acadêmica, tendo em vista uma 

nova perspectiva, a partir dos pressupostos baseados em educação. 

A partir dessa e outras experiências, tendo professores que me espelharam, planejei o 

ingresso em um mestrado em educação, pois almejo uma carreira qualificada e valorizada 

socialmente. Sempre busquei informações e conhecimentos, ponderando aspectos que julgo 

essenciais e com as redes sociais, consegui associar essas questões aos meus interesses. Com um 

novo olhar para as redes sociais, encontrei na plataforma YouTube, um suporte essencial para a 

manutenção de uma rotina de estudos e desde então, venho acompanhando videoaulas que 

abordam conteúdos específicos e que me conduziram a discorrer sobre o objeto de estudo desta 

pesquisa. 

Neste contexto, escolhi o Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em 

Educação, vigente na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) para dar continuidade ao que 

almejo, proporcionar educação de qualidade a futuros profissionais da enfermagem superior e 

considerando minhas experiências, tendo como escolha, a terceira linha de pesquisa do programa, 

Práticas Educativas, Metodologias de Ensino e Tecnologias da Educação (PEMETE), desenvolvi 

o projeto de pesquisa.  

Frente a isto, para nos referirmos aos aspectos tecnológicos que serão abordados no 

decorrer desta pesquisa, ao considerarmos que a Revolução Industrial foi um movimento 

econômico e social da era das revoluções, que contribuiu, significativamente, para o futuro da 

tecnologia, associada ao fim da Segunda Guerra Mundial, o progresso tecnológico amplificou 

diversas áreas do conhecimento, incluindo a educação, mostrando ao mundo que muito além da 

devastação da guerra, havia a esperança de um futuro promissor e tecnológico e a era digital se 

estabeleceu, e países como Japão e EUA, precursores da guerra, se destacaram e dominam o 

mercado da tecnologia desde então.  
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 Ao longo das últimas décadas, diversas áreas se expandiram e vem mostrando infinitas 

atividades para uma sociedade tecnológica e a partir dessa expansão, modalidades de 

comunicação tornaram-se ainda mais evidentes, e neste caso, destacam-se as redes sociais, que 

são considerados espaços na internet, em constante processo de expansão via Web e isto vem 

sendo proporcionado pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). Ao nos 

referirmos a essas tecnologias, além de serem consideradas um produto cultural, autores como 

Costa, Duqueviz e Pedroza (2015) as avaliam a partir de sua associação com dispositivos 

eletrônicos e tecnológicos, que possuem variadas funções, como os notebooks, os smartphones, 

os tablets, entre outros, sem desconsiderar que esses aparelhos contam com ferramentas 

específicas que podem favorecer questões específicas, como a aquisição de conhecimento. 

 E ao discorrermos sobre as TDICs, podemos articular sobre a Web 2.0 ou a segunda 

geração de serviços disponíveis na internet e que de acordo com o seu desenvolvedor, O’ Reilly 

(2005) pode ser considerada como um elemento transformador da Web e que remodelou o espaço 

da internet, transformando-a em uma plataforma de trabalho, onde diferentes serviços são 

permanentemente atualizados e que melhoram a experiência dos usuários, considerando uma 

infinidade de recursos. A partir destes aspectos, a Web 2.0 revolucionou a experiência via 

internet e atualmente, passou a ser o meio mais utilizado por seus usuários, tanto para se 

comunicar, como para obter acesso à informação. 

 Percebemos que a Web 2.0 melhorou, significativamente, a experiência de usuários de 

internet em todo o mundo, sobretudo, quando nos referimos a práticas colaborativas, onde o 

conhecimento é compartilhado coletivamente. Nesta interface, campo educacional vem se 

desenvolvendo e se adaptando às múltiplas atividades da área tecnológica e a influência da 

Cibercultura, e com o objetivo de garantir uma integração educativa, professores de diferentes 

áreas, passaram a desenvolver novas metodologias, abrindo espaço para discussões extraclasse. 

 A partir do desenvolvimento de uma prática colaborativa, onde usuários da Web 2.0 

podem compartilhar conhecimentos diversos, tal organização pode favorecer uma nova 

perspectiva para o processo de ensino e de aprendizagem, visto que ao ponderarmos uma 

aprendizagem ativa, colaborativa e construtiva, espera-se que os estudantes deixem de lado a 

condição de receptores de conteúdo, o que desestimulará a dependência deles, e isto favorecerá 

não só a questão da aprendizagem, mas também o crescimento pessoal e intelectual, daqueles que 

por vezes, acreditam que o conhecimento é algo exclusivo do professor. 
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 Posto isto, compreendendo que as tecnologias que compõem a Web 2.0, assim como os 

seus recursos e ferramentas, fazem parte do cotidiano de estudantes e educadores e que estes 

sujeitos procuram utilizar cada vez mais todos os elementos referidos, pode-se afirmar que eles 

estabelecem, a partir do uso, uma relação pedagógica, como é o caso das mídias sociais, mais 

especificamente, a plataforma YouTube, que tem como objetivo, a distribuição de conteúdos 

online. 

Tendo em vista o processo de ensino e de aprendizagem nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, percebe-se que é comum estudantes apresentarem algum tipo 

de dificuldade em sua formação, principalmente, questões de desenvolvimento de raciocínio 

lógico e de prática colaborativa que a Web 2.0 pode proporcionar. Portanto, pode ser uma 

alternativa, enquanto recurso, que auxiliará este processo, o que favorecerá o progresso 

intelectual dos estudantes. Face ao exposto, é imprescindível que as instituições escolares criem 

oportunidades que propiciem o uso de TDICs que poderão contribuir para o processo de ensino e 

de aprendizagem. 

Ao considerarmos estas alterações no processo em questão, onde é possível associar 

ensino e aprendizagem e a Cultura Virtual, a relação do binômio professor-estudante, pode ser 

diferentemente performada. Posto isto, surge a questão problema desta pesquisa: Quais 

contribuições os vídeos do YouTube podem proporcionar no processo de ensino e de 

aprendizagem dos conteúdos abordados com estudantes do 9° ano do ensino fundamental e 

do 1° ano do ensino médio?  

Para responder a esta questão, elencou-se como objetivo principal: Analisar contribuições 

dos vídeos do YouTube para o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos abordados 

com os estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio. E como 

objetivos específicos:  

• Avaliar se os professores destes estudantes utilizam vídeos do YouTube e/ou 

indicam vídeos da plataforma para os mesmos;  

• Identificar se os vídeos do YouTube são utilizados por estes estudantes para 

aprimoramento dos estudos e/ou realização de atividades em relação aos 

conteúdos abordados em sala de aula;  

• Verificar como os estudantes selecionam os vídeos para estudo ou atividade 

avaliativa. 
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O interesse em realizar este estudo, surgiu a partir de experiência pessoais em diferentes 

canais que utilizam a plataforma YouTube como facilitador e agregador interativo. Nesses canais, 

YouTubers, sejam eles, professores ou não, ponderam não só videoaulas, mas também, conteúdos 

informativos e ao considerarmos a dinâmica da plataforma, os desenvolvedores de conteúdo, 

buscam determinar assuntos, previamente, e convidam seus seguidores a interagirem com 

perguntas e questionamentos, favorecendo, desta forma, a abertura de um espaço para discussões 

que abarcam as práticas colaborativas já mencionadas. 

Além disso, ao analisarmos durante o levantamento realizado em bases de dados 

eletrônicos, foram encontradas poucas investigações sobre a utilização da plataforma em questão 

no processo de ensino e de aprendizagem, destaca-se a relevância desta proposta, visto que esta 

ferramenta tecnológica, pode tanto se constituir como facilitadora do processo educativo, como 

pode reafirmar antigas práticas centradas no falar-ditar do professor, dependendo das práticas 

instituídas ou instituintes, que envolvem o processo de ensinar e de aprender. Pretende-se, a partir 

dos resultados desta pesquisa, subsidiar novas metodologias de ensino que favoreçam o processo 

de ensino e de aprendizagem, com o intuito de contribuir para melhorar a relação do binômio 

professor-estudante, favorecendo uma utilização coletiva, democrática e significativa das redes 

sociais, como a plataforma YouTube, no processo educacional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 O processo de mediação e sua relação com os signos e a linguagem como instrumentos 

do pensamento na perspectiva da teoria sócio-histórico-cultural 

 Traçar e delinear as principais obras de Lev Seminovich Vygotsky, psicólogo russo, e 

sintetizá-las, considerando suas influências, seu objeto de estudo, suas teorias e fundamentos 

sobre o desenvolvimento sócio-histórico-cultural humano, torna-se um desafio ao elucidarmos 

que suas obras foram traduzidas de sua língua pátria, o russo, e com isso, alguns de seus 

pensamentos foram deturpados e até perdidos, mas ainda assim, podemos conjecturar sobre suas 

pesquisas, levando em conta o grande número de estudos baseados em seus pressupostos nos dias 

atuais.  

 O conceito de mediação proposto por Vygotsky e seus colaboradores, é discutido por 

Corrêa (2017) que o associa como indispensável para a compreensão das funções psicológicas 

superiores, e para o pleno desenvolvimento delas, pode-se relacioná-las com o uso dos 

instrumentos e signos, que possuem relação direta com esses elementos mediadores. Ainda sobre 

o conceito de mediação, Costa (2006), Nunes, Fernandes e Gutierrez (2014) e Facci e Souza 

(2014), ponderam que mediar é intervir e está relacionado com interagir, sem deixar de lado 

questões como contextos sociais, culturais, históricos, econômicos e até políticos. 

 Ao fazermos referência aos postulados de Vygotsky, Andrade (2010) faz menção a dois 

tipos de mediação, a instrumental e a social, no que se refere a primeira, pode-se dizer que a 

mesma está relacionada ao uso de materiais que promovem apoio didático, neste sentido, espera-

se que instrumentos que funcionam como facilitador e agregador da aprendizagem e eles podem 

ser proporcionados pelas TDICs, que no contexto educacional podem promover, sobretudo, 

práticas colaborativas que contribuem para uma aprendizagem ativa. 

 No que diz respeito a mediação social, pode-se considerar as interações sociais a partir da 

socialização em sociedade, ou seja, doravante o processo educativo, que envolverá o ambiente 

escolar, os professores, a família, que tem um papel social essencial para a promoção do 

desenvolvimento e por fim, porque não dizer, os colegas e/ou iguais, que também estão no 

processo de formação do seu ser e as interações estabelecidas pelos mesmos serão fundamentais 

no processo de ensino e aprendizagem, sendo assim, a mediação social compreende também a 

mediação instrumental e a transcende. 
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Face ao exposto, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores pode ser definido 

a partir da mediação cultural e faz associação com as relações sociais estabelecidas em sociedade, 

desta forma, podemos supor que o desenvolvimento humano terá uma dependência direta com os 

processos de mediação e acesso à cultura, posto isto, fica claro a relevância da mediação no 

processo de ensino e aprendizagem e corroborando com Andrade (2010), a mediação social tem 

lugar central e definitivo na construção do conhecimento, a partir dos pressupostos da teoria 

vygotskyana. 

Os signos, a partir da visão de Lucci (2006), são mediadores das funções psicológicas 

superiores e está associado a uma classe mediadora, que tem relação direta, sobretudo, quando se 

refere a nós, seres humanos, providos de atividades mentais desenvolvidas e ao nos referirmos ao 

conceito de mediação através dos estudos propostos por Vygotsky, a partir das pesquisas de 

Costa (2006), o psicólogo russo trabalhava a questão da mediação pedagógica, voltada para a 

interação do ser em formação com o meio em que cresce e se desenvolve. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, a mediação semiótica, que pode estabelecer 

relação, por exemplo, com a linguagem e no exercício da mesma, proporcionará o 

desenvolvimento linguístico, associado a uma necessidade humana básica, a comunicação, que a 

partir das interações sociais estabelecidas em sociedade, sob a influência da cultura, passa a ser 

determinante no processo de desenvolvimento cognitivo, social e cultural do ser em formação, 

pois a partir da mediação pedagógica, associada a comunicação, considerando a linguagem como 

instrumento fundamental para o estabelecimento da mesma, teremos o pleno desenvolvimento 

humano esperado. 

Outros autores, como Coelho e Pisoni (2012) avaliam que ao nos referirmos a mediação 

através de signos, podemos considerar que a linguagem é determinante no processo de 

pensamento e ao falarmos em superioridade mental, podemos pondera-la como sendo um dos 

principais instrumentos e/ou signos da Teoria do Desenvolvimento de Vygotsky, ou seja, a teoria 

sócio-histórico-cultural é influenciada pelo campo da linguística, sendo assim, podemos 

considerar que a base da proposta do psicólogo russo e seus colaboradores está relacionada a uma 

visão holística do ser e a socialização deste nas diferentes culturas. 

 Ainda sobre a linguagem, Lucci (2006) esboça sobre o que ela representava para 

Vygotsky e seus colaboradores, e seja falada ou escrita, é um meio de comunicação e pensamento, 

ou seja, além de ser um instrumento de mediação, por proporcionar interação social, e segundo 
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Jesus et. al (2013), fundamental na formação do sujeito, é também um dos marcos do 

desenvolvimento, sobretudo, quando se fala em desenvolvimento cognitivo, que está associado a 

real capacidade de raciocínio e pleno uso das funções mentais e intelectuais. 

A partir do desenvolvimento da linguagem, que tem relação direta com o cotidiano, o 

sujeito em formação, estará em contato com a cultura em que vive, ou seja, por meio da 

linguagem, a criança fundamenta suas relações sociais, culturais, históricas, econômicas e 

políticas. A partir do desenvolvimento das funções superiores, dos signos, dos instrumentos, da 

palavra, sobretudo, a linguagem, pode-se falar em aprendizagem e esta tem um papel essencial no 

processo de desenvolvimento humano.  

Estes instrumentos, as relações sociais e a própria cultura, podem ser associados ao 

processo de aprendizagem e aprender está diretamente relacionado ao processo de 

desenvolvimento e que aprendizagem e desenvolvimento são interdependentes, e o processo de 

aprendizagem fomenta o desenvolvimento, frente ao exposto, pode-se afirmar que o 

desenvolvimento e a aprendizagem se incitam. E Naves et al. (2018) complementam esta questão 

ao abordarem que o processo educacional, relacionado com estratégias pedagógicas, baseadas em 

relações sociais, fomentarão o processo de aprendizagem de uma forma mais ativa e significativa, 

visando o estudante e não apenas o conteúdo. 

2.1.1 A teoria do desenvolvimento humano e as interações sociais na formação do ser social 

Ao conjecturarmos sobre os pressupostos de Vygotsky e seus colaboradores que 

desenvolveram a Teoria do Desenvolvimento Humano ou Teoria Sócio Interacionista, é 

necessário destacar que o pai da Psicologia Sociocultural, a partir de discussões propostas por 

Lucci (2006) é referência no embasamento do trabalho educacional e seus postulados sofreram a 

influência do cenário sociopolítico de seu país, do desenvolvimento cultural, intelectual e 

cognitivo, sem desconsiderar a linguagem, que funciona como um instrumento do pensamento e 

que por conseguinte irá desencadear o princípio norteador e objeto de estudo do autor, a 

consciência. 

Autores como Nunes, Fernandes e Gutierrez (2014) e Maheirie e França (2007) fazem 

referência aos postulados de Vygotsky, destacando a visão crítica do psicólogo russo, elevando a 

psicologia como ciência, visando a construção da psicologia científica, sem deixar a margem o 

desenvolvimento cultural. Frente a isto, pode-se afirmar que a base da Teoria Sócio-Histórico-
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Cultural parte deste princípio básico, e neste momento discorremos que a psicologia é, de acordo 

com Abib (2009) uma ciência que estuda o homem como um todo, o que a constitui como uma 

área do conhecimento que trabalha a subjetividade. 

 Os trabalhos da teoria vygotskyana fazem alusão ao comportamento humano, associado 

aos aspectos cognitivos de um ser em formação, aquele que em sociedade, a partir de interações 

sociais, adquire consciência e sofre com a persuasão social e com isso se desenvolve no seu 

processo de humanização. Posto isto, podemos falar no desenvolvimento de funções psicológicas 

superiores, que serão determinadas sócio-histórico-culturalmente. Sendo assim, considera-se uma 

teoria que se fundamenta no desenvolvimento intelectual humano, sem desconsiderar seu 

contexto social e fazendo relação com a consciência, a Teoria do Desenvolvimento Humano 

poderá ser compreendida. 

Autores como Lucci (2006) e Salami e Sarmento (2011) se complementam ao traçarem os 

objetivos da proposta da Teoria do Desenvolvimento Humano de Vygotsky e analisaram algumas 

assertivas da teoria do psicólogo russo, dentre elas, podemos destacar os aspectos relacionados as 

interações sociais, a partir do momento em que um ser em formação, será condicionado a estas 

interações e de acordo com Magalhães (2014) pode-se afirmar que este sujeito em formação 

sofrerá a influência direta de instrumentos que permitirão o seu desenvolvimento em sociedade, 

nas diferentes culturas e desta forma aspectos sócio-histórico-culturais serão determinantes para a 

formação do sujeito. 

 Ivic (2010) que também destaca os postulados de Vygotsky, afirma que o processo de 

desenvolvimento do ser humano, sofre a influência da família, da escola e da sociedade como um 

todo e estas instituições determinarão uma série de instrumentos e mensagens culturais, como a 

linguagem. Face ao exposto, um sujeito em desenvolvimento poderá ser formado a partir de um 

modelo preestabelecido, onde questões sócio-histórico-culturais deverão determinar a formação 

deste, que deverá se reconhecer no seu igual, o que caracterizará o fenômeno do 

autoconhecimento, o que deverá contribuir para a formação de um sujeito consciente. 

 Ao nos referirmos as interações sociais, é necessário compreendê-las como parte do 

processo do desenvolvimento psicossocial humano. Sendo assim, o pensamento e a linguagem, 

enquanto funções psicológicas superiores, não se desenvolveriam sem o aporte construtivista das 

interações sociais e o desenvolvimento humano estaria comprometido sem as mesmas, que são 

estabelecidas ainda na infância e que determinarão e caracterizarão o ser social em sociedade, nas 
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diversas faixas etárias, ditas escolares ou não. Neves et al. (2018) destacam outros aspectos como 

determinantes, como comportamento dos indivíduos em sociedade, considerando gestos, 

expressões corporais e faciais, entre outros. 

Coelho e Pisoni (2012) e Andrade e Smolka (2012) se referem aos postulados do 

psicólogo russo e seus colaboradores, fazendo exposições a respeito das interações sociais do 

indivíduo estabelecidas em sociedade, que deverão ser determinadas a partir da relação com o 

outro e a partir desta abordagem discutimos a formação do ser social e cultural sendo resultado de 

uma série de questões, como a aprendizagem social e a internalização das diferentes culturas, isto 

é, a teoria do desenvolvimento de Vygotsky se baseia na formação do ser humano, associada a 

dimensão sócio-histórico-cultural. 

2.1.2 A instituição escolar, o professor e a influência na zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP) 

Sobre a relação de mutualidade existente entre desenvolvimento e aprendizagem, de 

acordo autores como Lucci (2006), Costa (2006), Neves e Damiani (2006) e Coelho e Pisoni 

(2012), Magalhães (2014) e Corrêa (2017), que se referem a uma das principais esferas do 

trabalho desenvolvido por Vygotsky e seus colaboradores, a Zona de Transição da Aprendizagem 

(ZTA) ou Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que pode ser associada ao processo de 

desenvolvimento, pois considerando sua definição, pode-se afirmar que a ZDP será o espaço em 

que a escola deverá trabalhar para promover o desenvolvimento efetivo, que ocasionará a 

aprendizagem, nas diferentes faixas etárias e associando com as TDICs, este processo poderá ser 

ainda mais alcançável. 

Chaiklin (2011), que também discute o conceito de ZDP dentro da teoria do 

Desenvolvimento de Vygotsky, destaca a existência de propósitos deste conceito, relacionando-

os com o reconhecimento das diferentes funções psicológicas superiores em desenvolvimento nas 

diferentes faixas etárias, associadas a interação social e cultural e com a certificação do 

desenvolvimento, considerando a transição necessária para o desenvolvimento dessas funções. E 

quando se fala no desenvolvimento de funções superiores, Coelho e Pisoni (2012) e Corrêa 

(2017), destacam que o desenvolvimento pleno delas, estará associado a uma base cultural. 

A partir desta base, é que a escola deverá promover o desenvolvimento de estudantes, 

relacionado ao processo de aprendizagem, ou seja, a escola deve estar preparada para estabelecer 
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e determinar o ensino, não concebendo apenas o processo de maturação infantil, pois quando 

fala-se em maturação, existe uma associação com o crescimento e o mesmo está relacionado ao 

aumento físico do corpo. A escola, então, deverá trabalhar os aspectos sociais, históricos e 

culturais, associados as interações sociais em sociedade, como condição prévia para promoção da 

aprendizagem e do pleno desenvolvimento humano. E não se pode desconsiderar a família neste 

processo, sendo que Nogueira (2005) completa que o binômio escola e família também é 

estabelecido a partir da interação social. 

 E esta interação pode ocorrer a partir de uma visão social, cultural e histórica dessas 

instituições e o mais importante, é que essa relação institucional é o elemento central, no que diz 

respeito, ao desenvolvimento pleno das funções psicológicas superiores. Mas é essencial deixar 

claro, que a escola não irá se limitar as atividades voltadas para o desenvolvimento intelectual 

dos estudantes, e que a família deverá passar a intervir em questões pedagógicas e disciplinares, 

por exemplo, e isso sem que nenhuma das instituições percam sua autoridade em sociedade. 

 A partir da análise dos estudos vygotskyanos considerando o contexto escolar, Salami e 

Sarmento (2011), de Jesus et al. (2013) e Raad (2016) enfocam nos aspectos que relacionam a 

aprendizagem e o desenvolvimento, e concluem que o processo de aprendizagem será 

estabelecido quando houver a possibilidade da promoção do desenvolvimento cognitivo, sem 

deixar de lado as diferentes funções psicológicas superiores, e Coelho e Pisoni (2012) sinalizam 

que o processo de ensino e de aprendizagem envolve questões que englobam aspectos culturais, 

econômicos, sociais e políticos. 

Corrêa (2017), discute que a figura do professor deverá se preocupar com a questão da 

apropriação do conhecimento que será adquirido na escola, ou seja, a instituição escolar apresenta 

como uma de suas principais funções, de acordo com Neves e Damiani (2006) e Mahoney, 

Almeida e Almeida (2007) a de transmissora sistematizada de conhecimento, sem depreciar os 

aspectos sociais, históricos, culturais, econômicos e políticos, sendo assim, a escola jamais 

poderá se abster do seu compromisso social em sociedade. 

Arendt (1961), nos diz que a instituição escolar tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de um ser em formação, considerando crianças e adolescentes, sendo assim, 

pode-se afirmar que a escola precisa acolher este ser em formação e promover o seu 

desenvolvimento pleno, sem deixar de lado aspectos humanistas, ou seja, a formação de um 

sujeito em desenvolvimento, a partir do nascimento, envolverá questões que perpassam os 
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caminhos da humanização, posto isto, entende-se que os aspectos culturais têm ação direta no 

processo de desenvolvimento humano. 

Frente ao que vem sendo discutido, é importante que o professor se reconheça como um 

mediador da cultura, para que possa favorecer o processo de aprendizagem, criando e 

proporcionando possibilidades para o desenvolvimento dos estudantes que ele assiste e Salami e 

Sarmento (2011), acreditam que o professor deve ter em mente a questão da aprendizagem 

significativa e colaborativa, pensando na promoção de uma aprendizagem ativa e demonstrativa.  

E quanto a mediação da cultura, a mesma deverá ser assimilada pelos diferentes sujeitos 

em formação, ou seja, os processos educativos dependerão do desenvolvimento das funções 

mentais superiores e isto será refletido diretamente no processo de ensino e aprendizagem e neste 

processo existem uma série de questões que o fundamentam como sendo uma atividade concreta 

e repleta de intencionalidades, sendo assim o professor precisa estar disponível para executar o 

seu papel de mediador cultural e não como um instrumento transmissor de conteúdos. 

Raad (2016), faz referência as influências marxistas dos postulados do psicólogo russo, é 

importante salientar, que a partir disso, não se pode reduzir o professor a um mero mediador, 

quando na verdade ele é detentor de um instrumento essencial que possibilita acesso ao 

conhecimento e à cultura, a linguagem. O professor deverá inovar nas situações que envolvem 

interação, que estarão associadas a internalização e apropriação do conteúdo, neste momento, 

retomamos a questão das práticas colaborativas e analisando o contexto escolar, o conhecimento 

pode ser compartilhado coletivamente, com o objetivo de promover uma nova perspectiva no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 E ainda de acordo com a autora supracitada, sobre a questão da figura do professor, não se 

apresentar apenas como um instrumento transmissor de conteúdos, e complementa fazendo 

menção as ressalvas de Vygotsky sobre a escola, funcionando apenas como transmissora de 

conteúdos e sobre isso, pode-se dizer que a instituição escolar, muitas vezes, se isenta de 

trabalhar princípios importantes, como a relação do conteúdo ensinado com a vida cotidiana, a 

questão da equidade social, direitos humanos, o que favorece, dentre outras coisas, a 

estratificação social, etc. 

2.1.3 O princípio da unidade da consciência e da atividade na teoria do desenvolvimento 

humano 
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É inegável o papel formador e sócio-histórico-cultural da instituição escolar e autores 

como Lordelo e Tenório (2010), Jesus et al. (2013) e Nunes, Fernandes e Gutierrez (2014) 

analisam o conceito de consciência proposto por Vygotsky e seus colaboradores, fazendo 

referência a um dos princípios da psicologia vygotskyana, o princípio da unidade da consciência 

e da atividade, associando a consciência a um objeto de estudo, e a partir da análise destes autores 

percebemos que como instrumento e signo, a linguagem tem uma importância inexorável quando 

configurada a tomada de consciência, associada a sociabilidade.  

 Ivic (2010) discute que o psicólogo russo trabalhou questões voltadas para a sociabilidade 

primária, aquela que possui relação direta com a interação social e cultural em sociedade e a 

partir disto, um sujeito em formação estabelece vínculos que estimularão o seu desenvolvimento 

e em pleno processo de formação e cognição, passa a tomar consciência de seus atos e aprimorar 

o seu comportamento em sociedade, se reconhecendo no meio em que vive, posto isto, 

experiências sociais, culturais, políticas, econômicas e históricas contribuem significativamente 

para o desenvolvimento e reconhecimento deste sujeito enquanto pessoa humana. 

 De acordo com Toassa (2014) pode-se afirmar que a Teoria do Desenvolvimento de 

Vygotsky estabelece relação entre o pensamento e a linguagem, associada ao diálogo e/ou 

discurso que está relacionado diretamente a questões sócio-histórico-cultural do indivíduo. E ao 

analisarmos discussões propostas por Coelho e Pisoni (2012), na perspectiva do desenvolvimento 

de funções psicológicas superiores, podemos relacioná-las com a tomada de consciência ou do 

controle dela, sem desconsiderar o comportamento humano em sociedade, além de questões 

como a liberdade de expressão nas mais diferentes culturas do mundo.  

E Neves e Damiani (2006) e Coelho e Pisoni (2012) concordam que a partir do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, um sujeito em formação será submetido a 

uma série de alterações que ocasionarão seu desenvolvimento cognitivo, relacionado ao 

pensamento e a linguagem e a partir disto, teremos o estabelecimento da consciência que se 

fundamenta através das interações sociais estabelecidas em sociedade. Desta forma, a linguagem 

possui papel central no desenvolvimento do princípio da unidade de consciência e determina a 

formação de um sujeito sócio-histórico-cultural. 

Ao nos referirmos a relação existente entre pensamento e linguagem, além das interações 

sociais obtidas através das diferentes culturas, podemos considerar que o processo cognitivo, 

intrínseco ao desenvolvimento humano, se estabelece, e a partir disso, o princípio da unidade da 
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consciência se instala, sem desprezar fatores indispensáveis como a compreensão, que acontecerá 

através da comunicação, que por sua vez, envolverá as influências do pensamento nas relações 

sociais, sem deixar de lado intenções e emoções do sujeito e isso caracterizará a comunicação 

humana. 

A consciência, segundo Nunes, Fernandes e Gutierrez (2014) apresenta papel central na 

questão da transformação do meio em que vive o sujeito em formação e isto pode ser constatado 

a partir dos processos de mediação interdependentes, sem desconsiderar a subjetividade e quando 

se pensa no papel formador e sócio-histórico-cultural da escola, pode-se fazer referência a 

mediação social e a partir da mesma, o ser em formação irá se desenvolver e adquirir consciência, 

a começar pelas alterações e transformações do meio em que vive.  

Neste ponto, nos referimos mais uma vez, a figura do professor, que de acordo com 

Andrade (2010) deverá ser inovador e deverá destacar situações que envolvem interação, que 

estarão associadas a internalização e apropriação de conteúdo. Frente a isto, o professor, ao 

exercer o seu trabalho e ao promover uma mediação social, contribuirá para o desenvolvimento 

do princípio da unidade da consciência e a partir da interação e transformação do meio, 

Magalhães (2014) avalia que as mudanças que ocorrerão no comportamento do sujeito em 

formação serão definitivas. 

 E sobre estas alterações, a partir do desenvolvimento humano, chegando na adolescência, 

onde, de acordo com Mahoney, Almeida e Almeida (2007) e Facci e Souza (2014), este sujeito 

terá uma tomada de consciência e passará a se comportar de acordo com o que vem a ser 

estabelecido social e culturalmente falando, sem desconsiderar aspectos como responsabilidade, 

independência e até a rebeldia. Neste ponto, ponderando o desenvolvimento humano, pode-se 

fazer uma alusão ao sujeito em formação na infância. 

Sobre esta fase da vida, pode-se afirmar que a criança, dependendo de sua faixa de idade, 

em geral, não se comporta avaliando pressupostos estabelecidos em sociedade e reafirmados 

culturalmente, sendo assim, no processo de desenvolvimento, a criança vai adquirindo o princípio 

da unidade da consciência, proposto por Vygotsky e no avanço de seu desenvolvimento, 

sobretudo, na pré-adolescência e adolescência, quando tomam consciência de seu comportamento 

e passam a agir de uma forma mais retraída e com preferência pela interação social com os seus 

iguais. 
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Ao relacionarmos a composição da consciência no processo de desenvolvimento, a escola 

pode ser considerada uma instituição privilegiada, pois ela pode propiciar de forma boníssima, a 

associação entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, correlacionando esses aspectos com a 

cultura e seus instrumentos e neste contexto, pode-se falar na possibilidade de ampliação e 

aprimoramento da consciência, de acordo com Jesus et al. (2013), sem desconsiderar a totalidade 

do sujeito em formação, em desenvolvimento e em composição de sua consciência.  

A partir do desenvolvimento na transição entre a infância e a adolescência, segundo Facci 

e de Souza (2014) a figura do professor continua sendo fundamental para o estabelecimento do 

desenvolvimento, relacionado a faixa etária, pois será ele quem deverá direcionar o adolescente, 

este sujeito em formação e em transição, que em seu processo de desenvolvimento, participa mais 

ativamente em atividades socialmente úteis e no que diz respeito ao princípio da unidade da 

consciência, estabelece relações que continuarão promovendo a sua plena evolução. 

2.1.4 A influência da teoria sócio-histórico-cultural na transição entre a infância e a idade 

adulta 

A partir dos pressupostos de Vygotsky, Viola (2017) reflete sobre a formação dos 

conceitos, da linguagem, da consciência e do pensamento, sobretudo, na adolescência, período 

que compreende a faixa etária dos sujeitos deste estudo, e que de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) envolve pessoas ente 10 e 20 anos, já para Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) abarca toda pessoa de 12 a 18 anos de idade. E segundo Assis et al. (2003) e 

Mahoney, Almeida e Almeida (2007), corresponde a um período de mudança e transição, que 

afeta os aspectos físicos, sexuais, cognitivos e emocionais, devemos compreender, desta forma, 

que esta fase da vida não é uma simples continuação do desenvolvimento na infância, de acordo 

com a perspectiva dos postulados de Vygotsky. 

 E Viola (2017), complementa esta questão a partir da visão vygotskyana, ao julgar que 

não se pode pensar o desenvolvimento da adolescência completamente desvinculado do 

desenvolvimento na infância. Podemos dizer que os princípios da Teoria do Desenvolvimento 

valem também para este grupo, sem deixar de lado o caráter definitivo da puberdade, sobretudo 

quando se fala em maturação sexual, considerando ainda, o papel essencial da interação social e 

da cultura no desenvolvimento da linguagem, onde o estímulo é essencial, não só para que haja o 
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aprimoramento da mesma, mas também para compreender que com isso, os processos do 

pensamento também estarão arraigados na questão. 

 De acordo com Facci e Souza (2014), discorrendo sobre a teoria vygotskyana, a partir de 

todas as alterações corporais de um adolescente, não se pode achar que essas mudanças estarão 

dissociadas no decorrer de seu desenvolvimento, e ainda relacionando com a teoria em voga, 

essas alterações serão diretamente influenciadas pela sociabilidade, sem desprezar os aspectos 

históricos, sociais, econômicos, políticos e culturais, e considerando que o adolescente ainda é 

um sujeito em formação, o mesmo passa a reestruturar seu novo espaço enquanto pessoa nas 

relações sociais, sem deixar de lado suas necessidades. 

Andrade (2010) afirma que faz-se necessário, sobretudo, nas fases de transição, que as 

instituições escolares possibilitem um processo de aprendizagem que facilite as diferentes formas 

de interação social, sem desconsiderar as mediações pedagógicas, instrumentais e sociais que 

devem potencializar o processo de desenvolvimento, promovendo assim, a formação de um ser 

pensante, formador de opinião e problematizador em sociedade. 

 Quando nos referimos a adolescência como uma fase de transição e que o processo de 

desenvolvimento está em pleno funcionamento, é importante frisar que cabe as instituições 

escolares promoverem o uso de recursos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem, 

visando a conservação do ambiente escolar, deixando-o ainda mais interessante para os 

estudantes desta faixa etária, considerando que a cultura, associada a manutenção de uma 

proposta pedagógica, por exemplo, e corroborando com Calegari e Pozzebon (2015), com o 

lúdico, permanece priorizada na educação infantil e perde a utilidade na educação fundamental e 

média. 

 E ao nos referirmos ao processo de ensino e de aprendizagem nos anos finais do ensino 

fundamental e no início do ensino médio, ratificamos, com base em Koscianski e Glizt (2017), 

pode-se afirmar que estudantes deste período escolar, apresentam certas dificuldades, sobretudo, 

quando se considera questões de raciocínio lógico. E Nunes et al. (2017) complementam estes 

aspectos ao discorrerem que as TDICs passam a funcionar como uma alternativa no 

desenvolvimento de atividades que auxiliam de forma fidedigna no processo de aprendizagem. 

 Destacamos o papel das TDICs na promoção de uma aprendizagem ativa, colaborativa e 

significativa, associada ao desenvolvimento cognitivo, sem desvalorizar o uso de instrumentos e 

signos, como a linguagem, que trabalhará, sobretudo, a comunicação entre os pares, sendo assim, 



28 

 

 

Koscianski e Glitz (2017) consideram o pleno desenvolvimento humano dos adolescentes, 

relacionando linguística e pensamento com outras capacidades que estão associadas ao processo 

de cognição, como a análise situacional, a síntese de determinado instrumento, a comparação, 

entre outros. 

 Podemos afirmar, então, que existem especificidades nos diferentes estudantes, sobretudo, 

nos adolescentes das mais diversas idades, e refletindo sobre especificidades culturais, de acordo 

com Buttler (2005), acredita-se na importância desse sujeito em formação, ser visto como um ser 

holístico, ou seja, este sujeito precisa ser compreendido em sua totalidade, na sua globalidade, 

analisando suas diferenças sociais, culturais, históricas, econômicas, políticas, entre outros. E ao 

trabalharmos este sujeito em formação, pensando no seu desenvolvimento de forma holística, 

fazendo relação com as interações sociais estabelecidas em sociedade, estaremos priorizando-o, 

enquanto cidadão. 

E sobre essas interações, sobretudo, quando se refere a sujeitos em formação, como os 

adolescentes, é importante perceber que sob a perspectiva de Buttler (2005), que discute o sujeito 

reflexivo, Podemos afirmar que sujeitos em sociedade, seguem, ou deveriam seguir, determinadas 

condutas, a partir de aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos, delineiam as mesmas em 

sociedade e definem o comportamento ideal de um cidadão e estas condutas, podem ser 

sustentadas por discursos que trabalham questões que definem o certo e o errado em sociedade. 

 Ao nos referirmos a outros instrumentos que estabelecem a sociabilidade e ao mesmo 

tempo, promovem o desenvolvimento, podemos considerar a revolução proposta pelas práticas 

colaborativas motivadas pelas TDICs e Linhares e Chagas (2015), ponderam que elas 

proporcionam espaços em que o conhecimento passa a ser compartilhado de forma coletiva, 

considerando que o campo educacional vem se adaptando às múltiplas atividades tecnológicas, 

sem falar na influência direta da cibercultura, que pode funcionar como suporte para a promoção 

de uma aprendizagem colaborativa e significativa, sobretudo na era da tecnologia, e ao 

trabalharmos com estudantes em processo de formação, onde a reflexibilidade pode ser 

estimulada, o processo de desenvolvimento torna-se ainda mais plausível. 

 O uso de recursos tecnológicos na educação tem como objetivo principal, inovar no 

processo de aprendizagem, favorecendo a criação de possibilidades, por parte da figura do 

professor, na melhoria dos resultados da aprendizagem dos diferentes estudantes, valorizando 

suas particularidades, sem deixar de lado sua totalidade e globalidade, e acreditando em uma 
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instituição educacional que coloca em prática sua responsabilidade, estimando as especificidades, 

independente de país, região, estado, cidade ou distrito, sem ignorar as necessidades de 

aprendizagem. 

2.2 Determinantes da inserção das TDICs no processo educativo como estímulo à 

aprendizagem 

Com a expansão tecnológica, setores como a educação, de acordo com Curcio e Barros 

(2017) passou a inserir as TDICs no processo de ensino e de aprendizagem, enquanto recurso 

potencial, que pode contribuir para uma aprendizagem significativa. Nesta direção de pensamento, 

Rocha et al. (2018), destacam que as TDICs podem contribuir para a construção, o 

compartilhamento e a disseminação de conhecimentos, desde que se intensifique os processos de 

mediação pedagógica com tal propósito. Neste contexto, discutiremos aspectos que abordam a 

inserção das TDICs no processo de ensino e de aprendizagem. 

 E ao trabalharmos questões relacionadas à mediação pedagógica, associada a inserção das 

TDICs no processo de ensino e de aprendizagem, necessita-se discutir quesitos que dizem 

respeito a transversalidade didático-pedagógica, que conforme a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (Brasil, 2018) corresponde a uma metodologia de trabalho que visa a 

associação dos componentes curriculares as diferentes áreas do conhecimento e considera temas 

contemporâneos, sendo as TDICs, um desses temas que podem estar ligados ao processo de 

ensino e de aprendizagem, desde que sejam trabalhadas a partir de uma perspectiva integrada e 

significativa. 

 Ao considerarmos a escola, enquanto instituição, que poderá determinar uma série de 

instrumentos e mensagens culturais, assim como a família e a própria sociedade, não se pode 

ignorar as alterações que as TDICs vêm provocando, no que diz respeito a educação e de acordo 

com Pischetola e Heinsfeld (2018) quando consideramos as alterações que as TDICs podem 

proporcionar, podemos nos referir a aspectos revolucionários, sobretudo, quando se fala em 

letramento digital, linguagem midiática, internet, Mobile – Learning, dentre outros, oferecendo 

diferentes possibilidades de aprendizagem e colaboração, considerando o compartilhamento de 

informações em tempo real. 

Tendo em vista uma sociedade da informação, comunicação e tecnologias digitais e a 

partir das discussões propostas, Linhares e Andrade (2018) que abordam aspectos relacionados a 
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nova conformação social, a partir do advento e da evolução das TDICs, podemos considerar que 

essa conformação possui uma relação direta com novas tendências sociais, que possuem 

associação com a forma de organização dos dados e informações que são obtidos através dessas 

novas tecnologias. Podemos, desta forma, fazer relação entre essa nova conformação social e as 

interações sociais estabelecidas em sociedade. 

Quando associamos o uso dessas tecnologias, como os dispositivos móveis, como os já 

citados, faz-se necessário compreender que o YouTube enquanto plataforma de vídeos, funciona 

também, no formato de aplicativo, o que pode contribuir para uma aprendizagem contínua e 

significativa. Souza e Bianchini (2019) complementam esta questão ao considerarem a 

dinamicidade proporcionada de forma expressiva, além do compartilhamento de conhecimentos 

que poderão gerar aprendizagens que contribuirão para o desenvolvimento individual, mas 

também dos diferentes grupos, e Moran (2015) discute, também, os aspectos negativos e destaca 

que o êxito na aprendizagem pode não ser determinado a partir da inserção das TDICs no 

processo de aprendizagem, mas da mediação que se promove por meio destas. 

É neste sentido, que Brito e da Purificação (2008), Kenski (2012) e Linhares e Andrade 

(2018) discutem questões que compreendem esta inserção nos diferentes espaços educacionais, 

ponderando que esses recursos devem, obrigatoriamente, corresponder a uma fundamentação 

pedagógica, ou seja, as TDICs oferecem uma série de recursos importantes e que podem ser 

associados ao processo de ensino e de aprendizagem, mas estes recursos devem ter um 

significado e deve ser utilizado de forma consciente neste processo, sendo assim, os mesmos 

devem estar contextualizados, para que o processo de aprendizagem seja efetivo e significativo.  

A partir disso, reforçando aspectos discutidos por Rocha et al. (2018) a inserção dessas 

tecnologias no processo educacional exigirá da instituição escolar, do professor e do estudante, 

mudanças significativas de comportamento, para que esta associação possa acontecer da melhor 

forma e com resultados positivos, pois esses recursos funcionarão como apoio no processo de 

ensino e de aprendizagem e os mesmos devem ser fundamentados, para que os diferentes atores 

sociais considerem variados aspectos, no que diz respeito a participação efetiva no andamento do 

processo, visto que a partir do momento em que o professor significar o uso dessas tecnologias, 

não só ele, mas também os estudantes irão trocar experiências, o que contribuirá para o sucesso 

de todo o processo. 
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Leite (2016) e Cruz (2018) complementam esta questão, por meio de uma a visão crítica, 

com relação ao uso das TDICs no processo de aprendizagem, sobre isto, é fundamental que esta 

visão procure influenciar os educadores e até gestores educacionais, no que diz respeito ao uso 

criterioso desses recursos e Brito e Purificação (2008), que discutem a práxis do professor, 

complementam esta questão ao abordarem que é possível compreender o uso das TDICs, quando 

o docente fundamenta esse uso, proporcionando um direcionamento ao ensino e a aprendizagem. 

Podemos, desta forma, nos referir a uma prática educativa que aborda questões inovadoras, 

ou seja, práticas que trabalham o envolvimento das TDICs no processo de ensino e de 

aprendizagem, que oferecem significado a utilização destes recursos, enquanto instrumentos de 

ensino. Sob este olhar, Cruz (2018) indica que a práxis docente pode ser influenciada pelas 

TDICs, destacando inovações necessárias no quesito ensino e aprendizagem, compreendendo que 

o uso de recursos inovadores deve ter um propósito, um objetivo real, que não se limite apenas ao 

uso de aulas expositivas, com isso, deve ficar claro para o docente, a necessidade de 

contextualização para o uso dessas tecnologias, considerando efetividade, inovação da 

aprendizagem e estímulo ao senso crítico do discente. 

A partir de discussões propostas por Viana e Teixeira (2019) que debatem questões 

voltadas para o uso de tecnologias que promovam a inclusão de estudantes em atividades de 

aprendizagem, analisam aspectos que complementam a importância da contextualização do uso 

das TDICs neste processo, e que elas possam estimular a participação, a colaboração e a 

significação do que é discutido no ambiente escolar, considerando o respeito as diferenças e a 

valorização dos distintos atores em processo de formação, e é relevante afirmar que o papel da 

escola é fundamental, enquanto instituição social e formadora de seres sociais que considera, 

também, aspectos históricos, políticos, culturais e econômicos. 

Percebemos a importância de se considerar a apropriação das TDICs no processo de 

aprendizagem e de acordo com Leão (2011) a escola deve continuar se preocupando com o 

compromisso de formar cidadãos conscientes nos mais variados aspectos, incluindo questões que 

envolvem a absorção de informações, que poderão gerar o conhecimento efetivo, e as TDICs, 

vêm se mostrando, segundo Reis, Leite e Leão (2017) instrumentos facilitadores e agregadores de 

conhecimento, com o apoio de práticas pedagógicas bem fundamentadas. E ainda nos referindo 

aos autores supracitados, não se pode considerar que as TDICs solucionarão todos os problemas 
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da educação, estas tecnologias precisam ser vistas como recursos a serem somados no processo 

educacional. 

De acordo com Hergemöller e Schwertner (2018) para o estabelecimento de uma 

aprendizagem que aconteça de forma expressiva, sendo associada a utilização de recursos 

disponibilizados pelas TDICs, é necessário compreender que o uso delas pode promover a 

construção e difusão de conhecimentos, a partir de informações preexistentes e que isso pode ser 

apreciado como um dos grandes desafios, quando se pensa na prática docente, mas a inserção 

destas tecnologias no processo de aprendizagem pode ser avaliada como uma boa oportunidade 

para o desenvolvimento de uma nova prática e que oportuniza a participação do estudante 

enquanto construtor de seu próprio conhecimento.  

E ao ponderarmos o estudante como construtor de seu conhecimento, onde ele participa 

ativamente do processo de aprendizagem, devemos levar em conta a mediação pedagógica em 

todos os aspectos, pois o advento da tecnologia que resultou nas TDICs, proporciona acesso 

imediato a todo e qualquer tipo de informação e autores como Souza e Bianchini (2019) avaliam 

que o professor deverá trabalhar em conjunto com o estudante, a partir da mediação, para que 

este sujeito em formação selecione conteúdos relevantes, para que haja a produção efetiva de 

conhecimento sem equívocos.  

A partir desta discussão, percebe-se que as TDICs, segundo Martins et al. (2018) 

resultaram em alterações no processo de ensino e de aprendizagem e quanto a isso, destacamos o 

papel do professor neste aspecto, pois no que concerne a mediação pedagógica, que já fazia parte 

do processo, com essas tecnologias, o docente passou a conduzir o estudante, com relação a 

pesquisa, a busca do conhecimento, o uso de dados e informações fidedignas e relevantes, já que 

estes podem ser adquiridos a partir dos mais variados recursos disponíveis. 

Serres (2013) discute o perfil do jovem contemporâneo ou nativo digital, este, a partir de 

suas interações sociais, vivenciam diferentes experiências, nos mais variados ambientes e 

momentos da vida, compreendem aspectos históricos, mas não se preocupam com questões que 

analisam a origem dos materiais que pesquisam, sobre isso, não se considera apenas os conteúdos 

discutidos no ambiente escolar, mas também pesquisas que poderão ser envolvidas no dia a dia 

desses indivíduos. Sendo assim, a partir da mediação pedagógica e do uso consciente das TDICs, 

o professor poderá possibilitar o desenvolvimento efetivo do estudante. 
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Neste contexto, Martins et al. (2018) discutem aspectos relacionados as oportunidades de 

se obter um produto positivo, no que diz respeito a educação efetiva do estudante, isso porque 

além de todos os objetos que as TDICs podem proporcionar, existem ainda os recursos online, 

como a plataforma YouTube, no que diz respeito aos canais educativos, bases de dados online, 

revistas e bibliotecas eletrônicas e uma série de outros recursos capazes de contribuir para uma 

aprendizagem efetiva, avaliando o processo de ensino e de aprendizagem, sem deixar de lado a 

importância da mediação pedagógica, enquanto facilitadora do processo. 

E quando nos referimos as TDICs como um produto cultural, não se pode considerar que 

a inserção delas no processo de ensino e de aprendizagem deve ser feita a partir de imposições 

culturais e Peixoto (2016) complementa esta questão, a partir do momento em que afirma que 

estes recursos são impostos, visando sobretudo, questões econômicas, ou seja, a inserção das 

tecnologias sem um propósito pedagógico, os atores envolvidos no que diz respeito às 

instituições escolares, são prejudicados e a busca por inovações pedagógicas tornam-se pífias. 

Neste sentido, Martins et al. (2018) discutem que as estratégias para a inserção das TDICs no 

processo de ensino e de aprendizagem, devem visar o desenvolvimento crítico, criativo e que 

ofereça oportunidades diversas, como a capacidade de trabalhar em grupo. 

Moran (2015) e Linhares e Chagas (2015) tratam da importância da participação 

colaborativa e significativa dos estudantes, a partir da adaptação, desenvoltura e até maturidade, 

sopesando que tendo como base a mediação pedagógica, o professor fundamentará e construirá, 

em conjunto com o estudante, diferentes aspectos que contribuirão para o aprendizado e dentre 

esses aspectos, destacamos a criatividade, desenvoltura na participação de discussões em grupo 

etc.  

2.2.1 Dados, informação e conhecimento: aspectos gerais para a compreensão das TDICs 

No capítulo anterior foi possível partir dos postulados de Vygotsky e seus colaboradores, 

no que diz respeito a Teoria Sócio-Histórico-Cultural, perceber que o desenvolvimento cultural é 

uma das peças chave para a compreensão da formação do ser social, sem desconsiderar a 

conformação do comportamento humano, associado aos aspectos cognitivos, no que diz respeito 

ao desenvolvimento das funções superiores, como a linguagem. Posto isto, a partir da compleição 

que será abordada neste capítulo, faz-se necessário discriminar informação de conhecimento, para 

trabalhar questões que serão compreendidas pelas TDICs. 
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 Podemos recorrer a Behrens (2007) que argumenta as principais diferenças entre 

informação e conhecimento. Desta forma, podemos fazer alusão a metodologia de uma pesquisa 

de determinado seguimento, onde a coleta e análise de dados serão imprescindíveis para que este 

estudo seja considerado como tal. Quando discorremos sobre dados, podemos afirmar que eles 

poderão ser associados à matéria prima da informação. Frente a isto, os dados possuem relação 

direta com a informação bruta, onde, a partir da análise deles, poderemos lapidar e discorrer 

sobre tal. 

 Pode-se afirmar que a informação é adquirida a partir de dados disponíveis e com a 

análise e/ou processamento desses, o pesquisador terá uma compreensão sobre os mesmos e com 

o processamento desses dados, teremos que trabalhar na elaboração e no refinamento deles, para 

que eles tenham um papel significativo no que tange a pesquisa, sendo assim, a disponibilização 

da informação, a partir de dados preexistentes, pode impelir a geração de conhecimento e este, 

por sua vez, poderá trabalhar na produção de outras informações. Sendo assim, considera-se, 

nesta pesquisa que o ciclo em questão, poderá assumir a seguinte forma: 

DADOS                INFORMAÇÃO                CONHECIMENTO 

Fonte: Vídeos do YouTube: Aproximações e Distanciamentos em relação ao Processo de Ensino, 

de Aprendizagem e Produção do Conhecimento.  

Frente ao que vem sendo discutido, pode-se afirmar que o conhecimento é o agrupamento 

de informações e a partir dele, o pesquisador constitui o seu saber e compreende de forma 

voluntária ou não, que o conhecimento pode ser considerado como a compreensão de uma 

informação, sendo assim, o primeiro trabalha e refina o segundo, pois estimula a formação de 

conceitos tendo em vista a informação, que por sua vez foi adquirida ponderando dados 

preexistentes. E em uma sociedade globalizada, de acordo com Martins et al. (2018) pode-se 

afirmar que existe uma tendência a difusão de dados e informações, enquanto o conhecimento 

pode passar a ser visto de forma secundária. 

 Tendo em vista os objetivos da proposta da Teoria do Desenvolvimento Humano de 

Vygotsky, autores como Salami e Sarmento (2011) destacam aspectos relacionados com as 

interações sociais e que as mesmas, possuem influência direta na formação do sujeito, face a isto, 

podemos afirmar que o conhecimento também será adquirido a partir dos processos de interação 

social, através da comunicação e a linguagem sofrerá a indução de diferentes instituições, como a 
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família, a escola e a sociedade, e estas determinarão as mensagens culturais que irão definir o 

sujeito em formação, que poderá ser associado a um pesquisador. 

2.2.2 Aspectos gerais, contexto histórico e compreensão das TDICs no processo de ensino e de 

aprendizagem 

Podemos nos apoiar no conceito de tecnologia proposto por Levy (2010), onde o autor a 

considera como um dos produtos das diferentes instituições sociais, das mais diversificadas 

culturas. Santos e Melo (2017) complementam este conceito trabalhando questões voltadas para a 

necessidade humana de obter conhecimento, neste ponto pode-se relacionar esta abordagem com 

o surgimento das TDICs, considerando que nesta pesquisa, outros termos como Novas 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (NTDIC’s) e Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s) serão usados indistintamente. 

Cury e Capobianco (2014) que discutem o contexto histórico dessas tecnologias e 

afirmam que tudo começou com a invenção da prensa para impressão tipográfica por volta de 

1400 d.C. A partir desta invenção, houve a disseminação do conhecimento através das 

impressões tipográficas, que ganhou notória importância, já que os livros se tornaram mais 

acessíveis, com refinamento das informações adquiridas a partir de dados preexistentes. Face ao 

exposto, a impressão tipográfica é um marco histórico no desenvolvimento das TDICs. 

Autores como Linhares e Andrade (2018) discutem aspectos que diferenciam as 

tecnologias digitais das que eles chamam de primeira mídia de massa, que são representadas pela 

informação e comunicação analógica, como a TV, o cinema e o rádio e quanto as tecnologias 

digitais, podemos afirmar que com o advento da Web 2.0, que promoveu a revolução tecnológica 

atual, é compreendida a partir da internet e seus recursos sofrem a influência da cibercultura, que 

modificou a forma de se obter dados, informações e adquirir conhecimento. 

É a partir do século XX que surge um dos mais importantes instrumentos de informação e 

comunicação, de acordo com Santos e Melo (2017), o computador, principal influenciador das 

alterações e consequente criação da cibercultura. E foi com o advento do computador que as 

diferentes culturas passaram a socializar de forma significativa e se tornou um dos objetos mais 

utilizados na sociedade contemporânea e quando refletimos a obtenção de dados, de informação e 

conhecimento, segundo Cury e Capobianco (2014) foi o computador que possibilitou o 

processamento de dados, ponderando suas modificações no decorrer dos anos. 
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E quando nos referimos a sociedade contemporânea, podemos associá-la a comunidade da 

informação e comunicação ou uma instituição diretamente ligada as redes comunicacionais que 

permitem o acesso a todo tipo de informação que deve ser refinada para gerar conhecimentos 

significativos e de com Levy (2010) as TDICs podem funcionar como instrumentos de uma 

cultura. Santos e Melo (2017) e Pessoa, Botinha e Costa (2018) complementam esta questão ao 

discutirem o desenvolvimento dessas tecnologias tendo em vista variados contextos culturais a 

partir do final do século XX e que proporcionou uma revolução tecnológica nos diferentes países, 

incluindo as nações em desenvolvimento. 

Mas é o início do novo milénio, a partir dos anos 2000, que determina as alterações 

sociais no mundo da internet, a partir do desenvolvimento da Web 2.0, e é neste contexto que a 

associação entre pesquisa, interação e conectividade se estabeleceu e deu um novo sentido as 

TDICs e elas revolucionaram o cenário educativo e seus recursos. Martins et al. (2018) afirmam 

que estas tecnologias passaram a ser utilizadas como instrumentos pedagógicos e que poderiam 

trabalhar questões associadas a aquisição de conhecimento. Martins e Gouveia (2018) 

complementam essas discussões ao abordarem as TDICs enquanto ferramentas que dinamizam o 

processo educacional e contribui para o desenvolvimento de conhecimentos científicos e culturais. 

 Linhares e Andrade (2018) e Watanabe, Baldoria e Amaral (2018) definem as TDICs 

como recursos que contribuem para atividades colaborativas e que proporcionam comunicação e 

informação aos usuários, sobretudo, quando se refere ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Frente ao exposto, podemos afirmar que é a partir do desenvolvimento da Web 2.0 que a 

cibercultura passou a revolucionar as formas de obter informações através dos dados disponíveis 

e de se adquirir conhecimento, a partir das informações coletadas.  

Autores como Lazilha (2011) e Oliveira e Santanna (2014) resumem o conceito de TDICs 

enquanto provedoras de métodos de comunicação e Costa, Duqueviz e Pedroza (2015) 

complementam este aspecto ao afirmarem que essas tecnologias possuem associação direta com 

dispositivos eletrônicos e tecnológicos que possuem variadas funções, como os notebooks, os 

smartphones, os tablets, entre outros, sem desconsiderar que esses aparelhos podem contar com 

ferramentas específicas que podem favorecer ou dificultar a aquisição de conhecimento. 

 Com a ascensão das TDICs, de acordo com Nascimento (2009) por volta dos anos 1970 

que o Brasil, ainda vivendo sob a sombra do regime militar, começou a ter interesse, através de 

pesquisas em universidades, pelas TDICs relacionando-as com a educação e desde então, os 
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recursos que essas tecnologias proporcionam ainda podem ser são mal vistos, no que diz respeito 

a questões voltadas para a mediação pedagógica, quando consideramos a inserção desses recursos 

no processo de ensino e de aprendizagem. 

 A partir de discussões propostas por Costa, Duqueviz e Pedroza (2015) podemos associar 

as TDICs a instrumentos históricos, sociais, culturais, políticos e econômicos das diferentes 

sociedades, desde que essas tecnologias, sejam utilizadas de forma consciente e fundamentada, 

pois podem laborar como instrumentos mediadores do conhecimento, desde que a mediação 

pedagógica não seja desvalorizada pelo docente, e com esta associação, interações sociais como a 

socialização, a comunicação, trabalhos em grupo e a aprendizagem significativa e colaborativa, 

poderão ser bem trabalhadas durante o processo. 

 A partir desta contextualização faz-se necessário conceituar TDICs a partir da sua 

inserção no processo educativo e segundo Correia e Santos (2013) e Souza e Bianchini (2019) 

elas correspondem a um conjunto de ações, que exige uma metodologia, associada ao uso de 

equipamentos, que garantirão a organização da informação coletada apoiado em dados 

preexistentes e essas informações, além de gerar conhecimento, contribuirão nos processos de 

comunicação e consequente estabelecimento da linguagem, podendo funcionar como recursos 

que promoverão interações sociais, tão importantes no processo de desenvolvimento e Tumbo 

(2018) complementa ao afirmar que estas tecnologias podem funcionar como um suporte 

pedagógico significativo no processo de ensino e aprendizagem. 

 Outros autores como Silva e Conceição (2013) discutem este conceito este conceito e 

concluem que as TDICs contribuem para o processo de mediação sociocultural e podemos 

relacioná-las a Teoria do Desenvolvimento de Vygotsky a partir do momento em que 

constatamos que estas tecnologias favorecem as interações sociais estabelecidas em sociedade e 

promovem alterações nos mais variados espaços socioculturais, como a cultura, religião, política, 

educação, economia, o social, envolvendo a instituição familiar, entre outros. 

 Santos e Melo (2017) abordam o contexto proporcionado pelo século XXI, onde o 

conhecimento pode ser mediado pelas TDICs e este fator não pode ser ignorado ou proibido pelas 

instituições educacionais, já que elas podem impulsionar o processo de ensino e de aprendizagem, 

avaliando as aplicações desses recursos a partir do desenvolvimento de estratégias pedagógicas 

bem definidas. Desta forma, o uso de computadores, notebooks, smartphones, tablets e a própria 
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internet, entre outros, podem contribuir para uma aprendizagem com significado, sobretudo, para 

o estudante, mas para isso, é necessário fundamentar o uso dessas tecnologias na educação. 

 Mais uma vez, podemos retomar as interações sociais e reafirmar que as mesmas fazem 

parte do processo de desenvolvimento psicossocial humano e que essas interações contribuem 

para o desenvolvimento de funções psicológicas superiores, tão bem discutidas pela Teoria do 

Desenvolvimento de Vygotsky, e ao destacarmos a influência da família, da escola e da 

sociedade neste processo, pode-se fazer uma associação com o uso das TDICs, já que elas podem 

determinar uma série de instrumentos e mensagens culturais, além da própria linguagem, Siqueira 

(2007) complementa afirmando que as TDICs podem potencializar habilidades de raciocínio, 

criatividade, julgamento situacional, dentre outros aspectos cognitivos. 

E quando nos referimos a Web 2.0, as TDICs e a internet, esta, associada a duas primeiras, 

pode-se afirmar que ela possui variadas funções e Pessoa, Botinha e Costa (2018) as associam a 

sua potencialidade social. Frente a isto, estes recursos, quando conexos, impulsionam interações 

sociais, que fazem parte do processo de desenvolvimento psicossocial humano, sendo assim, 

podemos fazer referência ao desenvolvimento do pensamento e da linguagem, enquanto funções 

psicológicas superiores, que podem ser aperfeiçoadas a partir da inserção das TDICs no processo 

de ensino e de aprendizagem. 

Com a compreensão da evolução destas tecnologias, até a criação da internet, de acordo 

com Silva e Souza (2015), foi possível perceber o estabelecimento da associação entre a 

informática, as telecomunicações e o audiovisual e ao nos referirmos a internet é importante 

considerar, segundo Curcio e Barros (2017) que ela não pode ser vista como uma simples 

tecnologia, mas o resultado de um processo cultural que culminou na cibercultura, que 

estabeleceu a revolução tecnológica e que resultou na evolução das TDICs. 

2.2.3 Letramento, nativos digitais e a resistência à inserção das TDICs, por parte dos imigrantes 

digitais no processo educativo 

Não se pode assegurar que as TDICs possuem apenas benefícios. Dentre os mais variados 

problemas que as mesmas podem causar, estão questões relacionadas a exclusão digital e que de 

acordo com Santos e Melo (2017) é definida a partir do analfabetismo digital que a própria 

cibercultura pode proporcionar e segundo Costa, Duqueviz e Pedroza (2015) quando discutimos 

aspectos que abarcam desigualdades sociais, já que as TDICs não suprem as necessidades de boa 
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parte da população, mesmo que estas tecnologias estejam cada vez mais acessíveis. E se levarmos 

em consideração a importância do conceito de inteligência coletiva1, trabalhada por Levy (2010) 

como um dos principais pressupostos da cibercultura, essa exclusão poderia ser sanada, 

analisando alguns aspectos. 

 Podemos afirmar, então, que a partir do desenvolvimento das TDICs, o acesso as 

informações e a produção de conhecimento se propagam cada vez mais rápido e autores como 

Belloni (2012) e Santos e Melo (2017) discutem a necessidade da formação continuada de 

professores, visando modelos de práticas de integração das TDICs, buscando sanar as 

dificuldades dos ditos imigrantes digitais, ou seja, um público específico, nascido antes dos anos 

1980 e que, em geral, não possui habilidades técnicas para manusear os recursos disponibilizados 

pelas TDICs.  

Em contrapartida, Pessoa, Botinha e Costa (2018) e Pischetola e Heinsfeld (2018) 

definem nativos digitais aqueles que mantém contato com as TDICs desde o momento em que 

tiveram chances de fazer uso dessas tecnologias, ainda crianças, e as utilizam com total facilidade. 

Os autores supracitados discorrem sobre a origem do termo e o relacionam com a linguística. 

Neste contexto, podemos afirmar que um nativo digital possui uma fluência inata com relação as 

TDICs e isso pode estar associado a uma série de habilidades relacionadas aos conteúdos digitais. 

Sobre esta questão, foi citada a formação continuada de professores, no que tange ao 

aperfeiçoamento do uso de TDICs em processos educativos e faz-se necessário, citar o 

documento ICT Competency Framework for Teachers ou Alfabetização Mediática e 

Informacional (AMI) (UNESCO, 2011). 

O AMI foi proposto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) onde se propõe um currículo para a formação de professores, que visa 

questões que envolvem o conhecimento, avaliação, produção e uso de mídias e da informação, 

sendo assim, o documento focaliza a integração entre pontos específicos, como a pedagogia, 

focada na mediação pedagógica, o desenvolvimento curricular, associado ao desenvolvimento de 

programas de ensino que ressignifiquem o conhecimento, a integração plena do currículo, 

visando a transversalidade didático-pedagógica, e por fim, o sistema de apoio, que possui relação 

 
1 Termo proposto por Lévy (2010) que se fundamenta a partir da associação das interações sociais, linguagem e 

tecnologias cognitivas, considerando uma base social, desde que a internet passe a ter novas atribuições, enquanto 

ambiente de aprendizagem. 
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com a reflexão do uso de práticas pedagógicas e as possibilidades de integração de tecnologias, 

como as TDICs. 

 No que diz respeito a isto, para Livingstone (2011) as instituições escolares devem focar 

na associação do uso das TDICs, visando nos aspectos informativos e educativos delas, para que 

assim, o processo educacional possa acontecer de forma clara, concisa e sem resistências por 

parte dos estudantes. Sobre estas questões, pode-se referir o conceito de letramento, que de 

acordo com Pischetola e Heinsfeld (2018) faz-se necessário para que possamos compreender 

aspectos errôneos ao abordarmos o termo nativos digitais. 

 Os autores supracitados destacam os anos 1980 como ponto inicial para a discussão de 

letramento digital, que inicialmente trabalhou com a nomenclatura, conhecida como alfabetização 

informática, que evoluiu para alfabetização informacional e com o advento da internet, passou-se 

a fazer referência ao termo alfabetização midiática, que culminou no conceito atual de letramento 

digital, que segundo Costa, Duqueviz e Pedroza (2015) corresponde a práticas educacionais, 

como a leitura e a escrita com o apoio técnico e práticas sociais de dispositivos digitais e ao 

discutirmos o termo letramento digital, Soares (2002) destaca que aspectos como experiências 

pessoais, contribuem para o desenvolvimento de dificuldades que determinarão o uso dessas 

tecnologias. 

 Além disso, Costa, Duqueviz e Pedroza (2015) e Pischetola e Heinsfeld (2018) 

complementam esta questão, apontando que o letramento digital compreende um processo que 

ocorre ao longo da vida, que associa-se a inclusão de sujeitos em sociedade, além disso, ele irá 

definir os termos nativos e imigrantes digitais, pois o processo leva em conta aspectos culturais e 

acesso contínuo as novas linguagens, sobretudo, as digitais. Afirmamos, desta forma, que ser um 

letrado digital, compreende diferentes aspectos, que vão além do uso da técnica para utilização 

desses recursos, e para ser um letrado digital, o indivíduo necessita conceber diferentes 

abordagens, além do investimento em formação continuada. 

 Sobre esta questão, Van Dijk (2005) discute aspectos relacionados ao letramento digital, 

define que o termo é compreendido com base em três habilidades. A primeira delas concerne em 

operacionais, que se refere as técnicas, a segunda abrange as informacionais, que diz respeito a 

pesquisa online e a terceira, corresponde as estratégicas, que se refere ao refinamento de 

conteúdo. Frente a isto, Costa, Duqueviz e Pedroza (2015) e Pischetola e Heinsfeld (2018) 

ressignificam o termo nativo digital, pois eles não necessariamente englobam habilidades 
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operacionais e informacionais, mas no que se refere as habilidades estratégicas, a grande maioria 

dos nativos são completamente desprovidos delas e isso exige mediação pedagógica, 

obrigatoriamente. 

 Os autores supracitados trabalharam aspectos relacionados a desmistificação do conceito 

de nativos digitais e constataram que pais e professores acreditam que o termo é fidedigno, 

quando na verdade o correto seria chamá-los de jovens que manuseiam facilmente as tecnologias, 

e Cruz (2018) complementa esta questão, quando discute aspectos relacionados ao rechaço das 

TDICs enquanto recurso, não só metodológico e pedagógico, mas também como recurso de 

informação e comunicação e o que se vê, país afora, é a proibição por meio de leis específicas 

que coíbem o uso de dispositivos móveis, como os smartphones, nos espaços escolares, pois a 

escola tem estimado que este objeto é um dificultador no quesito preenchimento da atenção do 

discente. 

Mas é necessário que a escola compreenda, enquanto instituição social, que atitudes como 

esta, impossibilitam que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma mútua, ou seja, 

com a participação ativa do estudante enquanto construtor de seu próprio conhecimento. E 

quando nos referimos ao mal-uso das TDICs, é necessário não só fazer referência ao uso 

consciente delas, por parte dos professores, que devem oferecer um significado a utilização delas 

no processo educativo, mas também é importante discutir questões de consciência por parte dos 

“nativos digitais”. E sobre isto, é inegável os benefícios que estas tecnologias podem 

proporcionar, principalmente quando nos referimos as facilidades de acesso ao conhecimento 

através delas, mas de acordo com Pischetola (2016) essas facilidades ainda requerem total 

atenção, pois o uso intenso desses recursos exige aspectos que só são considerados pela mediação 

pedagógica. 

 Neste contexto, Pessoa, Botinha e Costa (2018) discutem questões voltadas para a 

participação do estudante, enquanto formador de seu próprio conhecimento, no processo de 

ensino e aprendizagem mediado pelas TDICs. E Carenzio (2012) pondera que estas tecnologias 

não foram criadas e pensadas para funcionarem como recurso didático, quando se concebe o 

ambiente escolar, mas o uso consciente delas, pode funcionar como parte integrante e funcional 

no aprendizado do discente. 

 É importante salientar que na sociedade contemporânea, desconsiderar qualquer tipo de 

tecnologia, sobretudo, as TDICs, enquanto recursos que podem significar a aprendizagem, 
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oferecendo dados, promover informação e consequente aquisição de conhecimento a partir delas, 

é um erro de difíceis reparos, pois neste milénio, o acesso as informações que produzirão 

conhecimento foi drasticamente modificado, e a escola não pode fechar os olhos para esta 

questão, desde que ofereça um propósito para a utilização desses recursos em seu interior. 

 A partir do momento em que discutimos a inserção das TDICs no processo de ensino e de 

aprendizagem e a resistência a elas, por parte da instituição escolar, Cruz (2018), avalia que 

podemos nos referir a exclusão social provocada pelas escolas que proíbem o uso de smartphones, 

por exemplo, e os estudantes de hoje, considerados nativos digitais, enxergam os recursos 

proporcionados pelas TDICs como principal fonte de informação e conhecimento, sendo elas 

bem pesquisadas ou não, sendo assim, é imprescindível que haja um meio termo e uma 

flexibilização do uso de recursos, quando estes podem funcionar como uma ferramenta do 

processo de aprendizagem, sopesando uma educação tecnológica e inovadora. 

 Nessa conjuntura, Ferreira e Castiglione (2018) discutem o efeito dos ambientes pessoais 

de aprendizagem, sobretudo, nos jovens, refletindo suas perspectivas e práticas, concluíram que 

as mídias e as TDICs influenciam no comportamento e na criatividade do estudantes, o que 

deveria motivar professores a desenvolver suas habilidades com o uso dessas tecnologias, sem 

desconsiderar o processo de ensino e aprendizagem de forma significativa, visto, que 

Hergemöller e Schwertner (2018) acreditam que o estudante, dito nativo digital ainda tem 

preferência pela recepção de conhecimento, o que contribui para uma aprendizagem engessada e 

descontextualizada, quando nos referimos ao que deve ser proposto atualmente, no que diz 

respeito à aprendizagem significativa. 

 E a partir da abordagem de questões que envolvem a definição de nativos e imigrantes 

digitais, considerando o docente como possível imigrante, de acordo com Hergemöller e 

Schwertner (2018) o mesmo poderá buscar a associação entre a inserção das TDICs na educação, 

a partir da busca consciente de informações que possibilitem o desenvolvimento do 

conhecimento efetivo, visto que os chamados nativos digitais, muitas vezes podem não 

compreender a pesquisa consciente, que diz respeito ao estudo a partir de fontes seguras de 

informação, que poderão gerar conhecimento. E isso tem relação direta com o fato de que o 

professor já não é o detentor de todo e qualquer conhecimento, mas ele é fundamental no 

processo de mediação das informações contidas em rede. 
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2.3 Tecnologias audiovisuais em uma perspectiva das TDICs 

 No capítulo anterior foi possível discutir aspectos que fundamentaram o uso das TDICs 

no processo de ensino e de aprendizagem e pode-se considerar a significação do ensino, partindo 

do pressuposto de que estas tecnologias podem ser aliadas no processo de aprendizagem, nas 

diferentes instituições de ensino. Neste capítulo, pretende-se abordar aspectos que trabalham as 

TDICs, a partir do advento da Web 2.0 e que com ela, todos os recursos tecnológicos, como a 

internet, se estabeleceram em sociedade, considerando a influência da cibercultura. Visando o 

objeto de estudo desta pesquisa, pretende-se discutir questões que tratam da tecnologia 

audiovisual, enquanto ferramenta no processo de ensino e de aprendizagem. 

 Frente ao que foi discutido no capítulo anterior fica claro que a partir do contexto 

histórico dessas tecnologias, podemos afirmar que elas vivem em constantes alterações e com o 

impulso da cibercultura, tornam-se cada vez mais insubstituíveis nos diferentes espaços de 

trabalho, incluindo as instituições de ensino. Nesta conjuntura, de acordo com Hergemöller e 

Schwertner (2018) podemos fazer uma alusão com a inserção de objetos como os smartphones, 

os tablets, as lousas, entre outros, que podem ser usados juntamente com os livros e outros 

materiais e que facilitam o acesso e o registro de vídeos e fotos, independente do lugar em que o 

estudante e/ou professor possam estar, e esta comodidade, contribui para a significação da 

aprendizagem, já que para o discente, o processo de aprender, será ainda mais atrativo com a 

introdução desses recursos. 

 Os autores supracitados definem tecnologias audiovisuais como um importante 

instrumento de comunicação que trabalha aspectos que facilitam a compreensão de determinadas 

informações, já que estimulam diferentes sentidos como a visão e a audição, e consequentemente, 

podem facilitar o processo de adquirir conhecimento, podemos afirmar, desta forma, que as 

instituições educativas e seus componentes, podem influenciar positivamente no processo de 

ensino e de aprendizagem ao inserir tecnologias audiovisuais neste processo, facilitando a 

construção de atores com visões críticas e reflexivas, no que diz respeito ao seu aprendizado, 

tendo em vista uma prática inovadora. 

 Faz-se necessário afirmar que não é por ser considerada uma prática inovadora, que essas 

tecnologias representam alterações positivas no processo de aprendizagem, como já foi visto. 

Hergemöller e Schwertner (2018) destacam que o uso de tecnologias audiovisuais no processo de 

ensino e de aprendizagem, deve ter um significado para que possa ser considerado como um 
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mediador pedagógico e sobre esta questão, pode-se inferir discussões pouco atuais, realizadas por 

autores como Moran (1995) e Hawkins (1995), que concordam que recursos audiovisuais podem 

contribuir para o processo de aprendizagem, mas eles não garantem a eficácia desses recursos, 

sem considerarmos pelo menos um propósito, e o professor, enquanto mediador do processo, 

deverá observar estes aspectos. 

 Ao reputarmos a democratização do conhecimento, proposta por Silva (2014), pode-se 

afirmar que o professor passou a ocupar o lugar de mediador, como já observado, e não mais 

como detentor de todo e qualquer conhecimento e isso exigiu uma série de adaptações dos 

diferentes atores envolvidos no processo e ao abordarmos o conhecimento democrático, faz-se 

necessário afirmar que a produção de conteúdo, online ou não, de acordo com Hergemöller e 

Schwertner (2018), pode ser publicada como forma de divulgação do trabalho dos diferentes 

estudantes e professores e o desenvolvimento de uma prática colaborativa, onde usuários podem 

compartilhar seus conhecimentos, favorece novas perspectivas no processo de aprendizagem. 

 Neste contexto, podemos nos referir ao uso de blogs e flogs (fotologs ou videologs) e a 

partir de observações propostas por Moran (2013) estes, podem ser vistos como espaços online, 

onde a troca constante de informações, entre os diferentes atores do processo de ensino e de 

aprendizagem é significativa e contribui para uma série de resultados positivos, como a 

construção de projetos, divulgação de trabalhos, entre outros. Neste momento, é necessário 

explicitar que as tecnologias audiovisuais não têm o objetivo de substituir livros e outros 

materiais impressos, o que se discute é a inserção dessa tecnologia no processo de aprendizagem, 

dando um significado ao papel que elas podem exercer no processo. 

2.3.1 Videoaulas enquanto recursos audiovisuais e suas particularidades 

Pode-se discutir uma série de ferramentas, plataformas e aplicativos que abordam a 

facilidade da comunicação entre seus usuários e de acordo com Moran (2009), que destaca 

aspectos relacionados aos vídeos, enquanto tecnologia audiovisual, os mesmos podem ser 

considerados como ferramentas que facilitam o acesso à informações que estão dispostas em 

formatos que valorizam a imagem, o áudio e que envolvem o espectador, tendo em vista aspectos 

sensoriais e que com isso, favorece o desenvolvimento de uma série de aspectos cognitivos, já 

que os mesmos podem facilitar as interações sociais, que por sua vez, fazem parte do processo de 

desenvolvimento psicossocial humano. 
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Ao analisarmos o vídeo a partir da perspectiva de Moran (2009) torna-se possível 

perceber que este recurso pode ser utilizado para auxiliar no processo de ensino e de 

aprendizagem, analisando suas características, já descritas, que poderão promover, conjuntamente, 

dinamicidade na aula, linguagem que facilita a compreensão por parte do estudante, dentre outros. 

Frente a isto é um recurso que deverá motivar o aluno, no que diz respeito ao seu processo de 

aprendizagem e que deverá ponderar infinidade de formas para que sejam utilizados, como as 

videoaulas, o registros delas, associando-as à experiências adquiridas a partir do desenvolvimento 

do vídeo, entrevistas, entre outros. 

Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) discutem estes aspectos sensoriais, e afirmam que 

eles estão diretamente relacionados à linguagem dos recursos audiovisuais, sobretudo, os vídeos. 

Contreras, Ellensohn e Barin (2017) complementam esta questão quando se referem à linguagem 

audiovisual e destacam a predileção a ela, por conta dos aspectos sensoriais que são trabalhados 

de diferentes formas e que atingem, facilmente, o espectador. Podemos afirmar, desta forma, que 

os recursos audiovisuais, facilitam a aprendizagem, desde que ofereça artifícios que 

proporcionem uma aprendizagem significativa. 

Sobre esta questão, no que diz respeito a linguagem audiovisual, autores como de 

Quadros e Quadros Jr. (2013) discutem aspectos relacionados a esta linguagem e a associam a um 

recurso conhecido e significativo, quando associado ao processo de ensino e de aprendizagem, e 

a partir da revolução tecnológica, que deu origem a internet e a evolução da web, a utilização de 

narrativas audiovisuais se expandiu e se consolidou para além do ambiente escolar e a 

configuração de redes como o YouTube permite-nos afirmar que este tipo de linguagem se 

estabelece neste ambiente e contribui para o fortalecimento da plataforma, enquanto espaço de 

produção do conhecimento, na perspectiva dos vídeos educacionais. 

Moran (2013) aborda estes pontos a partir do momento em que discutimos aspectos 

linguísticos do audiovisual, e poderemos perceber a articulação entre os diferentes sentidos, como 

imagens, sons, fala e o texto explorado na exibição do vídeo, e esses aspectos, quando 

relacionados a mediação através dos signos, sobretudo a linguagem, serão determinantes no 

processo de desenvolvimento da superioridade mental, já que é um dos principais 

instrumentos/signos da Teoria do Desenvolvimento de Vygotsky. 

 Outros autores, como Naves et al. (2018) que trabalham a utilização de vídeos como 

recursos metodológicos, acreditam que esta tecnologia proporciona uma série de vantagens, como 
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a possibilidade de retomar o que foi dito em momentos anteriores, ver o vídeo sempre que 

necessário e destacar partes importantes ou que chamaram mais a atenção do espectador. Neste 

contexto, podemos afirmar que recursos audiovisuais podem ser necessários na construção de 

informações e posterior aquisição de conhecimento através da coleta de dados iniciais. Mas é 

notável articular a relevância da inserção desse recurso enquanto estratégia pedagógica, 

considerando pontos indispensáveis. 

Esses pontos são discutidos por Tacca (2006), que destaca que esses vídeos devem 

considerar não só o conteúdo a ser aprendido, mas também a pessoa que aprende, e o professor 

terá um papel fundamental na condução deste processo. Santos e Alves (2006) complementam 

esta questão a partir do momento em que manifestam que o vídeo como uma ferramenta 

pedagógica que, se bem analisada, possibilita uma série de constatações positivas e que muitas 

vezes, passam despercebidas pelo professor, como as expressões dos estudantes, o 

comportamento deles antes e depois da apresentação do vídeo, dentre outros aspectos. Sendo 

assim, Moran (2009) discute que estes recursos contribuem para estimular a criatividade, a 

participação em debates e poderá promover o estabelecimento da interação social e consequente 

fixação do conteúdo. 

 Autoras como Camillo, Medeiros e Silva (2018) fundamentam a utilização de vídeos no 

processo de ensino e de aprendizagem ponderando que este recurso deverá ser inserido no 

processo a partir da mediação do professor, em contrapartida, o estudante poderá fazer uso desses 

recursos de forma complementar, visando o aperfeiçoamento do conhecimento adquirido 

previamente, não só na instituição escolar, mas também em outros espaços onde a aprendizagem 

ganha notória importância. Sobre esta questão, é imprescindível destacar que a partir da mediação 

pedagógica, associada a inserção desses vídeos no processo de ensino e de aprendizagem, os 

diferentes atores envolvidos no processo educativo devem promover a significação do 

aprendizado. 

Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) apontam que isto vem acontecendo, a partir do 

momento em que muitos professores incentivam seus alunos a utilizarem videoaulas como parte 

do processo de ensino e de aprendizagem, sendo ele presencial ou não, e alicerçado nesta 

afirmação, considera-se que os conteúdos disponíveis nos vídeos, sejam discutidos em sala e/ou 

em fóruns, sendo assim, podemos afirmar que o incentivo, por parte de professores, para que 

estudantes complementem seus estudos através de videoaulas, considera a mediação pedagógica. 
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Silva et al. (2012) e Watanabe, Baldoria e Amaral (2018) complementa esta discussão ao 

trabalharem o vídeo associando-o a mediação pedagógica e desta forma poderá proporcionar uma 

série de atitudes perceptivas, pois estimulará a cognição de quem o assiste e sem desconsiderar 

sua linguagem, a inserção deste recurso, tornar-se-á desafiadora e instigante para o estudante. 

Torna-se necessário reafirmar o papel fundamental que o professor, enquanto mediador 

pedagógico, terá neste processo de adaptação e utilização de plataformas como o YouTube, sobre 

isto, autores como de Quadros e Quadros Jr. (2013) e Freitas Jr. (2017) discutem aspectos 

relacionados a necessidade de formação continuada para docentes, tendo em vista que estes, 

devem se qualificar e se apossar de conhecimentos que tornarão o uso de diferentes tecnologias, 

facilmente utilizáveis e a partir dessas considerações, o ambiente colaborativo, proporcionado 

pela plataforma, pode contemplar, não só os estudantes, atores em processo de formação, mas 

também os professores, enquanto possíveis imigrantes digitais. 

 Moore (2010) e Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) apoiam com o que vem sendo 

discutido ponderando que vídeos funcionam de uma forma tão dinâmica, que muitas vezes, pode 

ser autoexplicativo, caso considere qualidade de conteúdo, uso de imagens e sons e que tenha um 

caráter ilustrativo, estruturado e que preencha as necessidades de quem assiste, além de ser 

composto por uma legibilidade significativa e que facilite o entendimento do espectador, sendo 

assim, o recurso do vídeo, deverá apresentar, sobretudo, dinamicidade, para que aquele que 

assiste, consiga se ver enquanto adquire as informações dispostas no vídeo. 

A partir de discussões propostas por Sadalla e Larocca (2004) entendemos que a 

construção do conhecimento através de vídeos pode ser influenciada por uma série de outros 

aspectos e que consideram ações expressivas daqueles que trabalham com esses vídeos, como os 

youtubers e os mesmos podem determinar, a partir da utilização de outros recursos, como 

imagens, áudios, gráficos e outros, o sucesso do canal no YouTube, a partir do número de 

inscritos e consequentemente de visualizações. Outros autores, como Naves, Peres e Borges 

(2017) corroboram com a perspectiva de que este recurso pode ser visto na perspectiva que 

considera o comportamento humano como fundamental para possibilitar formas de interação 

entre quem assiste e quem produz e divulga esses vídeos, sem deixar de lado a preservação de 

detalhes que por vezes podem passar despercebido. 

E a partir destes aspectos, pode-se considerar o vídeo como um recurso que potencializa o 

processo de ensino e de aprendizagem e de acordo com Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) é a 
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partir dessa perspectiva que o vídeo deve ser trabalhado, quando eles são inseridos no processo, 

visto que este recurso abrange uma infinidade de informações, que quando bem exploradas 

podem gerar conhecimentos significativos para quem o assiste, isto é, vídeos que apresentam uma 

estrutura bem definida, que consegue associar boas explanações, com foco, dinamismo e métodos 

que diferem de aulas explicitamente expositivas, conseguem promover conhecimento de forma 

mais abrangente e expressiva. 

 E segundo Hergemöller e Schwertner (2018) o recurso audiovisual, sobretudo os vídeos 

educacionais, disponíveis na plataforma, devem ser vistos como uma pedagogia cultural e não 

como um método que visa apenas a variação da rotina de aulas. Pode-se associá-los, então, à 

cultura, principalmente quando discutimos questões voltadas para a inserção dos “nativos 

digitais”, como atores ativos em seu processo de construção do conhecimento. Ferreira e 

Castiglione (2018) complementam esta questão quando discutem que as mídias audiovisuais 

influenciam positivamente no comportamento e na criatividade do adolescente, sendo assim, 

considera-se que o estudante, poderá deixar de ser apenas receptor de conteúdo. 

Posto isto, recursos audiovisuais poderão contribuem significativamente com o processo 

interativo entre os diferentes atores e Naves et al. (2018) aponta que este processo promove 

dinamismo, quando pontuamos que interações sociais contribuem para a promoção do 

estabelecimento e aprimoramento dos signos, já discutido no primeiro capítulo, mas de acordo 

com Valsiner (2012) podemos compreender essas interações a partir da transformação de 

mensagens culturais, ponderando questões que favorecem a transmissão cultural do 

conhecimento.  

2.3.2 A plataforma YouTube, suas ferramentas e o aprimoramento da experiência interativa via 

web 2.0 

 Ao conjecturarmos o contexto e a notável expansão das redes sociais, surge a plataforma 

YouTube, objeto de estudo desta pesquisa e que vem proporcionando um aumento significativo 

da interatividade e aprimoramento da experiência do compartilhamento coletivo e autores como 

de Oliveira e Santanna (2014), argumentam que esta plataforma foi criada em 2005 e adquirida 

pelo Google no ano seguinte e funciona, sobretudo, a partir do compartilhamento de vídeos, 

abrigo de filmes, gratuitos e pagos, videoclipes do cenário musical brasileiro e mundial e 

conteúdo amador e profissional, que inclui fins lucrativos através da monetização dos vídeos, que 
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são postados pelos diversos usuários que possuem contas ativas (canais) na plataforma, por meio 

de um cadastro associado ao e-mail do usuário. 

 Frente ao exposto, podemos afirmar, de acordo com Silva e Sales (2016) que o YouTube 

labora nos moldes culturais da Web 2.0, que começou nos anos 2000 e revolucionou a 

experiência de usuários de internet, proporcionando interação em tempo real e práticas 

colaborativas, diferente da primeira geração de serviços disponíveis na internet, popularmente 

conhecido como Web 1.0, que es estendeu pela década de 1990 e é definido por Santarosa, 

Conforto e Schneider (2013) como um serviço limitado, estático e que não possibilitava qualquer 

tipo de interação ou criação de conteúdo, ou seja, um usuário deste serviço era apenas um 

expectador sem grandes possibilidades.  

 A partir dos anos 2010 surge a terceira geração de serviços via internet, a Web 3.0 ou 

Web Semântica, assim conhecida, segundo Dal’Evedove e Figueira (2017) por ser configurada a 

partir de algoritmos, o que dotou dispositivos móveis e seus sistemas de uma capacidade peculiar 

que considera o reconhecimento de preferências do usuário, permitindo uma navegação via Web 

de forma personalizada. A Web 4.0 complementa a anterior ao se constituir, de acordo com 

Tumbo (2018) como um serviço que associa tecnologias audiovisuais, telecomunicações e 

informática e que garante acesso a internet móvel, de forma prática e dotada de um sistema de 

inteligência artificial. Ressaltamos que o avanço dos serviços via Web até a quarta geração, com 

exceção da Web 1.0, não inviabiliza os outros serviços, que se complementam e são 

interdependentes. 

Kamigouchi e Borges (2017), ao avaliarem o funcionamento e as ferramentas 

disponibilizadas pelo YouTube, concluíram que estas favorecem a plataforma no sentido de que 

ela atua como um sistema cultural, de fato. Além disso, Barros e Bispo (2016) apontam que o 

YouTube funciona como uma ferramenta cultural e participativa e neste sentido, em tempos de 

imersão na cultura digital, levando em conta a popularidade audiovisual da plataforma, não só 

entre os mais jovens, mas também entre os imigrantes digitais. 

 A plataforma em questão, possui uma série de ferramentas que facilitam o seu acesso, 

tendo em vista a manutenção da interatividade daqueles que fazem uso dela. Podemos destacar, 

então, o YouTube Tv, uma espécie de TV a cabo online, o YouTube Music, que funciona como 

uma plataforma de streaming, o YouTube Kids, destinado a promoção de entretenimento infantil, 

o YouTube para Artistas, que facilita a divulgação do trabalho de cantores e compositores e ainda 
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se destaca o YouTube para criadores de conteúdo, que funciona como uma escola para a 

formação de novos youtubers, que consideram trabalhar com temáticas variadas. Neste momento, 

vale salientar que a plataforma funciona através do seu site oficial e através do YouTube app. 

 Sobre o YouTube app, este funciona como um facilitador com relação ao acesso à 

plataforma e para usá-lo é necessário que o usuário porte um smartphone, e nos tempos da Web 

4.0, que se refere ao uso desse e outros aplicativos, via smartphones, é definitivamente inusitado 

que um “nativo digital”, não possua pelo menos um desses aparelhos e de acordo com Araújo e 

Bottentuit Junior (2015) que trabalham aspectos relacionados ao que vem sendo discutido, 

reputam que estudantes do ensino fundamental e médio, ou seja, em diferentes fases e idades, 

possuem smartphones conectados à internet, e ainda de acordo com os autores supracitados, a 

instituição escolar deverá considerar atividades educacionais que estimulem o uso desses 

aparelhos e não coíbam a utilização, como se tem visto. 

 E além das ferramentas já citadas, a plataforma oferece possibilidades que facilitam o 

acesso aos mais variados conteúdos disponíveis, como a seleção de playlist, que considera uma 

série de vídeos que se relacionam, tags, que funcionam como palavras-chave para acesso 

imediato de vídeos, controle de acesso de assinantes, ferramentas que facilitam a edição de 

vídeos e que promovem o uso de legendas nesses vídeos, campo específico para pesquisar de 

forma interativa, além de oferecer a possibilidade de adição de comentários na página dos 

variados vídeos, o que comprova o poder interativo que a plataforma proporciona aos usuários 

que possuem contas ativas. 

Frente ao que vem sendo discutido, a plataforma configura-se a partir do perfil do usuário, 

ou seja, a página principal do YouTube organiza-se de acordo com as preferências do usuário, 

isto é, estudantes que têm o hábito de assistir videoaulas, como forma de complemento dos 

estudos, poderão encontrar na sua página inicial, outros vídeos relacionados aos conteúdos que 

foram vistos e buscados e isso dependerá também, do número de visualizações do vídeo, número 

de compartilhamentos em outras redes e ainda assume o número de comentários e curtidas, sendo 

positivas ou não, além da influência e popularidade do canal e/ou do youtuber, e são estes 

aspectos que definirão se o vídeo irá compor a aba de vídeos em alta na plataforma, o que 

indicará a sua popularidade. A partir destas discussões, Quadros e Quadros Jr. (2013) apontam 

que o conjunto destes elementos contribui para o sucesso de vídeos educacionais, o que 

dependerá da opinião dos usuários. 
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Ao trabalharmos aspectos relacionados à utilização de vídeos disponíveis na plataforma, 

podemos afirmar que o YouTube possui uma expressiva audiência quando o assunto são vídeos 

com conteúdos educativos e/ou informativos. Sobre este ponto, Schneider, Caetano e Ribeiro 

(2012) avaliam que vídeos com ou sem intenção de uso educacional, terminam sendo utilizados 

com caráter educativo ou ao menos com um viés informativo. E Camillo, Medeiros e da Silva 

(2018) discutem que a partir das características descritas, o YouTube oportuniza a relação entre 

os diferentes atores envolvidos no processo de aprendizagem, além de proporcionar a 

democratização e a troca de conhecimentos. 

Dados do relatório YouTube Insights (2018), que relaciona aspectos qualitativos e 

quantitativos, no que diz respeito aos números da plataforma, verifica a consolidação do 

YouTube enquanto principal plataforma de vídeos no mundo. No relatório do ano em questão, só 

no Brasil, foi constatado que mais de 90% dos usuários, são jovens com idade entre 18 e 35 anos. 

E com relação ao consumo de vídeos da plataforma, no território nacional, foi visto que dentre as 

principais motivações que levam o brasileiro a consumir conteúdo em vídeos, a categoria 

conhecimento ou conteúdo de aprendizado, somam quase 30% do total de brasileiros que 

possuem conta ativa na plataforma, ficando atrás, apenas, da categoria entretenimento, que conta 

com quase 40% do total de usuários. 

A partir dos números apresentados, percebemos que a popularidade da plataforma é 

inegável e sobre isto, Silva e Sales (2016) discutem estes aspectos que presumem que o sucesso 

do YouTube se deve, sobretudo, a facilidade de navegação e a desburocratização, no que diz 

respeito as interações sociais que ele proporciona, como a hospedagem e divulgação dos vídeos, 

além da acessibilidade que pode corresponder à adição de comentários, aprovar ou desaprovar os 

conteúdos dos diferentes vídeos, dentre outros exemplos, que reconhecem o fenômeno que é a 

plataforma e que pode ser associada a um modelo da cultura colaborativa na internet. 

Como já observado, o YouTube está integrado às diferentes redes sociais, como o 

Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, entre outras. E sobre isto, autores como Barros e 

Bispo (2016) e Silva e Sales (2016) concordam que é a partir da integração da plataforma com as 

demais redes sociais que se pode caracterizá-la como participante ativa e popular da Web 2.0 e 

esse foi o primeiro passo, para que esta rede, nos dias atuais, ainda seja vista como um fenômeno 

que contribui significativamente com a cultura participativa, que consequentemente, se apropria 
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da inteligência coletiva, ou seja, o YouTube encontra na cultura participativa, o seu principal 

negócio. 

E ainda com relação a popularidade do YouTube, em diferentes estudos realizados por 

Silva e Pereira (2016) e Nunes e Eichler (2018), foi constatado que a plataforma do Google, 

considerando o estudo mais recente, apontou que o YouTube é a plataforma de aprendizagem 

online mais utilizada, representando mais de 74,7% da amostra total, enquanto que o estudo 

realizado em 2016, constatou que pouco mais de 70% dos estudantes pesquisados, fazem uso do 

YouTube para ter acesso à videoaulas, e como intuito principal desses alunos, o reforço escolar é 

o principal motivo. Frente à semelhança dos resultados das diferentes pesquisas, faz-se necessário 

discutir outros aspectos que possuem relação direta com os números excepcionais que a 

plataforma apresenta. 

Frente a isto, e sobre vídeos voltados para a educação, a partir de uma reportagem da 

edição n° 2.254 de fevereiro de 2012 da Revista Veja, onde o youtuber e matemático Salman 

Khan, que ficou conhecido através do projeto Khan Academy, que atingia 4 milhões de 

estudantes com seus vídeos na plataforma na época. E ainda sobre os números apresentados pela 

reportagem, os expectadores do referido canal já assistiram a mais de 115 milhões de lições, com 

mais de 2.700 vídeos e exercícios gratuitos em 40 áreas do conhecimento (VEJA, 2012).  

Atualmente, este número já atingiu mais de 8.000 vídeos traduzidos para diversos 

idiomas, incluindo o português e Schneider, Caetano e Ribeiro (2012), elucidam que a 

multiplicação de vídeos voltados para a educação na plataforma cresce exponencialmente e cada 

vez, surgem canais que trabalham, especificamente, com conteúdo destinado à educação e neste 

contexto, pode-se citar diversos canais disponíveis na plataforma, a partir do fenômeno do canal 

Khan Academy.  

Longe de ser um caso isolado no YouTube, podemos citar a plataforma YouTube Edu, 

que funciona dentro da própria plataforma e que conta com mais de 100 canais, incluindo o canal 

TV Escola. O YouTube Edu foi criado em outubro de 2013, em parceria com o Google e a 

Fundação Lemann, e disponibiliza aulas em vídeos gratuitos, desenvolvidas por professores 

especialistas, selecionados pelo Sistema de Ensino Poliedro e coordenados pela Fundação 

Lemann e atualmente conta com mais de 10 mil videoaulas, com mais de 20 milhões de 

visualizações e contabiliza mais de 360 mil inscritos ao todo.  
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A plataforma é composta por conteúdos voltados para estudantes do ensino fundamental e 

médio e engloba disciplinas da Base Nacional Curricular Comum, incluindo a língua inglesa e 

hispânica, além disso, promove aulas realizadas em tempo real, através de transmissões ao vivo, 

disponibiliza revisões que preparam o estudante para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e ainda aborda temas precisos, a partir da abordagem de temas, igualmente importantes, 

como a educação sexual e a prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) em 

jovens. 

Neste contexto, Mattar (2009) e Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) conjecturam sobre a 

importância de plataformas como o YouTube Edu, a partir do momento em que esta ferramenta é 

composta por uma série de outras que fundamentam o uso e promovem a inteligência coletiva, 

quando o YouTube disponibiliza a inserção de comentários nas páginas dos diferentes vídeos, 

favorecendo discussões que podem contribuir para a formação do estudante que busca, na 

internet, um ambiente social que dinamize e o atraia para que o mesmo possa auxiliar no processo 

de aprendizagem, ou seja, a inclusão de comentários contribui para a construção de espaços para 

discussões e podemos afirmar que o YouTube funciona como uma espécie de ambiente virtual de 

aprendizagem. 

E segundo Quadros e Quadros Jr. (2013) isto se justifica, a partir das discussões que se 

seguem, que o YouTube funciona como um ambiente virtual de aprendizagem, onde ensinar e 

aprender ganham novos sentidos dentro do processo de ensino e de aprendizagem e abordam as 

interações sociais proporcionadas e articuladas através da Web 2.0, que configura essa revolução 

educacional e promove, de forma significativa, o compartilhamento coletivo, interações diversas, 

considerando as linguagens utilizadas pelos vídeos e, consequentemente, proporciona a 

inteligência coletiva, a partir da significação do que é discutido. 

Além do canal da TV Escola, existem outros canais brasileiros, associados ao YouTube 

Edu e que concentram videoaulas de disciplinas que fazem parte do currículo escolar, dentre os 

canais com maior número de inscritos e visualizações estão o Me Salva!, o Ponto Ciência, o 

Kuadro, Descomplica, Hora do Enem, Manual do Mundo, Nerdologia, entre outros, que contam 

com centenas de vídeos e milhões de visualizações. E é através de pesquisas como esta, que se 

torna perceptível a relevância desta plataforma, considerando o seu potencial educativo e Silva e 

Sales (2016), concluem que a partir destes dados, os diferentes atores envolvidos no processo de 

aprendizagem podem se apoiar, visando aspectos educativos consideráveis. 
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Lemos e Padilha (2013), a partir destas discussões, presumem que as videoaulas 

disponibilizadas no YouTube, funcionam como uma interface precisa da Web 2.0, já que 

promove dinamização e difusão das aulas dos mais variados conteúdos. Neste sentido, afirmamos 

que quando esses vídeos são inseridos no processo de aprendizagem, seja no ambiente escolar ou 

doméstico, tendo em vista uma perspectiva pedagógica, existirá o estabelecimento da criatividade 

dos estudantes, questionamentos, dúvidas e até a possibilidade de eles elaborarem seus próprios 

vídeos e apresentações. 

Frente ao exposto, e de acordo com os autores supracitados, a partir do momento em que 

discutimos redes sociais, incluindo o YouTube, enquanto ambiente virtual de aprendizagem, 

temos que a plataforma é composta por uma série de potencialidades, que quando associadas a 

criatividade, objetividade e significação, se tornar um recurso audiovisual imprescindível no 

processo de aprendizagem e levando em conta, o desenvolvimento da inteligência coletiva online 

ou não, já que quando mediado pelo professor, essas videoaulas podem abrir espaços para 

discussões precisas dentro do ambiente escolar, já que cada estudante, deverá trazer sua 

perspectiva sobre o que foi visto e ouvido no vídeo. 

Neste contexto, Kaufman e Mohan (2009) salientam a importância da condução, por parte 

dos professores, coordenadores e outros, no processo de mediação do conhecimento, sobretudo, 

quando consideramos a inserção dessas tecnologias no processo de aprendizagem, ou seja, a 

orientação, a indicação de videoaulas, promoção de discussões em sala sobre os vídeos indicados 

e os conteúdos abordados, ponderando canais específicos e que promovem a produção de 

conteúdos educacionais, torna-se fundamental para que a haja a significação do aprendizado e do 

conteúdo discutido. 

E ao analisarmos as perspectivas do objeto de estudo em questão, é necessário fazer 

referência ao chamado “Estilo de Aprendizagem”, conceito definido e discutido por Martins e 

Piontkewicz (2013), que assentem que este conceito se refere à preferência que determinados 

indivíduos costumam aprender ou fixar melhor os conteúdos, ou seja, pode-se citar uma série de 

exemplos que definem bem o conceito de estilo de aprendizagem, como ler em voz alta, escrever 

de próprio punho, através de leituras, montagem de esquemas, assistindo/ouvindo, sopesando 

vídeos e gravações de áudio, grupos de estudo, estudo online, estudos experimentais, ou seja, 

exemplos que de uma forma ou de outra podem facilitar a compreensão de quem a busca. 
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2.3.3 Perspectivas das videoaulas dispostas no YouTube e a associação com as aprendizagens 

significativa e colaborativa 

Podemos trabalhar questões que contextualizam aspectos de legibilidade dos vídeos 

educacionais disponíveis na plataforma YouTube e Scheneider, Caetano e Ribeiro (2012) 

ponderam que é imprescindível que o docente atente para que o estudante preocupe-se em 

pesquisar vídeos que de fato apresente um caráter legítimo, no que diz respeito à manutenção do 

conhecimento e que facilite o entendimento e neste contexto, faz-se necessário reafirmar que o 

YouTube pode ser acessado a partir de diversos dispositivos móveis, que vão além do uso do 

computador, o que garante o acesso intensivo desses vídeos, sendo assim, as adversidades que 

podem ser propostas pela falta de legibilidade textual disponibilizadas nos vídeos educacionais, 

torna-se um desafio a ser considerado pelo professor que utiliza e indica esses vídeos no seu 

processo de trabalho. 

Sobre esta questão, em uma pesquisa realizada no YouTube, fazendo referência à 

diferentes canais dispostos no YouTube Edu, percebemos que os vídeos disponíveis apresentam 

um perfil específico e que tem preferência em trabalhar com aulas expositivas, fazendo 

associação de linguagens, como a textual, a verbal, a visual e a gestual. Neste seguimento, 

quando nos referimos à aulas expositivas, faz-se necessário ter cautela para que o vídeo não se 

torne mais um material que não oferece significação ao que é discutido, mas de acordo com 

Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) a organização dessas aulas, no YouTube, se utiliza de uma 

dinâmica que considera a disposição da apresentação a partir de uma estrutura organizacional que 

se apoia na ênfase dos tópicos que serão abordados no vídeo. 

 Frente às características dos vídeos disponibilizados nos canais que fazem parte do 

YouTube Edu, podemos fazer referência à Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por 

David Ausubel no fim dos anos 1960. E sobre isso, ratificando Ausubel (2003) considera-se que a 

partir de uma organização específica, que pontue a hierarquização de conceitos, isto é, 

informações dispostas em tópicos, aquilo que ainda é desconhecido do estudante, passa a ser 

visto como significativo e palpável, levando em conta o que venha a ser discutido, já que o 

mesmo será relacionado com um conhecimento adquirido anteriormente, e de acordo com 

Lorenzetti e Silva (2018), pode-se citar como exemplo, os mapas conceituais, que são 

organogramas que fundamentam e propiciam a aprendizagem significativa. 
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 E ainda sobre a aprendizagem significativa, em acordo com Ausubel (2003) ao 

trabalharmos estes mapas, eles devem se apresentar de forma significativa para quem aprende, 

isto é, deve ser disposto de forma que o estudante reconheça e faça relação entre conceitos e 

ideias, para que a partir desta organização cognitiva, possa compreender o que ainda lhe é 

desconhecido. Posto isto, podemos afirmar que a aprendizagem significativa, potencializa o 

processo de ensino e de aprendizagem e pode ser associada a inserção das TDICs, sobretudo, as 

tecnologias audiovisuais, como vídeos disponíveis no YouTube, no processo em questão. 

 A partir do conceito de inteligência coletiva, discutido anteriormente, analisamos a 

aprendizagem colaborativa a partir do trabalho de colaboração e podemos concluir que este tipo 

de aprendizagem, segundo Silva (2011) possui foco na interação social, dos diferentes atores do 

processo de ensino e de aprendizagem e sobre esta questão, percebemos que a aprendizagem 

colaborativa descentraliza a figura de um detentor de saberes e se concentra no compartilhamento 

coletivo, que se apoia no conhecimento dos indivíduos, que resulta em uma atividade social que 

objetiva a fundamentação, a colaboração e a significação do que vem a ser estudado e/ou 

pesquisado. 

 Frente ao exposto, a partir da abordagem de possíveis vantagens do uso de videoaulas no 

processo de ensino e de aprendizagem, Karppinen (2005) discute que foram estabelecidas 

propriedades específicas que proporcionam aprendizagens significativa e colaborativa, avaliando 

os vídeos disponíveis online e sobre estas propriedades, o autor supracitado, pondera que os 

vídeos podem promover aprendizagem ativa, e esta pode acontecer de forma construtiva, além de 

potencializar atividades colaborativas, proporcionando a inteligência coletiva, facilitando o 

acesso à informação e a construção do conhecimento de forma envolvente e inovadora. Podemos 

concluir que apesar das videoaulas serem dispostas de forma expositiva, a partir do perfil 

estabelecido nas aulas disponíveis no YouTube Edu, percebe-se que as mesmas se fundamentam 

e proporcionam aprendizagem. 

 De acordo com FAO (2011) vídeos em geral são recursos audiovisuais que possuem 

afinidade com o Mobile Learning (M-Learning) e o E-learning, tecnologias de aprendizagem 

online, que serão discutidas em tópico posterior, e que se caracteriza a partir de duas 

particularidades positivas, a granularidade e a interatividade. A primeira diz respeito a 

segmentação dos diferentes conteúdos, que podem ser organizados em tópicos e a segunda, 

considera a interação em si, ou seja, o estabelecimento de discussões e oportuniza a inteligência 
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coletiva. Berk (2009) complementa esta discussão ao analisar o vídeo enquanto recurso 

audiovisual que proporciona um impacto direto no expectador e esse impacto associa-se a 

aspectos emocionais e cognitivos, o que explicaria a popularização de videoaulas disponíveis no 

YouTube. 

 Podemos afirmar que a plataforma tem tido cada vez mais visibilidade e como 

consequência, tornou-se ainda mais popular e diante disso, com o perfil daqueles que fizeram 

parte desta pesquisa e por conviver de perto com este público, é perceptível a predileção, seja por 

necessidade ou comodidade, pelas videoaulas disponibilizadas no YouTube e segundo Schneider 

Caetano e Ribeiro (2012) existe, por parte de muitos estudantes, a necessidade de buscar nesses 

vídeos, conhecimentos imediatos e que podem ser adquiridos sem sair do ambiente doméstico, 

isto é, acredita-se que muitos estudantes percebam que estes vídeos atendem suas necessidades de 

aprendizagem de forma concisa. 

 E ao nos referirmos as videoaulas disponíveis no YouTube, enquanto recurso significativo 

do processo de ensino e de aprendizagem, funcionam como agregador social e de acordo com 

Camillo, Medeiros e Silva (2018) a inserção delas no contexto e nos espaços escolares contribui 

para uma aprendizagem significativa, desde que o professor aborde aspectos relacionados com a 

mediação pedagógica, que fundamentará e contextualizará o que é discutido nas diferentes 

videoaulas, ou seja, tendo em vista o que vem sendo discutido, o professor conseguirá trabalhar 

questões indispensáveis, como a interação entre os alunos, desenvolvimento de discussões e o 

despertar do olhar crítico, ponderando diferentes realidades. 

2.3.4 A aprendizagem móvel: o mobile learning (m-learning) 

Devemos esclarecer que tecnologias audiovisuais, como as videoaulas, envolvem de 

acordo com alguns autores como Moran (2015), Pereira e Sabota (2016), Nunes e Eichler (2018), 

Martins e Gouveia (2018) e Ratheeswari (2018), dispositivos conectados à internet e podem ser 

associados com dispositivos de produção, reprodução e manipulação de conteúdos e isto abrange 

os notebooks, os smartphones, os tablets e outras mídias digitais que contribuem para uma 

aprendizagem móvel, que podem ser associadas ao uso do YouTube, que enquanto plataforma de 

vídeos, pode ser considerada como um recurso que contribui para a significação da aprendizagem, 

tendo em vista a inserção de vídeos educacionais, disponíveis na plataforma, no processo de 

ensino e de aprendizagem.  
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Mas é inegável a discussão de questões que envolvam a inserção dessas ferramentas no 

processo educativo e Martins e Gouveia (2018) apontam que é necessário cautela para a 

utilização desses dispositivos, já que os mesmos não garantem a qualidade do processo educativo, 

que exigirá o envolvimento da mediação pedagógica, que vem sendo discutida, e que deve ser 

proposta pelo docente, que ressignificará a aprendizagem, despertando no estudante a gana de 

fazer parte do processo de forma ativa e consciente e isso será um desafio para os atores sociais 

envolvidos no processo, para que essas tecnologias, segundo Moran (2013), possam trazer 

melhorias significativas para a aprendizagem. 

 A partir das discussões sobre as TDICs, avaliando sua funcionalidade, a necessidade de 

estratégias para que as mesmas possam ser inseridas no processo de ensino e de aprendizagem e o 

seu uso, faz-se necessário compreender que inovações tecnológicas, de acordo com Martins et al. 

(2018) oportunizam diferentes formas de aprendizagem e é importante compreender diferentes 

aspectos relacionados a essas tecnologias, que vão além do word wide web (www) e engloba 

também o Eletronic Learning (E-learning), que segundo Ratheeswari (2018) concentra-se na 

aprendizagem online, a partir de um modelo de ensino não presencial. Além do E-learning, existe 

ainda o M-Learning e Wains e Mahmood (2008) elaboram o seu conceito associando 

aprendizagem por meio do uso de dispositivos móveis, como celulares, smartphones, tablets, 

notebooks e outras tecnologias sem fio.  

Outros autores, como Nyiri (2002) e Merije (2012) complementam este conceito, o 

associando a necessidades específicas de educação e destacam a importância destas tecnologias 

no processo de ensino e de aprendizagem, pois discutem que os dispositivos móveis possuem 

uma qualidade específica, que é a de fácil transporte, diferente do computador, o instrumento 

pioneiro no que diz respeito às TDICs e a partir da revolução digital, com o advento dessas 

tecnologias, faz-se necessário ponderar que os dispositivos móveis facilitam o compartilhamento 

e em contrapartida, o acesso às informações acontece de forma ainda mais dinâmica. 

 Cordeiro e Bonilla (2015) discutem aspectos relacionados a conectividade desses 

aparelhos, o que poderá determinar o acesso as redes de comunicação, que por sua vez 

estabelecerá novas formas de comportamento, nas sociedades contemporâneas, nos mais variados 

aspectos, como a vida cotidiana, o trabalho e a educação. Face ao exposto, estudiosos como 

Marçal, Andrade e Rios (2005) argumentam sobre o M-Learning, associando-o a um recurso 

revolucionário, sobretudo no que se refere ao ensino e o treinamento à distância. Além disso, os 
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autores supracitados, ainda trabalham questões que destacam os objetivos do uso dessas 

tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem e que possuem relação direta com a 

conectividade. 

 Ao nos referirmos ao uso de dispositivos móveis, em segundo Martins et al. (2018) 

percebe-se que os mesmos podem facilitar a leitura de textos, fazer uso de ferramentas educativas 

em qualquer lugar, dependendo da conectividade e sobre essas ferramentas, pode-se destacar o 

uso do WhatsApp, o Messenger, uma ferramenta do Facebook, e o YouTube, este último, 

enquanto plataforma de vídeos, pode ser utilizada em qualquer lugar e pode facilitar o acesso aos 

vídeos educativos, que podem contribuir para uma aprendizagem significativa e ao discutirmos 

estas questões, torna-se compreensível o termo e a importância da conectividade, considerando 

que as ferramentas citadas, contribuem para o estabelecimento de um espaço extraescolar que 

poderá ser utilizado pelos diferentes atores envolvidos no processo educativo. 

 Em sociedades contemporâneas, o uso de tecnologias móveis faz parte da vida cotidiana 

de pessoas das mais variadas idades, incluindo crianças, e de acordo com Martins et al. (2018) 

existe uma série de questões positivas e que são discutidas por muitos governos e instituições 

escolares, que trabalham aspectos que poderão oportunizar o uso desses dispositivos no processo 

de ensino e de aprendizagem, centrando atenção em pontos importantes e que já foram discutidos, 

como a inserção das TDICs neste contexto, a aprendizagem colaborativa, desenvolvimento de 

pensamento crítico, participação efetiva em trabalhos de grupo, etc.  

Neste sentido, Pompeo (2014) salienta que estas tecnologias podem ser associadas de 

forma benéfica e significativa, no processo educativo e que a proibição desses dispositivos, nos 

espaços escolares, consiste em autoritarismo. Em paralelo, UNESCO (2014), discute aspectos 

que visam recomendações para o uso consciente dessas tecnologias, para que as mesmas possam 

ser vistas como recursos pedagógicos e dentre as recomendações, destacamos questões 

relacionadas a formação continuada de professores, para que o processo educacional aconteça de 

forma positiva e acessível. 

 Martins et al. (2018) discute aspectos relacionados com as possíveis dificuldades na 

utilização dessas tecnologias na educação, especialmente no que se refere a dificuldade de 

concentração dos estudantes com esses dispositivos, aborda questões que envolvem o uso de 

estratégias para preparação do docente, com relação ao uso dessas tecnologias, sobretudo, quando 

se trabalha a configuração metodológica do uso dessas tecnologias no processo de ensino e de 
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aprendizagem, analisando estratégias inovadoras de ensino e por fim, mas não menos importante, 

os autores trabalham o que poderia melhorar com relação ao uso dessas tecnologias, visando o 

aprendizado significativo e colaborativo. 
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3 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

3.1 Desenho do Estudo 

 Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, e para Silveira e 

Córdova (2009) não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização etc. Minayo (2007) 

complementam a questão da pesquisa qualitativa, a partir do momento em que sopesa que este 

tipo de abordagem, se preocupa em compreender, de forma profunda, o objeto de estudo e as 

relações estabelecidas entre eles, e não com a generalização deles. 

3.2 População do Estudo e Amostra  

Foram sujeitos deste estudo, estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do 

ensino médio que interagem com vídeos da plataforma YouTube, como facilitador/agregador do 

processo de aprendizagem. A amostra contou com 59 estudantes. Inicialmente, este estudo 

contaria com uma amostra de 60 estudantes, mas foi observado que as respostas dos sujeitos 

pesquisados, começaram a se repetir e em outros casos, foram obtidas respostas incompletas e 

isto caracterizou o encerramento da pesquisa.  

3.3 Locais de Pesquisa 

Foram selecionados três lócus de pesquisa, todos da Rede Estadual de Ensino do 

município de Ouro Preto - MG. Os lócus de estudo foram escolhidos por atenderem uma parcela 

significativa da população jovem da cidade de Ouro Preto e por representarem instituições de 

ensino com um histórico de dedicação à educação ouro-pretana. A Escola Estadual Marília de 

Dirceu, localizada no Largo Marília de Dirceu, foi fundada no ano de 1946 e hoje, conta com 

mais de 335 estudantes matriculados no Ensino Fundamental I e mais de 383 estudantes 

matriculados no Ensino Fundamental II, somando assim, mais de 720 estudantes. A Escola conta 

com uma estrutura que valoriza o processo de aprendizagem e é composta por uma Biblioteca, 

Laboratórios de Ciências e de Informática, uma Quadra de Esportes e Internet Banda Larga, além 

de mais de 10 salas de aula.  

A Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no Largo Orlando Trópia, foi fundada em 

1908 e representa a segunda Escola Estadual mais antiga da Cidade Patrimônio Cultural da 
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Humanidade. No ano de 1998, a escola extinguiu o Ensino Fundamental e desde então, passou a 

ser pólo do Ensino Médio. No ano de 2016, a escola iniciou turmas de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, também de nível médio e hoje, conta com mais de 1.000 estudantes matriculados 

no Ensino Médio e no EJA. Além disso, a Escola também conta com uma estrutura que valoriza o 

processo de ensino e aprendizagem e é composta por uma Biblioteca, Laboratório de Informática, 

uma Quadra de Esportes, Internet Banda Larga e conta com mais de 14 salas de aula. 

A Escola Estadual Dom Velloso, terceiro e último lócus do estudo, localizada no bairro do 

Pilar, foi fundada em 1910, com o objetivo de preparar professoras primárias, mas foi a partir do 

ano de 1929 que passou a ser reconhecida como Escola Normal de Ouro Preto e no ano de 1978 

passou a ser conhecida com o atual nome. Nos dias atuais, a escola conta com mais de 250 

estudantes matriculados no Ensino Fundamental I e mais de 330 estudantes matriculados no 

Ensino Fundamental II, além de cerca de 30 estudantes matriculados no Ensino Médio, 

totalizando mais de 600 estudantes. Esta é mais uma escola que valoriza o processo de ensino e 

aprendizagem e conta com uma Biblioteca, Laboratório de Informática, uma Quadra de Esportes, 

Internet Banda Larga e é equipada com 14 salas de aula. 

3.4 Critérios de Inclusão 

 Foram selecionados 10 estudantes de cada uma das três escolas que compõem a Rede 

Estadual de Ensino do Município de Ouro Preto – MG, e que interagem ou já interagiram com 

vídeos do YouTube que contribuem e/ou contribuíram no processo de aprendizagem, além disso, 

estudantes que aceitaram participar da pesquisa (APÊNDICE C), que receberam autorização 

prévia dos pais ou responsáveis legais (APÊNDICE B) e que tiveram registros completos. 

3.5 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos da pesquisa os questionários com registros incompletos. Inicialmente 

este estudo contaria com uma amostra de 59 estudantes, mas por conta do critério de inclusão 

supracitado, a amostra final foi de 30 estudantes, sendo que 10 desses sujeitos estavam 

matriculados no 1° ano do ensino médio e os outros 20 no 9° do ensino fundamental. 

3.6 Coleta de Dados e Aproximação com os Sujeitos do Estudo 
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 A pesquisa em questão foi do tipo survey, para Fonseca (2002) pesquisas como esta, 

podem ser referidas como sendo a obtenção de dados ou informações sobre as características ou 

as opiniões de um determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população 

alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa. 

 Um questionário, enquanto instrumento de pesquisa, de acordo com Gil (2008) é uma 

técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com 

o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas etc. E ainda de acordo com o autor supracitado, é técnica versátil e que garante o 

anonimato do participante, além de atingir um número vasto de pessoas, além disso, o 

questionário que compôs esta pesquisa contou com questionamentos mistos, com o objetivo de 

enriquecer as respostas que foram obtidas. 

A aproximação com os participantes constituiu-se em um dos desafios para a realização 

do estudo, e a pesquisa contou com o apoio da equipe que leciona nos lócus e a partir do 

momento em que foi percebido que eles interagem ou já interagiram com vídeos do YouTube 

como facilitador do processo de aprendizagem, foi feito o convite para participação na pesquisa. 

A aplicação do instrumento de pesquisa, só foi realizada, com autorização prévia dos pais ou 

responsáveis legais (APÊNDICE B) e o processo de coleta de dados foi dividido em dois 

momentos, o primeiro, a partir da solicitação da autorização prévia dos pais ou responsáveis 

legais para participação na pesquisa e o segundo, constituiu-se de forma dependente do primeiro.  

A solicitação para autorização prévia dos pais ou responsáveis legais dos menores foi 

realizada em um período compreendido entre 11 e 13 de junho e a partir da devolução do 

documento assinado pelos pais ou responsáveis legais, foi solicitado que os estudantes 

assinassem o Termo de Assentimento (APÊNDICE C) e com isso, os dados foram coletados em 

um período compreendido entre 12 e 25 de junho de 2019. Ao conjecturarmos a dependência da 

continuidade da pesquisa a partir da autorização prévia dos pais ou responsáveis legais, a coleta 

de dados aconteceu em diferentes momentos. 

3.7 Análise de Dados 

 A partir dos dados coletados, foi trabalhada a análise de conteúdo, uma das técnicas de 

análise de dados qualitativos, que de acordo com Gerhardt et al. (2009) representa uma técnica de 

pesquisa e, como tal, apresenta como características metodológicas, objetividade, sistematização 
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e inferência e é compreendida por Bardin (2011) como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. A autora supracitada aborda aspectos relacionados ao esforço constante de 

interpretação, o que a mantém oscilando entre dois polos, o rigor da objetividade e o da 

subjetividade. A análise de conteúdo desta pesquisa, apresentou, como base principal, a proposta 

de Laurence Bardin (2011). 

 Ao trabalharmos os princípios da análise de conteúdo, destacamos o que a autora 

classifica como função primordial deste tipo de análise, o desvendar crítico. Associadamente, ao 

discutirmos os métodos de análise propostos pela autora em questão, ressaltam-se cinco 

elementos principais: a Organização, a Codificação, a Categorização, a Inferência e a 

Informatização das Análises, sendo que a Codificação e a Inferência abordam aspectos de 

tratamento dos resultados.  

 Ao analisarmos a conformação da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), 

percebe-se que a análise em questão é dividida em três tópicos que considera uma cronologia. A 

Pré-análise, a Exploração do Material e o Tratamento dos Resultados, que acompanha a 

Inferência e a Interpretação dos dados.  

 Com relação a Pré-análise, a partir da seleção dos 30 questionários, houve a formulação 

de hipóteses e objetivos, a partir da elaboração dos indicadores que fundamentaram a 

interpretação final do conteúdo. Com relação a elaboração dos indicadores, eles foram 

trabalhados tendo em vista o recorte nas falas dos sujeitos da pesquisa, contemplando 

características definidoras que estão descritas a seguir: 

• A configuração das videoaulas. 

• A figura do professor no processo. 

• A inserção das TDICs considerando o processo de aprendizagem. 

• Espaços que compreendem a preferência dos sujeitos pesquisados. 

• Frequência com que se busca videoaulas enquanto recurso agregador do processo de 

aprendizagem. 

• Disciplinas que os estudantes mais pesquisam. 

• Motivações para a pesquisa de videoaulas. 

• A Percepção dos sujeitos pesquisados. 

• Aspectos relativos à Interação Social. 
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As características mencionadas acima, foram agrupadas, posteriormente, e avaliando 

aspectos que trabalham a questão das semelhanças temáticas, foram criados os seguintes 

indicadores: 

1. As Características e a Conformação das videoaulas disponíveis na plataforma 

YouTube. 

2. O papel da figura do professor na mediação de tecnologias que abarcam recursos 

audiovisuais como as videoaulas disponíveis na plataforma YouTube. 

3. Compreender espaços de preferência (residência e/ou instituição escolar) dos sujeitos 

pesquisados ao conceberem assistir videoaulas disponíveis na plataforma YouTube e 

que facilitam o seu processo de aprendizagem. 

O segundo tópico abordado, é a Exploração do Material, e segundo Bardin (2011) 

representa a análise propriamente dita e neste contexto, analisamos as operações de codificação, 

decomposição ou enumeração do material selecionado. Frente ao que vem sendo discutido, 

devemos compreender aspectos relacionados a codificação, que em resumo, se refere ao 

Tratamento do Material trabalhado no tópico anterior e que corresponde a Pré-análise.  

A partir da etapa de codificação, de acordo com a autora supracitada, corresponde a 

transformação dos dados e organiza-se a partir de três escolhas:  

• Recorte, que se refere à escolha das unidades. 

• Enumeração, que se refere à escolha das regras de contagem. 

• Classificação e Agregação, que se refere à escolha das categorias. 

Como já foi dito, esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa e como tal, ao 

trabalharmos a organização da codificação dos dados, mantemos o foco nas escolhas de unidades 

e de categorias, pois assim, fundamentaremos a análise final. Neste contexto, ao nos referirmos as 

unidades, considerando questões propostas por Bardin (2011), elas são divididas em unidades de 

registro e de contexto, sendo que a primeira se refere ao segmento de conteúdo que deverá ser 

considerado pelo pesquisador, como base da unidade, com o objetivo de promover a 

categorização e a contagem frequencial.  

No que se refere a segunda, a unidade de contexto, corroborando com a autora supracitada, 

esta corresponde ao segmento das mensagens, que se organizam a partir da compreensão e da 

significação da unidade de registro e isto passou a ser palpável, ao considerarmos a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa e a inserção destes, em sem seu grupo social, enquanto 
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recurso para chegarmos a unidade de contexto. E ao trabalharmos a categorização, a partir da 

reorganização dos três indicadores mencionados anteriormente, emergiram, até o momento, as 

seguintes categorias e subcategorias: 

CATEGORIA I – A percepção de estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do 

ensino médio sobre a plataforma YouTube. 

Esta categoria foi elaborada a partir do indicador: Características e conformação das 

videoaulas disponíveis no YouTube.   

A hipótese que fundamenta esta categoria é que a partir da compreensão do termo 

“Nativos Digitais”, espera-se que os sujeitos pesquisados acreditem que a plataforma YouTube 

funciona como um recurso facilitador do processo de ensino e aprendizagem. 

Ao abordarmos a referida categoria, emergiram as seguintes subcategorias: 

I – Interações sociais estabelecidas a partir da influência de recursos audiovisuais no processo de 

aprendizagem de estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio de 

colégios estaduais de Ouro Preto. 

II – A compreensão e os aspectos interativos que os estudantes do 9° ano do ensino fundamental 

e do 1° ano do ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto percebem em videoaulas 

disponíveis na plataforma YouTube. 

III – Motivações e a frequência com que estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano 

do ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto buscam em videoaulas disponíveis na 

plataforma YouTube enquanto recurso facilitador do processo de aprendizagem. 

IV – Aspectos definidores que os estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do 

ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto consideram durante a seleção de videoaulas 

disponíveis na plataforma YouTube. 

CATEGORIA II – A mediação pedagógica e a influência das TDICs neste processo. 

Esta categoria foi elaborada a partir do indicador: Papel da figura do professor na 

mediação de tecnologias que abarcam recursos audiovisuais como as videoaulas disponíveis na 

plataforma YouTube. 

A hipótese que fundamenta esta categoria é a de que ao ponderarmos a compreensão do 

termo “Imigrantes Digitais”, acredita-se que alguns professores do 9° ano do Ensino 

Fundamental e do 1° ano do Ensino Médio, não indiquem e/ou façam uso de recursos 

audiovisuais, como as videoaulas disponibilizadas na plataforma YouTube como agregador 
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interativo e participativo, no processo de ensino e aprendizagem e aqueles que não se encaixam 

neste perfil, consideram aspectos que fundamentam a utilização destes recursos. 

Ao trabalharmos a referida categoria, emergiram as seguintes subcategorias: 

I – O papel dos diferentes atores sociais, enquanto mediadores, no processo de aprendizagem que 

considera a inserção de videoaulas, enquanto mediador pedagógico para estudantes do 9° ano do 

ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio. 

II – A importância da mediação pedagógica do professor no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

III – Disciplinas recomendadas por professores e as disciplinas de escolha de estudantes do 9° 

ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio. 

CATEGORIA III - Tecnologias audiovisuais associadas aos dispositivos de produção, 

reprodução e manipulação de conteúdos: o caso da plataforma YouTube. 

Esta categoria foi elaborada a partir do indicador: Compreensão dos espaços de 

preferência dos sujeitos pesquisados ao considerarem assistir videoaulas que facilitam o seu 

processo de aprendizagem. 

A hipótese que fundamenta esta categoria é que a partir da revolução tecnológica, as 

tecnologias audiovisuais estão associadas aos diferentes dispositivos, como os notebooks, os 

smartphones e os tablets. 

 Ao nos referirmos a esta categoria, emergiram as seguintes subcategorias: 

I – A aprendizagem móvel e as inovações tecnológicas que oportunizam diferentes formas de 

aprendizagem. 

II – Espaços de preferência de estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino 

médio para acompanhar videoaulas disponíveis na plataforma YouTube. 

 A partir das categorias descritas acima, acredita-se que elas abarcarão os indicadores 

mencionados, além da análise de dados. Acreditamos que as três categorias serão suficientes para 

a pesquisa em questão e ao trabalharmos o último tópico da análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2011), que se refere ao tratamento dos resultados, a inferência, enquanto técnica de 

tratamento dos resultados, e a interpretação dos dados. No que diz respeito à inferência, Franco 

(2008) a define como uma técnica que sopesa a comparação dos dados obtidos, a partir da análise 

do pesquisador. 

3.8 Aspectos Éticos 



68 

 

 

Os pais e/ou responsáveis legais pelos estudantes que participaram da pesquisa assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento no qual foi explicitado o 

consentimento livre e esclarecido do participante, de forma escrita e que conteve todas as 

informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais 

completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propôs participar (BRASIL, 2012).  

Os participantes da pesquisa assinaram um Termo de Assentimento, documento no qual, 

continha informações relevantes da pesquisa e que considerou uma linguagem ainda mais clara e 

objetiva. Tanto os responsáveis, quanto os participantes foram informados sobre a pesquisa, além 

dos benefícios e riscos, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos. O 

pesquisador se comprometeu com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos, além 

disso, a pesquisa poderia ter sido suspensa, caso houvesse a possibilidade de quaisquer danos, 

sejam eles de ordem física, psíquica, moral, intelectual, ideológica, cultural e espiritual ao ser 

humano. 

A partir da intervenção em lócus, com a aproximação com os possíveis participantes da 

pesquisa, alguns destes contribuíram com o processo de identificação dos sujeitos, no que tange a 

análise de dados. Sendo assim, foi definido que os sujeitos participantes da pesquisa seriam 

identificados por nomes inspirados em personagens de uma famosa série infanto-juvenil inglesa. 

E ao nos referirmos aos três lócus de pesquisa, optamos por identificá-los por Colégio K, Colégio 

L e Colégio M, respectivamente. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Federal de Ouro Preto, CAEE n° 07293119.4.0000.5150 (ANEXO). 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

Ao analisarmos o planejamento e a organização da análise de conteúdo, proposto por 

Bardin (2011), pretendemos neste capítulo, apresentar uma análise de dados baseada no terceiro e 

último tópico no que tange a análise de conteúdo trabalhada pela autora supracitada, sendo assim, 

serão apresentados o tratamento dos resultados, a inferência, além da interpretação dos dados 

coletados. Os elementos mencionados, foram trabalhados dentro das três categorias elaboradas, 

“A Percepção de estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ano do Ensino Médio 

sobre a Plataforma YouTube.”, “A Mediação Pedagógica e a Influência das TDICs neste 

Processo.” e “Tecnologias Audiovisuais associadas aos Dispositivos de Produção, Reprodução e 

Manipulação de Conteúdos: O caso da Plataforma YouTube.” 

 A análise de dados foi dividida em dois momentos. No primeiro são trabalhados aspectos 

relacionados a caracterização dos sujeitos pesquisados, em seguida, a análise abarca as categorias 

elaboradas. Tomando a primeira categoria como exemplo, “A Percepção de estudantes do 9° ano 

do Ensino Fundamental e do 1° ano do Ensino Médio sobre a Plataforma YouTube”, proposta a 

partir dos dados apresentados nos questionários, temos que eles foram caracterizados e houve o 

tratamento dos resultados, posteriormente, esses resultados foram comparados, isto é, foi feita a 

inferência dos dados que foram interpretados. Podemos afirmar que a interpretação desses dados, 

representou a última etapa do processo de análise desta pesquisa. Posto isto, esta análise abarca 

todas as informações abordadas pelos sujeitos pesquisados, tendo em vista cada uma das 

categorias propostas. 

4.1 Perfil dos estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio de 

colégios estaduais de Ouro Preto 

A partir do perfil sociodemográfico da amostra, exposto na tabela 1, verificamos que a 

média de idade dos sujeitos pesquisados, corresponde com o que é preconizado pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que avalia que o Ensino Fundamental, deve atender 

estudantes entre 6 e 14 anos, sendo que aos 14 anos, o estudante deverá estar cursando o 9° ano, 

ou seja, o último ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2013).  

Com relação aos sujeitos que frequentam o 1° ano do Ensino Médio, a partir da Resolução 

n° 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, não estabelece idade específica para cada um dos três anos que compõem esta etapa, 
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percebemos, desta forma, que os participantes se enquadram em um perfil preestabelecido, 

analisando a média de idade dos estudantes que estão no Ensino Fundamental. Houve 

predominância de indivíduos do sexo feminino (60,0%) e de cor parda (50,0%). 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico de estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° 

ano do ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto em junho de 2019. 

Variáveis N % 

Idade   

14 anos 13 43,3 

15 anos 16 53,3 

16 anos 1 3,3 

Sexo   

Masculino 12 40,0 

Feminino 18 60,0 

Etnia   

Branco 8 26,6 

Pardo 15 50,0 

Negro 6 20,0 

Não Declarou 1 3,3 

Fonte: Dados da Pesquisa/2019. 

Com base no traçado da amostra, ponderamos que existe uma transição entre a infância e 

a adolescência e que a partir deste período, uma série de alterações estarão associadas a estes 

estudantes e de acordo com Brasil (2013) dentre estas mudanças, deve-se esperar variações 

relacionadas aos aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais e emocionais. E frente ao que vem 

sendo discutido, com a faixa de idade dos sujeitos do estudo, se faz necessário compreender estes 

aspectos e que são discutidos por autores que trabalham questões que possuem relação direta com 

os pressupostos de Vygotsky e seus colaboradores. 

Ao nos referirmos aos sujeitos do estudo, destacamos aspectos relacionados ao conceito 

de adolescência e Assis et al. (2003) e Mahoney, Almeida e Almeida (2007) versam sobre a 

abordagem da BNCC e concluem que esta fase da vida não deve ser confundida como uma 

continuação do desenvolvimento na infância e isto, se fundamenta a partir da perspectiva dos 

postulados de Vygostsky. Viola (2017) discute questões que possui relação com a formação de 

conceitos, da linguagem, da consciência e do pensamento e ao trabalharmos a visão vygotskyana 

do desenvolvimento para estes jovens, aspectos como a puberdade e a importância da interação 

social devem ser avultados. 
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No estudo em tela, mais da metade dos sujeitos pesquisados foi composta por 

adolescentes do sexo feminino, em função de que as mesmas se dispuseram mais que os do sexo 

masculino a participarem do estudo. Somado a isso, os questionários respondidos pelas jovens 

continham registros completos. Apontamos que independente do sexo, pondera-se a importância 

de uma visão biopsicossocial, desses sujeitos em formação, sopesando aspectos que 

compreendem questões sociais, econômicas, culturais, históricas e até políticas e ao 

considerarmos esses pontos, a aproximação com os sujeitos da pesquisa se constituiu como um 

dos desafios que compreendeu a coleta de dados. 

Em relação à etnia, assim como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

que pesquisa a cor/raça da população brasileira com base na autodeclaração, a maior parte da 

amostra desta pesquisa se autodeclarou da cor parda, tendo como opções, branco, preto, pardo, 

indígena e amarelo. E ao trabalharmos aspectos relacionados a miscigenação brasileira, 

compreende-se este resultado. 

4.2 A percepção de estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio 

sobre a plataforma YouTube 

Esta categoria se refere à percepção dos estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 

1° ano do ensino médio sobre a plataforma YouTube enquanto recurso facilitador, considerando 

o processo de aprendizagem. Além disso, esta categoria basear-se-á a partir das características e 

da conformação das videoaulas disponíveis na plataforma YouTube. A hipótese que fundamenta 

esta categoria é que a partir da compreensão do termo “Nativos Digitais”, os sujeitos pesquisados 

acreditam que a plataforma YouTube funciona como um recurso facilitador do processo de 

aprendizagem. A partir da referida categoria, emergiram as seguintes subcategorias:  

I – Interações sociais estabelecidas a partir da influência de recursos audiovisuais no 

processo de aprendizagem de estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino 

médio de colégios estaduais de Ouro Preto. 

II – A compreensão e os aspectos interativos que os estudantes do 9° ano do ensino 

fundamental e do 1° ano do ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto percebem em 

videoaulas disponíveis na plataforma YouTube. 
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III – Motivações e a frequência com que estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 

1° ano do ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto buscam em videoaulas disponíveis 

na plataforma YouTube enquanto recurso facilitador do processo de aprendizagem. 

IV – Aspectos definidores que os estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano 

do ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto consideram durante a seleção de videoaulas 

disponíveis na plataforma YouTube. 

4.2.1 Interações sociais estabelecidas a partir da influência de recursos audiovisuais no 

processo de aprendizagem de estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino 

médio de colégios estaduais de Ouro Preto 

Frente ao que vem sendo discutido, ao trabalharmos a adolescência, sujeitos nesta fase de 

transição, serão condicionados as interações sociais estabelecidas em sociedade. Magalhães 

(2014) destaca que os sujeitos em processo de formação sofrerão a influência de diferentes 

aspectos, nas diferentes culturas e sobre eles, promovendo-se mudanças em relação as funções 

psicológicas superiores, como a linguagem e o pensamento que serão determinantes para a 

formação deste sujeito. Podemos destacar o papel das TDICs no processo de desenvolvimento 

cognitivo, sobretudo, a linguagem, que estabelece a comunicação entre os pares. E isto pode ser 

observado nas falas abaixo, a partir de questionamentos como, quem sugeriu que você assistisse 

videoaulas no YouTube e como você escolhe os vídeos que poderão te ajudar: 

“Pesquiso com a ajuda dos meus amigos.” (AMÉLIA) 

“Pesquiso olhando na internet e o que meus amigos me falam para ver e 

me ajudar na matéria.” (ARABELLA) 

“Pesquiso o que meus amigos me mostram...” (DOLORES) 

“Pesquiso o que meus amigos me falam...” (DENNIS) 

“Quando converso com meus amigos e eles falam para ver.” (ERNESTO) 

“Meus amigos me falam e eu vejo.” (LÚCIO) 

A partir dos trechos acima, percebemos que a comunicação e o estabelecimento de 

interações sociais, de fato acontece e que as TDICs têm um papel de destaque neste aspecto. 

Nunes e Eichler (2018) mencionam que estas tecnologias, podem ser vistas como uma alternativa 
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no desenvolvimento de atividades que deverão auxiliar de forma fidedigna no processo de 

aprendizagem.  

Ao partirmos do pressuposto do conceito de Mediação, que de acordo com Nunes, 

Fernandes e Gutierrez (2014) e Facci e Souza (2014) significa intervenção e possui relação direta 

com a interação e destacamos discussões abordadas por Andrade (2010) que cita as Mediações 

Sociais, que possui relações intrínsecas com as interações sociais, adquiridas a partir de contextos 

que compreendem aspectos referentes a sociabilização. Sendo assim, os amigos, colegas e/ou 

iguais, serão fundamentais no estabelecimento de diferentes interações, sobretudo, no processo de 

ensino e de aprendizagem, já que estes estão no mesmo processo de formação do seu ser. 

O autor supracitado ainda menciona as Mediações Instrumentais, que irá se relacionar 

com a utilização de materiais de apoio, como recursos didáticos, que por sua vez, funcionarão 

como agregador no processo de ensino e de aprendizagem. Destacamos as TDICs, que no 

contexto educativo, poderá proporcionar práticas colaborativas, que contribuem para uma 

aprendizagem ativa e as videoaulas, enquanto recurso tecnológico, poderão apresentar como 

objetivo, a inovação no processo de aprendizagem, favorecendo a criação de novas possibilidades, 

visando o desenvolvimento e a melhoria nos resultados da aprendizagem dos diferentes 

estudantes. 

4.2.2 A Compreensão e os aspectos interativos que estudantes do 9° ano do ensino fundamental e 

do 1° ano do ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto percebem em videoaulas 

disponíveis na plataforma YouTube 

 Buscamos trabalhar aspectos que analisassem a percepção dos sujeitos pesquisados, com 

relação às videoaulas disponíveis no YouTube, enquanto recurso agregador no processo de 

aprendizagem e uma parte significativa da amostra concorda que esses vídeos contribuem com o 

processo educativo, levando em conta uma série de características que ganham destaque nas falas 

dos estudantes e isto pode ser observado a partir dos trechos a seguir: 

“Eles explicam melhor que os professores e brincam no meio da 

explicação.” (THEODORO) 

“Ajudam porque são conhecimentos extras”. (AMANDA) 

“[...] as videoaulas reforçam o conhecimento.” (GUILHERME) 

“[...] os vídeos resumem bem o que a gente quer entender.” (DENNIS) 



74 

 

 

“[...] o vídeo é sempre divertido para aprender e às vezes aprendo coisas 

que não sabia e não entendi na escola.” (CASSANDRA) 

“[...] os vídeos são organizados para a gente melhorar na matéria.” 

(ANGELINA)   

 Com os destaques acima, percebemos a predileção, por parte dos estudantes, por 

videoaulas e Contreras, Ellensohn e Barin (2017) concordam com esta afirmação, ao discutirem 

aspectos que contribuem para esta preferência, e acordam que estes recursos facilitam a 

aprendizagem daqueles que buscam nestas ferramentas, uma fonte de conhecimento. Ao 

dialogarmos sobre construção do conhecimento a partir destes vídeos, Sadalla e Larocca (2004) 

afirmam que devemos levar em conta, além da linguagem audiovisual, aspectos relacionados as 

ações expressivas daqueles que trabalham com estes recursos, isto é, os YouTubers, têm um 

papel fundamental neste processo, já que os estudantes pesquisados, destacam vídeos divertidos e 

organizados com o objetivo de proporcionar conhecimento sem desvalorizar o entretenimento. 

 Frente a isto, percebemos que a partir dos trechos destacados, os sujeitos pesquisados se 

referem à linguagem audiovisual e sobre isto, retomamos as discussões propostas por Contreras, 

Ellensohn e Barin (2017), que debatem que esta linguagem é perceptível e que existe uma 

predileção a ela, devido os aspectos sensoriais que são trabalhados de diferentes formas e que 

atingem ou espectador de forma significativa. Podemos afirmar que recursos audiovisuais, como 

as videoaulas, facilitam a aprendizagem, desde que ofereçam artifícios que proporcionem uma 

aprendizagem significativa e que valorize a humanização do processo e que prejudique o 

estabelecimento de relações. 

Devemos analisar ainda, o fato de que existem outros meios eficazes e que não se resume 

a inserção das TDICs no processo de ensino e de aprendizagem, pois apesar de discutirmos 

aspectos relevantes sobre os benefícios das videoaulas no processo educativo, faz-se necessário 

que um sujeito em formação reflita sobre suas ações e seu cotidiano, sobretudo o escolar e 

trabalhando apenas com buscas via web, o adolescente poderá ter cada vez mais dificuldade para 

pensar e produzir suas próprias reflexões, pois para ele um vídeo online deverá ser o suficiente, o 

que o tornará limitado. 

 A partir destas discussões podemos refletir sobre a questão da predileção por videoaulas 

disponíveis no YouTube por parte dos estudantes pesquisados. Ao analisarmos a conformação da 

plataforma em questão nos deparamos com a figura dos YouTubers que em muitos casos são 
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professores que têm um papel social indiscutível tendo em vista que se sujeitam a democratizar o 

conhecimento via internet, mas o que podemos observar é que existe um equívoco por parte dos 

estudantes ao comparar o professor da tela, que se organiza para produzir um conteúdo específico, 

que se utiliza da linguagem audiovisual, sem desconsiderar uma comunicação coloquial para se 

aproximar do seu público, com o professor real, aquele que cumpre carga horária extensa, é mal 

remunerado e pouco valorizado em sociedade.  

 Com o objetivo de compreender a percepção dos sujeitos do estudo, com relação a 

plataforma YouTube, os estudantes foram questionados sobre o que os motivam a pesquisar 

videoaulas online e todos os participantes, foram unânimes no que diz respeito aos benefícios que 

estes vídeos proporcionam para quem os assiste. Foi observado que os estudantes pesquisados 

reconhecem características específicas dos vídeos, enquanto tecnologias audiovisuais, a partir de 

uma experiência interativa, e isto pode ser observado a partir dos trechos abaixo: 

 “Com as videoaulas, eu consigo entender tudo e quando me perco, volto 

na parte.” (ERNESTO). 

“Muito bom porque às vezes a gente se perde na matéria e no YouTube, eu 

posso ver e voltar o vídeo.” (NARCISA). 

“Sempre gostei porque consigo entender assistindo e posso voltar quantas 

vezes eu quiser.” (ALÍCIA). 

 Com relação aos aspectos mencionados acima, percebe-se que os recursos de controle de 

vídeo são fundamentais, sobretudo, para que aqueles que buscam em videoaulas, um caminho 

para que possa agregar em seu processo de aprendizagem. E ao discutirmos a plataforma 

YouTube, reafirmamos que esta é de fato, uma ferramenta que proporciona um aumento 

significativo da interatividade, além do aprimoramento da experiência do compartilhamento 

coletivo. 

 Ao compreendermos os trechos acima, retomamos a questão da linguagem audiovisual, 

discutida também, por Quadros e Quadros Jr. (2013) a partir da configuração de redes, como a 

plataforma YouTube, e os autores concluem que torna-se compreensível afirmar que este tipo de 

linguagem se estabelece e contribui para o fortalecimento da plataforma, enquanto espaço de 

produção do conhecimento, na perspectiva dos vídeos educacionais. 
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Ao analisarmos aspectos relacionados com a interatividade proporcionada pela plataforma 

YouTube, sobretudo quando nos referimos às videoaulas, alguns sujeitos mencionaram questões 

que abarcam os recursos audiovisuais, enquanto material que contribui com o processo de 

aprendizagem, associando-o ao entretenimento e isto pode ser observado a partir do trecho a 

seguir: 

“O vídeo é muito divertido para aprender.” (CASSANDRA). 

“Acho legal ver videoaulas dos assuntos que estudo.” (ARMANDO). 

“Explicam melhor e brincam no meio da explicação.” (THEODORO) 

“Os professores dos vídeos explicam de forma diferente.” 

“Adoro as videoaulas dos assuntos que estudo.” (DOLORES). 

 A partir dos destaques acima, podemos discutir aspectos que se relacionam, 

primeiramente, com as tecnologias audiovisuais e que de acordo com Hergemöller e Schwertner 

(2018) é uma tecnologia que pode ser definida como um instrumento de comunicação 

indispensável, já que trabalha questões que facilitam a compreensão de determinadas 

informações, pois estimulam sentidos como a visão e a audição, consequentemente, facilitam o 

processo de adquirir conhecimento, sendo assim, podemos afirmar que a partir da definição das 

tecnologias audiovisuais, diferentes instituições educativas e seus componentes, podem 

influenciar o processo de aprendizagem com estas tecnologias, facilitando a construção de atores 

com visões críticas e reflexivas, tendo em vista aprendizado e práticas inovadoras. 

Retomam-se aspectos referentes a linguagem audiovisual, mas Quadros e Quadros Jr. 

(2013) complementam esta questão, avaliando este tipo de linguagem como um recurso 

significativo, sobretudo, quando associado ao processo de ensino e de aprendizagem e constatam 

que o uso de narrativas audiovisuais, se expandiu e vem se consolidando para além dos ambientes 

educacionais. E é neste contexto que a configuração de videoaulas disponíveis no YouTube se 

fundamenta e a figura dos YouTubers têm um papel fundamental neste processo, já que os 

estudantes pesquisados, relatam videoaulas diferentes, organizadas e com dinamicidade, com o 

objetivo de proporcionar conhecimento sem desconsiderar o entretenimento. 

4.2.3 Motivações e a frequência com que estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1°ano 

do ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto buscam em videoaulas na plataforma 

YouTube enquanto recurso facilitador do processo de aprendizagem 
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Ao trabalharmos aspectos analisados por esta subcategoria, retomamos o conceito de 

nativos digitais, que de acordo com Pessoa, Botinha e Costa (2018) e Pischetola e Heinsfeld 

(2018) corresponde a sujeitos que adquiriram contato com essas tecnologias, desde que tiveram a 

chance de fazer uso delas, isto é, ainda na infância, e ao elucidarmos a sociedade contemporânea, 

esperamos que estes indivíduos possuam habilidade total no manuseio dessas ferramentas. Neste 

contexto, retomamos discussões relativas à unidade de consciência explorada pela teoria sócio-

histórica-cultural. 

 Neves e Damiani (2006) e Coelho e Pisoni (2012) avaliam o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores analisando um sujeito em formação que será submetido a uma 

série de alterações que ocasionarão seu desenvolvimento cognitivo, que tem relação com o 

pensamento e a linguagem e é a partir daí que teremos o estabelecimento da consciência que se 

fundamentará através das interações sociais estabelecidas em sociedade. 

Frente ao exposto, os participantes da pesquisa foram questionados sobre a frequência 

com que assistem videoaulas no YouTube e sobre isto, destacamos os seguintes trechos: 

“De vez em quando.” (ARMANDO) 

“Umas 6 vezes no mês, dependendo das provas.” (ARTHUR) 

“Umas 5 vezes por semana.” (OLÍVIA). 

“Gosto de ver quando tenho problema para entender a matéria.” (LÚCIO) 

“Sempre que quero complementar meus estudos, então vejo muitas 

videoaulas.” (LAURA) 

“Sempre que preciso melhorar na matéria.” (ANGELINA) 

 Percebemos que recursos audiovisuais, como as videoaulas disponíveis no YouTube, 

funcionam para os sujeitos pesquisados, como um suporte online que pode ser utilizado, 

considerando as necessidades do usuário, a partir da inserção destes recursos no processo de 

ensino e de aprendizagem. Constatamos que as discussões promovidas por autores como 

Hergemöller e Schwertner (2018) e Ferreira e Castiglione (2018) fundamentam-se, visto que 

vídeos educacionais devem ser observados como uma pedagogia cultural, a partir do momento 

em que essas mídias influenciam, de forma positiva o comportamento e a criatividade destes 

adolescentes. Sendo assim, devemos considerar que estes estudantes não são apenas receptores de 

conteúdo, já que eles percebem necessidades estudantis e recorrem a plataforma. 
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 Ao trabalharmos os recursos audiovisuais, suas particularidades e as ferramentas 

disponíveis na plataforma YouTube, uma parcela expressiva da amostra mencionou questões que 

abordam o papel das videoaulas no processo de aprendizagem, associando-as às aprendizagens 

significativa e colaborativa e isto pode ser observado a partir dos trechos destacados abaixo: 

“O vídeo me ajuda a esclarecer a matéria.” (OLÍVIA) 

 “Os vídeos complementam meus estudos e posso entender melhor a 

matéria.” (LAURA) 

“[...] os vídeos são organizados para a gente melhorar na matéria.” 

(ANGELINA) 

“As explicações são melhores, então ajuda bastante.” (GINA) 

“Os vídeos ajudam quem tem dificuldade.” (ARTHUR) 

 Alguns sujeitos pesquisados destacam as videoaulas disponíveis na plataforma, como uma 

importante ferramenta que contribui significativamente no seu processo de aprendizagem e isto 

pode ser observado em algumas falas, sobretudo aqueles que se referem aos vídeos, como um 

reforço educativo: 

“Me ajuda a reforçar a matéria.” (GUILHERME) 

“Ajuda porque reforça o que eu assisti na aula.” (ARMANDO) 

“É um reforço e ajuda a entender a matéria.” (ARTHUR) 

 Frente aos trechos destacados acima, retomamos que videoaulas disponíveis no YouTube, 

além de considerarem a narrativa audiovisual, apresentam um perfil bem definido e segundo 

Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) a organização dessas aulas no YouTube, se utiliza de uma 

dinâmica que trabalha uma estrutura organizacional que se apoia na ênfase dos tópicos que serão 

abordados no vídeo. Posto isto, retomamos a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

(2003) que aborda essa estrutura a partir da hierarquização de conceitos, isto é, informações 

dispostas em tópicos e esta organização, contribui para a aprendizagem daqueles que ainda têm 

determinados assuntos como desconhecidos e a partir da estrutura organizacional proposta, o que 

era desconhecido, passa a ser visto como significativo e palpável, se considerarmos que existe um 

conhecimento prévio. Mas não podemos deixar de lado aspectos que podem caracterizar 

videoaulas no YouTube como um processo que remete a inautenticidade e que valoriza o 

espetáculo em detrimento do conhecimento. 
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 Ainda fazendo referência a aprendizagem significativa de Ausubel (2003), podemos 

afirmar que este tipo de aprendizagem potencializa o processo de aprendizagem, sendo assim, 

pode ser associada a inserção das TDICs, sobretudo, as tecnologias audiovisuais, como as 

videoaulas disponíveis no YouTube, já que a estrutura organizacional de muitas videoaulas 

presentes na plataforma, são dispostas de forma que o estudante reconheça e faça relação entre 

conceitos e ideias, e a partir desta organização cognitiva, o estudante compreende o que ainda lhe 

é desconhecido e isto pode ser constatado a partir das falas de diferentes estudantes, como nos 

trechos acima. 

 Ao discutirmos particularidades dos vídeos, enquanto recursos audiovisuais, alguns 

sujeitos do estudo destacam aspectos relevantes e decisivos na escolha dos vídeos, considerando 

a otimização do tempo, a partir do momento em que eles escolhem trabalhar aspectos de sua 

própria aprendizagem e isto pode ser observado nos trechos a seguir: 

“Escolho vídeos com o menor tempo [...] quando é menor, é mais fácil de 

prestar atenção, quando o vídeo é maior, acho que perco o interesse. 

(GUILHERME) 

“Pesquiso vídeos [...] que têm o menor tempo. (DOLORES) 

“Procuro vídeos dinâmicos, que não sejam cansativos...” (BELLA) 

Ao destacarmos os trechos acima, percebemos que os sujeitos pesquisados avaliam o 

tempo do vídeo como um aspecto motivador para que possam selecionar uma videoaula presente 

na plataforma. Sendo assim, foi observado que os sujeitos pesquisados têm preferência por vídeos 

mais curtos e estes dados corroboram com os de autores como Contreras, Ellensohn e Barin 

(2017), que ao discutirem aspectos que se relacionam com a produção de vídeos, em uma 

perspectiva de aprendizagem multimídia, trabalham com princípios organizativos 

preestabelecidos e concluem que videoaulas comercializadas com uma duração que compreende 

4 e 8 minutos é o mais recomendável, tendo como objetivo um maior número de visualizações no 

YouTube. 

Frente a isto, destacamos um trecho que sintetiza o que vem sendo discutido, com relação 

a otimização do tempo, na fala a seguir: 

“[...] os vídeos resumem bem o que a gente quer entender e consegue em 

pouco tempo.” (DENNIS) 
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Ao considerarmos as discussões acima, percebemos que vídeos que otimizam o tempo do 

estudante, ganham destaque no processo e outros sujeitos destacam aspectos importantes e que 

são observados por eles e isto pode ser percebido a partir dos trechos destacados abaixo: 

“As explicações são melhores [...] facilitam o entendimento.” (GINA) 

“Explicam mais detalhadamente as matérias que estou estudando.” 

(BELLA) 

Além dos aspectos abordados acima, outros sujeitos mencionaram questões sobre a 

importância do conhecimento prévio, associada com o feedback proposto pelas professoras, 

considerando o processo de ensino e de aprendizagem e isto pode ser observado nos trechos 

destacados abaixo: 

“É bom porque depois a professora fala de novo e a gente já sabe melhor 

a matéria.” (ANGELINA) 

“Pesquiso o que as professoras falaram para pesquisar no YouTube.” 

(ALICE) 

“Pesquiso com a ajuda da professora.” (AMÉLIA) 

“Às vezes as professoras falam sobre videoaulas e eu pesquiso na minha 

casa.” (ALÍCIA). 

 Os sujeitos pesquisados destacaram outras características dos vídeos disponíveis na 

plataforma YouTube, os vídeos mais populares. Com relação a isto, ficou claro que a 

popularidade do vídeo, é um dos aspectos definidores para que uma videoaula seja escolhida e 

isto pode ser observado nos trechos separados abaixo: 

“Pesquiso pela popularidade do vídeo.” (CRIS) 

“Escolho sempre o vídeo mais visto...” (CASSANDRA) 

“Vejo os vídeos com maior número de visualizações...” (ERNESTO) 

“Aquele no qual tem mais visualizações.” (OLÍVIA) 

“Procuro vídeos com o maior número de visualizações.” (RONI) 

“Pesquiso comparando os views, likes e deslikes.” (CARLOS) 
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Ao analisarmos os trechos acima, a partir de discussões propostas por Kamigouchi e 

Borges (2017) o funcionamento e as ferramentas disponíveis no YouTube favorecem a 

plataforma, enquanto atuante de um sistema cultural e Barros e Bispo (2016) complementam esta 

questão ao afirmarem que o YouTube é uma ferramenta cultural e participativa e como tal, ganha 

notória importância, não só entre os mais jovens, mas também entre o grupo chamado de 

imigrante virtual. 

Ao discutirmos aspectos relacionados a popularidade dos diferentes vídeos, temos que isto 

acontece, a partir das configurações da plataforma, que dentre outros pontos, abarca o perfil do 

usuário, tendo em vista que um vídeo só apresentará um número de visualizações consideráveis, 

na medida em que ele for compartilhado e cada vez mais visto, e é isso que definirá a relevância 

do vídeo em questão. Sendo assim, percebemos que os sujeitos do estudo reconhecem estas 

configurações e têm preferência por pesquisar e assistir videoaulas com o maior número de 

visualizações e este é um dos aspectos que definirão se o vídeo deverá compor a aba de vídeos 

em alta, o que indicará sua popularidade, e consequentemente, sua relevância na plataforma. 

Outro aspecto que se destaca é a questão da busca de diferentes fontes de conhecimento e 

isto pode ser observado no trecho destacado abaixo: 

“Pelo conhecimento prévio, pois traz um melhor entendimento.” (FRED) 

“[...] as videoaulas reforçam o conhecimento.” (GUILHERME) 

“Ajudam porque são conhecimentos extras.” (AMANDA) 

“Acho bom, pois compartilho conhecimento.” (TOBIAS) 

 Os trechos destacados acima, trabalham questões voltadas para a participação do 

estudante, enquanto formador de seu próprio conhecimento, no processo de aprendizagem, 

mediado pelas TDICs e estes aspectos são discutidos por Pessoa, Botinha e Costa (2018), a partir 

do momento em que consideram uma sociedade em plena era tecnológica. Carenzio (2012) 

pondera que estas tecnologias não foram elaboradas para funcionarem como recurso didático, 

quando pensamos o ambiente escolar, mas o uso consciente delas, pode contribuir como parte 

integrante e funcional do aprendizado do discente. E ao destacarmos a fala de Tobias, 

compreendemos que ele, na verdade, fez referência a importância da busca de diferentes fontes 

de conhecimento, no processo de aprendizagem.  
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Nesta perspectiva buscamos considerar aspectos que motivaram os sujeitos do estudo a 

buscar as videoaulas disponíveis no YouTube, e foi constatado que o que mais instiga os 

estudantes a buscarem este recurso, além das questões já discutidas, são as provas e os trabalhos 

escolares, respectivamente, como pode ser visto na tabela 2. 

Tabela 2 – Aspectos que motivam/motivaram estudantes do 9° ano do ensino fundamental e 

do 1° ano do ensino médio a buscarem videoaulas como recurso no processo de 

aprendizagem em Ouro Preto em junho de 2019. 

Variáveis N 

Colégio K  

Trabalho da Escola 5 

Prova 8 

Curiosidade 7 

Ouviu falar sobre o vídeo 1 

Colégio L  

Trabalho da Escola 1 

Prova 8 

Curiosidade 3 

Ouviu falar sobre o vídeo 2 

Colégio M  

Trabalho da Escola 6 

Prova 9 

Curiosidade 2 

Ouviu falar sobre o vídeo Não mencionado 

Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

A partir da tabela acima verificamos que provas e trabalhos escolares instigam os 

estudantes a buscarem videoaulas disponíveis no YouTube. Constatamos com este resultado, que 

a conformação e organização da plataforma de vídeos, que vem sendo discutida nesta categoria, 

contribui para que os discentes busquem nos vídeos um conhecimento imediatista, o que nos leva 

a crer que o YouTube é utilizado como recurso de aprendizagem para que o adolescente possa 

garantir médias acima do esperado pelas diferentes instituições sociais, como a família e a escola, 

que ainda insistem em acreditar que notas elevadas são sinônimo de conhecimento adquirido. 

Com relação a curiosidade como um dos motivos que instigam os sujeitos participantes. 

Sobretudo os estudantes do colégio K. Atribuímos este resultado ao fato das videoaulas 

disponíveis no YouTube serem exemplos de tecnologia audiovisual e que de acordo com 

Hergemöller e Schwertner (2018) funcionam como um importante instrumento de comunicação 

que poderá facilitar a compreensão de informações discutidas, além de estimular diferentes 
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sentidos como visão e audição. Ao destacarmos que parte da amostra buscam videoaulas no 

Youtube por curiosidade, comprovamos que existe uma predileção por parte de muitos jovens a 

este recurso, como destacam Contreras, Ellensohn e Barin (2017). 

4.2.4 Aspectos definidores que os estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do 

ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto consideram durante a seleção de videoaulas 

disponíveis na plataforma YouTube 

Ao discutirmos aspectos relacionados com a interatividade, contribuições no processo de 

aprendizagem e a relação do entretenimento, proporcionada por diferentes videoaulas disponíveis 

na plataforma YouTube, a partir dessa perspectiva, destacamos a plataforma em questão, 

enquanto espaço de aprendizagem e suas contribuições para uma experiência interativa e ao 

serem questionados sobre as características que contribuem na escolha dos vídeos, destacamos, 

primeiramente, os comentários que podem ser deixados na página dos vídeos e isto pode ser 

observado a partir dos trechos abaixo: 

“Adoro ver os vídeos [...] e posso ler os comentários que sempre tem.” 

(ERNESTO). 

“Gosto de ver dúvidas nos comentários do vídeo.” (ANGELINA) 

“Gosto de vídeos com dúvidas nos comentários.” (LILIAN) 

“Vejo comentários de quem também assistiu.” (LAURA) 

“Pesquiso vídeos dúvidas nos comentários.” (NARCISA) 

 Ao analisarmos os trechos destacados acima, retomamos questões discutidas por Mattar 

(2009) e Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) que abarcam a importância de plataformas, como o 

YouTube, já que a ferramenta é composta por uma série de outras que fundamentam o seu uso e 

promovem, significativamente, a inteligência coletiva, a partir do momento em que a plataforma 

disponibiliza a inserção de comentários nas páginas dos diferentes vídeos. Ao abordarmos a 

inserção de comentários, que darão espaço para discussões, podemos afirmar que o YouTube tem 

funcionado como um ambiente virtual de aprendizagem, já que define, a partir dos comentários, 

interações sociais e mais uma vez, destacamos o papel das TDICs no processo de 

desenvolvimento cognitivo, considerando, sobretudo, a linguagem, que estabelece a comunicação 

entre os pares. 
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  A partir das falas dos estudantes, foi observado que a plataforma favorece discussões que 

contribuem para a formação do estudante, que busca nestes vídeos, um ambiente social que 

trabalhe dinamicidade e atratividade para que assim, possa auxiliar o seu processo de 

aprendizagem. Mas devemos considerar aspectos destacados por Silva et al. (2012) que 

expressam a importância da mediação pedagógica, ao falarmos sobre videoaulas disponíveis no 

YouTube, pois estas não garantem uma aprendizagem significativa, mas esta questão será 

discutida na próxima categoria. 

Frente ao que vem sendo discutido, ainda se destacam aspectos relacionados às 

ferramentas disponíveis pelas tecnologias audiovisuais, considerando videoaulas dispostas na 

plataforma YouTube e os sujeitos pesquisados reconhecem e veem essas ferramentas, como parte 

do processo e destacam a importância destes recursos, ponderando aspectos que dinamizam o 

processo de aprendizagem e isto pode ser observado no trecho a seguir: 

“Gosto de vídeos porque posso ver as imagens, figuras e os macetes para 

entender...” (LÚCIO) 

“Gosto de ver vídeos com músicas, sons, imagens...” (DENNIS) 

“Os vídeos são ótimos porque tem figuras, imagens...” (BERTHA) 

“Procuro vídeos mais dinâmicos, que não sejam cansativos de assistir.” 

(BELLA) 

Além dos trechos destacados acima, em outras falas, percebemos a referência a estes 

recursos, ao observarmos o trecho destacado abaixo: 

“Ajuda porque posso ver, claramente, tudo o que a professora fala 

na sala.” (ALICE) 

Além dos recursos abordados no trecho acima, se destacam aspectos inerentes a estes e 

que estão associados, já que estes recursos, podem contribuir no processo de aprendizagem e isto 

pode ser observado nos trechos abaixo: 

“É a mesma informação dada de outra maneira e isso pode me ajudar.” 

(AMANDA) 

 “Acho bom porque melhora minha interpretação.” (LILIAN) 



85 

 

 

Frente aos destaques acima, podemos concluir tendo em vista discussões propostas por 

Camillo, Medeiros e da Silva (2018) que fundamentam o uso de vídeos no processo de ensino e 

de aprendizagem, ponderando que o professor deve sempre considerar a mediação e em 

contrapartida, o discente poderá fazer uso desses recursos de forma complementar, a partir do 

momento em que visa o aperfeiçoamento do conhecimento adquirido previamente. 

Autores como Moore (2010) e Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) ponderam que 

recursos audiovisuais, como as videoaulas, funcionam de uma forma dinâmica, podendo, muitas 

vezes, ser autoexplicativo, caso sejam observadas questões que abarcam qualidade de conteúdo, 

uso de imagens e sons, ou seja, é inquestionável o caráter ilustrativo, estruturado e que preencha 

as necessidades de quem assiste. Sendo assim, videoaulas devem ser compostas por uma 

legibilidade significativa, associada a uma dinamicidade, com o intuito de proporcionar o 

entendimento daquele que a assiste. 

Além das imagens, figuras e macetes, outros sujeitos pesquisados destacam aspectos que 

contribuem no processo como recursos de pausa, volta e avanço e isto pode ser observado nos 

trechos a seguir: 

“Consigo entender assistindo e posso voltar quantas vezes eu quiser.” 

(ALÍCIA) 

“Adoro os vídeos [...] quando me perco, volto na parte.” (ERNESTO) 

“A gente se perde na matéria e no YouTube eu posso ver e voltar o vídeo.” 

(NARCISA) 

Com os destaques acima, ao analisarmos aspectos que definem a escolha de videoaulas 

disponíveis no YouTube, mais uma vez, retomamos os aspectos linguísticos do audiovisual e de 

acordo com Moran (2013) a partir da articulação entre os diferentes sentidos que abarcam 

imagens, sons, fala e texto, recursos explorados em diversos vídeos, retomamos questões 

relacionadas a mediação através dos signos, sobretudo, a linguagem. Sendo assim, podemos 

afirmar que ela é um determinante no processo de desenvolvimento da superioridade mental, 

considerando a Teoria do Desenvolvimento de Vygotsky. 

Naves et al. (2018) complementam esta questão ao discutirem a utilização de vídeos como 

recursos metodológicos e ponderam que o audiovisual proporciona uma série de vantagens, como 

o controle de vídeo, ver o vídeo quando achar necessário e destacar o que mais chama a atenção 
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do espectador, neste contexto, percebemos que os recursos audiovisuais podem ser necessários na 

construção de informações e posterior aquisição de conhecimento através da coleta de dados 

iniciais. 

4.3 A mediação pedagógica e a influência das TDICs neste processo 

Esta categoria refere-se a Mediação Pedagógica trabalhada por professores de estudantes 

do 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ano do Ensino Médio, tendo em vista a influência das 

TDICs neste processo. Além disso, esta categoria basear-se-á a partir do papel da figura do 

professor na mediação de tecnologias que abarcam recursos audiovisuais como as videoaulas 

disponíveis na plataforma YouTube.  

Além disso, serão discutidos aspectos que se relacionam com o processo de mediação e 

sua relação com os Signos e a Linguagem, a partir do momento que estes se fundamentam como 

instrumento do pensamento, além disso, serão abordadas questões que discutem a figura do 

professor e as instituições escolar e familiar, além da influência destes na ZDP, argumentada na 

Teoria Sócio-Histórico-Cultural. 

A hipótese que fundamentará esta categoria é a de que ao nos basearmos na compreensão 

do termo “Imigrantes Digitais”, acreditamos que alguns professores do 9° ano do Ensino 

Fundamental e do 1° ano do Ensino Médio, não indiquem e/ou façam uso de recursos 

audiovisuais, como as videoaulas disponibilizadas na plataforma YouTube como agregador 

interativo e participativo, no processo de ensino e de aprendizagem e aqueles que não se 

encaixam neste perfil, consideram aspectos que fundamentam a utilização destes recursos. A 

partir da referida categoria, emergiram as seguintes subcategorias:  

I – O papel dos diferentes atores sociais, enquanto mediadores, no processo de ensino e de 

aprendizagem que considera a inserção de videoaulas, enquanto mediador pedagógico para 

estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio. 

II – A importância da mediação pedagógica do professor no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

III – Disciplinas recomendadas por professores e as disciplinas de escolha de estudantes 

do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio. 



87 

 

 

4.3.1 O papel dos diferentes atores sociais, enquanto mediadores, no processo de aprendizagem 

que considera a inserção de videoaulas, enquanto mediador pedagógico para estudantes do 9° 

ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio  

Compreendemos que um dos objetivos da análise de dados, a partir desta categoria, será 

contextualizar o papel de professores, enquanto mediadores no processo de aprendizagem que 

aborda a inserção de videoaulas, enquanto mediador pedagógico de estudantes do 9° ano do 

ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio.  

 Ao discutirmos as Mediações Sociais, ponderamos que amigos, colegas e/ou iguais, ou 

seja, sujeitos que estão no mesmo processo de formação, em diferentes contextos, contribuem 

para a formação de diferentes sujeitos. Além dos iguais, a partir das interações sociais, outros 

fatores, que possuem um papel social significativo, contribuirão na promoção do 

desenvolvimento de sujeitos em formação, como a escola, os professores e a família. E sobre esta 

questão, é perceptível a influência dessas instituições, no que diz respeito ao uso das TDICs nas 

falas destacadas abaixo e que seguiram o questionamento de pessoas que já sugeriram que eles 

assistissem videoaulas no YouTube: 

“Alguns professores.” (GINA) 

“Pais e Professores.” (FRED) 

“Pais e alguns professores.” (LAURA) 

“Mãe e alguns professores.” (LUNA) 

“Mãe e Professores. (NARCISA) 

“Mãe, Tio/Tia e alguns Professores.” (DENNIS) 

A partir dos destaques acima, percebemos que diferentes instituições, responsáveis pela 

educação de sujeitos em formação, como a escola e a família, promovem outro tipo de mediação, 

a cultural e o desenvolvimento humano sofrerá influência direta dos processos de mediação e o 

acesso à cultura. Neste contexto, torna-se visível a relevância da mediação no processo de 

aprendizagem e sobre isto, Andrade (2010) pontua que a Mediação Social estabelecida por 

diferentes instituições, contribui no processo de construção do conhecimento.  

É indiscutível os benefícios que estas tecnologias proporcionam, sobretudo, quando nos 

referimos as facilidades de acesso ao conhecimento através delas, mas essas facilidades são 

discutíveis e ao trabalharmos estas questões, Pischetola (2016) ressalta que devemos ter total 
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atenção, pois o uso intensivo destes recursos exige aspectos que só a mediação pedagógica deverá 

considerar. 

Destacamos o papel da família no processo de desenvolvimento de sujeitos em formação, 

sendo assim, não se pode desvalorizar a instituição familiar no processo, já que de acordo com 

Nogueira (2005), o binômio escola e família também se estabelece a partir da interação social. 

Faz-se necessário esclarecer que a família deve intervir em questões pedagógicas e disciplinares, 

como visto nas falas acima e isto não dificulta o papel social da instituição escolar, que não deve 

se limitar a promover atividades que promovam o desenvolvimento intelectual dos estudantes. 

Ao discutirmos a inserção das TDICs no processo de aprendizagem de jovens, como os 

sujeitos do estudo, ao trabalharmos questões relacionadas a mediação pedagógica, retoma-se 

discussões promovidas por Pischetola e Heinsfeld (2018) que abordam aspectos que 

desmistificam o conceito de nativos digitais, a partir da constatação de que pais e professores 

acreditam que o termo é genuíno, quando na verdade o mais apropriado seria chamá-los de 

jovens que manuseiam facilmente estas tecnologias. 

4.3.2 A importância da mediação pedagógica do professor no processo de ensino e de 

aprendizagem 

A mediação pedagógica, discutida a partir da Teoria Sócio-Histórico-Cultural, 

fundamenta-se, de acordo com Costa (2006) a partir de uma necessidade humana básica, a 

comunicação, estabelecida, sobretudo, pela linguagem, que funciona como um instrumento 

essencial para o estabelecimento deste tipo de mediação e Lucci (2006) concorda ao fundamentá-

la como um instrumento para promoção de interações sociais. Instrumentos como a linguagem, as 

relações sociais e a cultura serão determinantes no processo de ensino e de aprendizagem, que 

por sua vez fomenta o desenvolvimento, isto é, o desenvolvimento de um sujeito em formação e a 

aprendizagem dele se incitam.  

Sobre esta relação de mutualidade entre o desenvolvimento e o processo de aprendizagem, 

autores como Corrêa (2017), Magalhães (2014) e Coelho e Pisoni (2012) discutem um dos 

principais escopos do trabalho de Vygotsky e seus colaboradores, a Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), que possui relação direta com o processo de desenvolvimento de sujeitos em 

formação, como os adolescentes e analisando o conceito de ZDP, compreendemos que ela será o 

espaço em que instituições como a escola e a família, deverão trabalhar na promoção do 
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desenvolvimento efetivo, que por sua vez, proporcionará a aprendizagem em diferentes faixas 

etárias e ao associarmos a ZDP com as TDICs, o processo de desenvolvimento destes sujeitos em 

formação poderá ser ainda mais alcançável. 

Em contrapartida, ao discutirmos aspectos relacionados a mediação pedagógica, 

retomamos questões indispensáveis, no que se refere ao letramento digital e autores como Van 

Dijk (2005) propôs que ao trabalharmos este tipo de letramento, devemos compreender três 

habilidades, especificamente. Ao avaliarmos estas habilidades, devemos considerar questões 

operacionais, que se referem as técnicas, questões informacionais, que se referem a pesquisa 

online e questões estratégicas, que fazem referência ao refinamento de conteúdo.  

A partir destas discussões, Costa, Duqueviz e Pedroza (2015) e Pischetola e Heinsfeld 

(2018) ressignificam o que chamamos de nativos digitais, pois este grupo, não necessariamente 

são dotados das habilidades citadas e quando nos referimos as habilidades estratégicas, podemos 

afirmar que este grupo são absolutamente desprovidos desta habilidade e é neste ponto que a 

mediação pedagógica faz-se necessária, obrigatoriamente. 

Frente ao exposto, visando compreender se os professores dos sujeitos do estudo indicam 

videoaulas disponibilizadas no YouTube, o instrumento de coleta de dados, contou com a opção 

“Professores”, para o caso de docentes que sugerem ou já sugeriram videoaulas dispostas na 

plataforma e o resultado foi descrito no Quadro 1. 

Quadro 1 – Menção a professores de estudantes do 9° do ensino fundamental e do 1° do 

ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto que indicam videoaulas no YouTube em 

junho de 2019. 

Sujeitos do Estudo Menção de Professores que indicam 

videoaulas no YouTube 

18 De 3 a 5 professores 

10 Pelo menos 2 professores 

1 De 6 a 8 professores 

1 Não mencionou professores 

Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

A partir dos resultados apresentados no Quadro 1, percebemos que os professores dos 

sujeitos pesquisados, são pouco resistentes quanto a inserção das TDICs, no processo de ensino e 

de aprendizagem. Acreditamos que este resultado sofreu a influência da faixa de idade dos 

professores das três instituições, isto é, ficou evidente, que os professores que lecionam nestas 
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instituições, fazem parte do grupo “Nativos Digitais” e estão longe de se encaixarem no grupo 

dos “Imigrantes Digitais”. 

Frente ao exposto, sobretudo este perfil de professor, deverá se reconhecer como 

mediador cultural, para que possa possibilitar o processo de aprendizagem, proporcionando de 

forma plena, o desenvolvimento de sujeitos em formação. E de acordo com Salami e Sarmento 

(2011), este professor deverá compreender aspectos relacionados com a aprendizagem 

significativa e colaborativa, desde que ofereça a promoção de uma aprendizagem ativa e 

demonstrativa. Faz-se necessário reafirmar que o professor, segundo com Raad (2016) jamais 

poderá ser visto como um mediador apenas, mas sim, como um profissional capacitado e detentor 

do instrumento essencial que possibilita acesso ao conhecimento e à cultura, a linguagem. 

Buscamos compreender aspectos que destacam não só a indicação de videoaulas e as 

disciplinas lecionadas, por estes professores, assim como a utilização desses recursos, enquanto 

material didático e o resultado pode ser observado no quadro 2. 

Quadro 2 – Menção a professores que já utilizaram videoaulas como material didático em 

turmas de 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio em colégios estaduais 

de Ouro Preto em junho de 2019. 

Local do Estudo Menção de Professores que já 

utilizaram videoaulas como material 

didático 

Colégio K 10 

Colégio L 6 

Colégio M 8 

Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

A partir da observação do quadro acima, diferente dos sujeitos do Colégio K, os sujeitos 

dos Colégios L e M não concordaram que seus professores já utilizaram videoaulas como 

material didático, mas ponderando que a maioria afirmou que seus professores fazem uso deste 

recurso e partindo do pressuposto, que os sujeitos participantes são da mesma classe, entendemos 

que os vídeos, de fato são utilizados enquanto material didático e o que pode ter destoado as 

respostas, é que os estudantes que afirmaram que vídeos não são utilizados, possam ter faltado a 

exibição do vídeo. 

  Percebemos que a inserção das TDICs no processo de ensino e de aprendizagem, de 

acordo com Curcio e Barros (2017) pode contribuir para uma aprendizagem significativa, já que 

estas tecnologias podem potencializar a construção, o compartilhamento e a disseminação de 
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conhecimentos, a partir de uma mediação pedagógica bem definida e estruturada, sendo assim, 

percebemos a partir dos resultados e da observação do perfil do quadro de professores que 

lecionam nas três diferentes instituições pesquisadas, que eles acreditam nas mudanças que as 

TDICs podem proporcionar no processo educativo. 

Tendo em vista a inserção dessas tecnologias no processo em questão, o professor, deverá 

promover medidas inovadoras e que tenham relação direta com as interações sociais que poderão 

ser estabelecidas a partir da apropriação de conteúdo, posto isto, retomamos a questão das 

práticas colaborativas, e que no contexto escolar, o conhecimento poderá ser compartilhado 

coletivamente, visando promover novas perspectivas no processo de ensino e de aprendizagem. 

 Buscamos compreender aspectos que fundamentaram a utilização de videoaulas, enquanto 

recurso didático, sendo assim, os sujeitos do estudo foram questionados se a turma foi estimulada 

a conversar sobre o vídeo trabalhado em classe e o resultado pode ser observado no quadro 3. 

Quadro 3 – Menção a professores que estimularam discussões sobre vídeos trabalhados em 

classe enquanto recurso didático em turmas de 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do 

ensino médio em colégios estaduais de Ouro Preto em junho de 2019. 

Local do Estudo Menção de Professores que 

estimularam discussões sobre o vídeo 

trabalhado em classe enquanto recurso 

didático 

Colégio K 9 

Colégio L 5 

Colégio M 7 

Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

A partir dos resultados apresentados no quadro acima, absorvendo o conceito de 

Mediação Pedagógica e de acordo com as discussões exploradas por Corrêa (2017), a figura do 

professor deverá ser vista como aquela que se preocupa com a apropriação do conhecimento que 

será adquirido na escola e fora dela, isto é, o professor, enquanto representante da escola, que 

deverá funcionar, segundo Mahoney, de Almeida e de Almeida (2007) e Neves e Damiani (2006) 

como uma transmissora sistematizada do conhecimento, já que é uma instituição que deverá ser 

caracterizada pelo seu compromisso social em sociedade, deverá fundamentar todo e qualquer 

recurso e/ou conhecimento trabalhado e adquirido em classe. 

4.3.3 Disciplinas recomendadas por professores e as disciplinas de escolha de estudantes do 9° 

ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio 



92 

 

 

Ao trabalharmos aspectos relacionados ao perfil do professor que promove indicações de 

videoaulas disponíveis no YouTube, houve o questionamento sobre as disciplinas que estes 

professores lecionam nas três diferentes instituições e o resultado pode ser observado na tabela 3. 

Verificamos que existem particularidades, para cada um dos colégios em que foi realizado o 

estudo, mas em geral existe a predominância na menção de disciplinas como Matemática, 

Biologia, Química e Física, compreendidas pelas Ciências Naturais. 

Tabela 3 – Disciplinas lecionadas por professores que indicam videoaulas na plataforma 

YouTube e que foram mencionadas por estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° 

ano do ensino médio de colégios de Ouro Preto em junho de 2019. 

Variáveis N 

Colégio K  

Matemática 7 

Língua Inglesa 6 

Química, Física, Biologia, Geografia e 

Língua Portuguesa 

3 

História 2 

Colégio L  

Matemática e História 6 

Geografia 3 

Língua Portuguesa e Física 2 

Química e Biologia 1 

Língua Inglesa Não mencionada 

Colégio M  

Matemática e Química 8 

Física 5 

Biologia 2 

Português 1 

Geografia, História e Língua Inglesa Não mencionadas 

Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

Com base no traçado da amostra, existem particularidades que diferenciam perfis de 

professores das diferentes instituições pesquisadas e que ganham notória importância na 

discussão. Com relação aos colégios K e M, que compreendem sujeitos do 9° do Ensino 

Fundamental, percebemos que existe uma predominância na menção de disciplinas como 

Matemática e Ciências Naturais, sendo que no colégio K houve destaque para a disciplina de 

Língua Inglesa. Com relação ao colégio L, que compreende sujeitos do 1° ano do Ensino Médio, 

observamos que a disciplina de Matemática é, mais uma vez, a mais mencionada, enquanto as 

Ciências Naturais, ficam para traz e as Ciências Humanas ganham destaque. 
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 Com o objetivo de compreender se existe uma coerência entre o que professores 

recomendam e o que os estudantes pesquisam e têm preferência, buscamos trabalhar aspectos 

relativos aos interesses dos sujeitos pesquisados e a partir desta perspectiva, verificamos que 

estudantes do 9° do Ensino Fundamental e do 1° ano do Ensino Médio, se utilizam de recursos 

audiovisuais, como as videoaulas dispostas no YouTube, como parte de seu processo de 

aprendizagem, mas foi constatado que estes sujeitos possuem preferências por vídeos de 

determinadas disciplinas e isto pode ser observado na tabela 4. 

Tabela 4 – Disciplinas mais pesquisadas na plataforma YouTube por estudantes do 9° ano 

do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio de colégios estaduais de Ouro Preto em 

junho de 2019. 

Variáveis N 

Colégio K  

Língua Inglesa 7 

Biologia 6 

Química 5 

Matemática e Física  4 

Língua Portuguesa e História 3 

Geografia 2 

Colégio L  

História  8 

Matemática  7 

Língua Portuguesa 5 

Química e Física  3 

Geografia 2 

Língua Inglesa 1 

Colégio M  

Química  9 

Matemática  7 

Biologia 5 

Língua Portuguesa e Física  4 

História  2 

Geografia 1 

Língua Inglesa  Não mencionada 

Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

Com base no traçado da amostra da tabela 4, ao estabelecermos uma comparação com a 

tabela 3, percebe-se que com relação aos colégios K e M, que compreendem sujeitos do 9° do 

Ensino Fundamental que eles mencionam, em sua maioria, disciplinas que compreendem as 

Ciências Naturais, além da Matemática. Este resultado corrobora com o que foi apresentado na 
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tabela anterior, o que comprova que o professor, enquanto mediador pedagógico, é fundamental 

ao avaliarmos a inserção das TDICs no processo de ensino e de aprendizagem.  

Destacamos a menção da Língua Inglesa, sobretudo, no colégio K e este resultado 

também corresponde ao que foi apresentado na tabela 3. Sendo assim, podemos afirmar que o 

professor é determinante na escolha do que o estudante pesquisa, ao considerarmos as videoaulas 

disponíveis no YouTube. Quanto ao colégio L, que compreende estudantes do 1° ano do Ensino 

Médio, o resultado também corresponde ao apresentado na tabela anterior, a partir do momento 

em que se constata que as Ciências Humanas, sobretudo, a disciplina de História, e a Matemática, 

ganham destaque e deixam para trás, disciplinas como as Ciências Naturais. 

Ao verificarmos que as disciplinas mencionadas na tabela 3 são lecionadas por 

professores que sugerem videoaulas como apoio didático, a partir deste pressuposto, 

consideramos que os sujeitos das três instituições pesquisadas, preocupam-se com relação aos 

conteúdos abordados em classe, a partir da menção das disciplinas e isto pode ser observado nos 

trechos a seguir, sobre o argumento dos professores, com relação à videoaulas dispostas no 

YouTube: 

“Os vídeos iriam ajudar as pessoas que têm dificuldade.” (FRED) 

“Para buscar mais conhecimento em outras fontes.” (AMANDA) 

A partir destes trechos, percebemos, mais uma vez, que podemos nos referir a práticas 

inovadoras e que abordam questões inovadoras, sendo assim, práticas que contextualizam a 

inserção de TDICs no processo de ensino e de aprendizagem, podem oferecer significados para 

estes recursos, enquanto instrumentos de ensino. E com a contextualização do uso dessas 

tecnologias, de acordo com Viana e Teixeira (2019), elas podem estimular a participação, a 

colaboração e a significação do que é discutido no ambiente escolar, sendo assim, destacamos o 

papel social e formador da instituição escolar. 

Frente ao que vem sendo discutido, ao laborarmos aspectos que ponderam a mediação 

pedagógica, faz-se necessário que o professor atente para algumas questões, que segundo 

Schneider, Caetano e Ribeiro (2012) são imprescindíveis e como exemplo, podemos citar o 

cuidado na pesquisa de vídeos que apresente caráter legítimo, quando nos referimos à 

manutenção do conhecimento e que ao mesmo tempo, facilite a compreensão, por parte do 

estudante. Posto isto, a partir da conformação da plataforma YouTube, sabemos que sua 
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configuração possibilita o acesso intensivo aos vídeos disponíveis e isso se constitui como uma 

adversidade que pode prejudicar o processo de aprendizagem, ao considerarmos professores que 

utilizam e indicam videoaulas do YouTube. 

Ao analisarmos os resultados apresentados nos Quadros 1, 2 e 3 e na tabela 2, buscamos 

compreender aspectos relacionados à Medicação Pedagógica, no que diz respeito a recomendação 

e/ou utilização de videoaulas disponibilizadas no YouTube, sendo assim, os sujeitos pesquisados, 

foram questionados sobre a postura do professor em relação ao porquê de indicar e/ou utilizar 

estes recursos enquanto agregador no processo de ensino e de aprendizagem e o resultado pode 

ser observado no Quadro 4. 

Quadro 4 – Menção a professores que explicaram por que indicavam e/ou utilizavam 

videoaulas em turmas de 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio em 

colégios estaduais Ouro Preto em junho de 2019. 

Local do Estudo Menção de Professores que explicaram 

por que indicavam e/ou utilizavam 

videoaulas 

Colégio K 9 

Colégio L 8 

Colégio M 9 

Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

A partir da observação do quadro acima, os sujeitos dos três locais do estudo não 

chegaram em um consenso, mas como no quadro anterior, a maioria afirmou que seus professores 

explicaram o porquê de indicar e/ou utilizar videoaulas, enquanto recurso didático e o que 

poderia explicar a falta de conformidade entre os participantes das mesmas instituições é a 

omissão daqueles que responderam que os professores não explicaram, já que a maioria das 

perguntas seguintes, dependiam das perguntas anteriores e isto pode ser exemplificado, com o 

questionário do participante Guilherme, do Colégio L, o único da amostra que afirmou que 

nenhum professor indicou e/ou utilizou videoaulas enquanto recurso no processo de ensino e de 

aprendizagem.  

 Mas ponderando sujeitos que mencionaram que os professores explicaram por que 

indicavam e/ou utilizavam videoaulas, eles foram questionados sobre o que os professores 

argumentaram e isto pode ser observado nos trechos destacados: 
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“Disseram que os vídeos são bem explicativos e nos fazem revisar a 

matéria.” (BELLA) 

 “Disseram que é importante para a gente entender com imagens, o que 

eles ensinam na sala.” (LUNA) 

“Podíamos assistir videoaulas para complementar a matéria e aprender.” 

(THEODORO) 

 “Se caso houvesse dúvida, poderíamos ver as videoaulas.” (ARMANDO) 

“Seria bom para nós, estudantes, entendermos o assunto da matéria.” 

(BERTHA) 

“Seria bom ver as videoaulas para fixar a matéria na cabeça e para 

entendermos mais.” (CASSANDRA) 

 A partir das falas destacadas acima, percebemos que existe um destaque com relação aos 

benefícios que recursos audiovisuais, como videoaulas podem proporcionar se analisarmos a 

inserção dessas tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem de sujeitos em formação, 

mas estas questões serão discutidas no tópico seguinte, sendo assim, partindo para uma 

abordagem pedagógica e o papel central do professor neste processo, existem alguns equívocos 

com relação ao uso de videoaulas, como recurso didático no processo de ensino e de 

aprendizagem. Posto isto, destacam-se abaixo, os trechos em que percebemos o mal-uso dessas 

tecnologias. 

“Se caso houvesse dúvida, poderíamos ver as videoaulas.” (ARMANDO) 

“Seria bom para nós, estudantes, entendermos o assunto da matéria.” 

(BERTHA) 

“Disseram que é importante para a gente entender com imagens, o que 

eles ensinam na sala.” (LUNA) 

 A partir dos destaques acima, é perceptível que existem equívocos que podem prejudicar 

o processo de aprendizagem dos diferentes sujeitos. Na fala de Armando, as videoaulas são 

responsabilizadas por solucionar possíveis dúvidas dos estudantes. Já na fala de Bertha, a ideia de 

que só com videoaulas é que eles, os estudantes, poderão compreender a disciplina. E na fala de 

Luna, as videoaulas, mais uma vez, são postas em posição de condição imprescindível para que 

os estudantes possam compreender o que é lecionado. 
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Apesar da expressiva dinamicidade que as TDICs proporcionam com relação ao 

compartilhamento do conhecimento, Souza e Bianchini (2019) e Moran (2015) destacam 

aspectos negativos, no que diz respeito a inserção dessas tecnologias no processo de ensino e de 

aprendizagem e alerta que o êxito na aprendizagem de sujeitos em formação, jamais será 

determinado a partir da inserção dessas tecnologias sem fundamentação específica. 

Sobre isto, autores como Linhares e Andrade (2018), Kenski (2012) e Brito e da 

Purificação (2008) abordam aspectos que trabalham a inserção das TDICs nos diferentes espaços 

educacionais, concentrando uma fundamentação pedagógica, isto é, estas tecnologias podem 

oferecer uma gama de recursos, mas elas deverão ter um significado para que possam ser 

utilizadas, sendo assim, estas tecnologias devem ser contextualizadas, para que assim, o processo 

de aprendizagem seja efetivo e significativo e com isso retomamos aspectos discutidos por Rocha 

et al. (2018) que trabalha estas questões, avaliando alterações comportamentais por parte da 

instituição escolar, do professor e do estudante. 

4.4 Tecnologias audiovisuais associadas aos dispositivos de produção, reprodução e 

manipulação de conteúdos: o caso da plataforma YouTube 

Esta categoria se refere aos dispositivos de escolha dos estudantes do 9° ano do ensino 

fundamental e do 1° ano do ensino médio para acompanhar as videoaulas disponíveis na 

plataforma YouTube. Além disso, a partir de tecnologias audiovisuais associadas aos dispositivos 

de produção, reprodução e manipulação de conteúdo, buscamos compreender os espaços de 

preferência dos sujeitos pesquisados ao decidirem assistir videoaulas que venham a facilitar o seu 

processo de aprendizagem. 

A hipótese que fundamentará esta categoria é que a partir da revolução tecnológica, tendo 

em vista as tecnologias audiovisuais associadas aos diferentes dispositivos, como os notebooks, 

os smartphones e os tablets, acredita-se que estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° 

ano do Ensino Médio tenham preferência por assistir videoaulas em dispositivos como os citados 

e considerando a referida categoria, emergiram as seguintes subcategorias:  

 I – A aprendizagem móvel e as inovações tecnológicas que oportunizam diferentes formas 

de aprendizagem. 

 II – Espaços de preferência de estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do 

ensino médio para acompanhar videoaulas disponíveis na plataforma YouTube. 
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4.4.1 A aprendizagem móvel e as inovações tecnológicas que oportunizam diferentes formas de 

aprendizagem 

Buscamos compreender aspectos relacionados dispositivos de escolha, dos sujeitos 

pesquisados, para pesquisar e assistir videoaulas disponíveis no YouTube. Sobre esta questão, ao 

discutirmos a conformação da plataforma, associada as suas características, compreende-se que 

ao trabalharmos as tecnologias audiovisuais, deve-se envolver os dispositivos conectados à 

internet e que têm associação com dispositivos de produção, reprodução e manipulação de 

conteúdo. Foi observado que os sujeitos pesquisados, têm preferência por um dispositivo, 

especificamente, e isto pode ser visto, a partir dos trechos destacados abaixo: 

“[...] atualmente parei, por estar sem celular, mas às vezes, quando sentia 

dificuldade, assistia videoaulas no YouTube”. (FRED) 

“[...] é melhor de ver por causa do celular, que posso usar.” (ALBERTO) 

 Os trechos destacados acima, demonstram que para alguns sujeitos do estudo, o celular é 

o dispositivo que define se ele irá pesquisar e assistir videoaulas disponíveis no YouTube ou não. 

Ao nos referirmos a este dispositivo, usaremos o termo smartphone, que compreende funções de 

um aparelho celular, mas que é dotado da tecnologia proposta pela Web 4.0. Neste momento, 

recorremos às discussões propostas por autores como Wains e Mahmood (2008) que abordam o 

conceito de Mobile Learning (M-Learning), que engloba a aprendizagem, a partir da utilização de 

dispositivos móveis, como os smartphones, tablets e notebooks. 

 Se a preferência dos sujeitos pesquisados, é por smartphones, podemos nos referir ao 

YouTube app e ao considerarmos isto, seria inusitado acreditar que “nativos digitais” não 

possuam, pelo menos, um desses aparelhos. Esta afirmação se confirma a partir de autores como 

Araújo e Bottentuit Junior (2015) que discutem estes aspectos ao julgarem que estudantes, 

estejam eles, em nível colegial ou não, são dotados de smartphones conectados à internet. 

 Nyiri (2002) e Merije (2012) complementam o conceito de M-Learning, trabalhando 

aspectos que consideram a importância deste tipo de tecnologia dentro do processo de ensino e de 

aprendizagem, já que estes autores destacam qualidades que só dispositivos móveis possuem, 

considerando o M-Learning, a facilidade no transporte de um lugar ao outro. Sendo assim, torna-

se necessário compreender que dispositivos móveis, como os smartphones, dispositivo de escolha 



99 

 

 

de alguns sujeitos pesquisados, facilitam o compartilhamento e em consequência, facilita o 

acesso às informações e isto acontece da forma mais dinâmica possível. 

 O uso de tecnologias móveis faz parte da vida cotidiana de pessoas de diferentes idades, e 

quando nos referimos aos “Nativos Digitais”, isto não é diferente. Destacamos o uso intensivo do 

What’s App, o Messenger e o YouTube, que enquanto plataforma de vídeos, pode ser utilizada 

em qualquer lugar e isto facilita o acesso aos vídeos educativos, como as videoaulas, que podem 

contribuir para uma aprendizagem significativa e as ferramentas citadas, contribuem para o 

estabelecimento extraescolar que poderá ser utilizado e trabalhado, pelos diferentes atores que 

estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

 Ao ponderarmos sobre os dispositivo de escolha de alguns sujeitos pesquisados, Martins 

et al. (2018) discutem que se faz necessário discutir questões voltadas para possíveis dificuldades 

que o uso de tecnologias móveis podem proporcionar, dentro do processo de aprendizagem e a 

principal delas é a dificuldade de concentração dos estudantes com dispositivos, como os 

smartphones e ainda de acordo com os autores supracitados, a utilização dessas tecnologias, 

assim como outras, merece um preparo específico, que organize estratégias e que promova uma 

configuração metodológica, visando o aprendizado significativo e colaborativo. 

Outro ponto de discussão ao conjecturarmos sobre o uso de dispositivos móveis e redes 

sociais, é que a partir de sua conformação e configuração, os usuários de internet perdem de 

forma significativa a sua privacidade, tendo em vista que os dispositivos atuais são dotados de 

tecnologia algorítmica que facilita que sejamos associados ao que pesquisamos e até pelo que 

conversamos, apenas por estarmos ao lado do smartphone, um aparelho individual e 

intransferível, mas que passa a codificar nossas ações e comportamentos, o que facilita o acesso 

limitado a temas que o sistema reconhece como inerentes a nós, mas para uma sociedade 

essencialmente tecnológica, possuir um aparelho que pensa por nós é mais um privilégio social 

do que um problema real.     

4.4.2 Espaços de preferência de estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do 

ensino médio para acompanhar videoaulas disponíveis na plataforma YouTube 

Frente ao que vem sendo discutido, os sujeitos do estudo foram questionados sobre seus 

espaços de preferência para assistir videoaulas disponíveis no YouTube, tendo como opções a 
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instituição escolar e sua residência. Em sua maioria, os estudantes responderam que têm 

preferência em acompanhar videoaulas em sua residência, e isto pode ser observado no quadro 5. 

Quadro 5 – Estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio de 

colégios estaduais de Ouro Preto que têm preferência em acompanhar videoaulas em sua 

residência em junho de 2019.  

Local do Estudo N 

Colégio K 10 

Colégio L 9 

Colégio M 10 

Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

Uma das estudantes do colégio L, tem preferência em acompanhar videoaulas na 

instituição de ensino. Sua justificativa pode ser compreendida a partir do trecho abaixo: 

“Porque vou ter que ver em casa e vou enrolar e não vou fazer nada.” 

(MARIETA) 

 Este depoimento é preocupante, na medida em que se percebe que a estudante 

desconsidera a importância do uso de diferentes recursos que podem fundamentar seu processo 

de aprendizagem, a partir do momento em que o professor consegue significar estes recursos e 

favorecer a compreensão, por parte do estudante. 

 Com relação aos demais, destacam-se aspectos pertinentes e que justificam a escolha de 

sua residência, como espaço ideal para acompanhar videoaulas disponíveis no YouTube e isto 

pode ser observado a partir dos trechos abaixo: 

“É melhor de ver e pesquisar o que a professora fala.” (ARABELLA) 

“Posso pesquisar melhor o que a professora falou.” (AMÉLIA) 

“Posso assisti-los com calma, pausadamente, e voltando nas partes que eu 

não compreendi.” (BELLA) 

 “Porque é mais libertador e além de ver o vídeo, posso pesquisar 

profundamente sobre o assunto.” (ARTHUR) 

“Porque a internet é boa”. (ERNESTO) 

 A partir dos trechos acima, é compreensível que a residência dos estudantes pesquisados, 

seja o espaço de preferência deles. Destacamos, mais uma vez, os aspectos relacionados ao 
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controle de vídeo, como o avanço, a pausa e a volta, já discutido em categoria anterior, questões 

que abordam a mediação pedagógica, por parte do professor e como já foi visto, é imprescindível 

para que a inserção de tecnologias diversas aconteça de forma significativa e por fim, os trechos 

acima, destacam aspectos relativos à conectividade dos diferentes dispositivos. 

 Ao nos referirmos à aspectos relacionados à conectividade, sobretudo dos dispositivos 

móveis, percebemos que além da preferência pelos smartphones, destaca-se que sem uma 

conectividade que permita o acesso aos conteúdos disponíveis em diferentes plataformas, como o 

YouTube, não há como estabelecer acesso a estes conteúdos, sendo assim, percebemos que existe 

uma relação de dependência, por parte do usuário de ferramentas como o YouTube, o que 

justifica que o espaço de preferência da maior parte da amostra é a sua residência, porque este é 

um espaço em que para alguns, o acesso ao smartphone é permitido e a conectividade é 

estabelecida mais facilmente. 

 Retomamos discussões voltadas para a questão da permissão do uso de dispositivos 

móveis nas instituições escolares e como já foi visto, os sujeitos pesquisados compreendem um 

grupo específico, os “nativos digitais”, sendo assim, torna-se difícil encontrar um adolescente, em 

uma sociedade contemporânea, que não tenha pelo menos um smartphone e a partir dessa questão, 

de acordo com Araújo e Bottentuit Junior (2015), a instituição escolar deverá considerar 

atividades educativas que estimulem o uso desses e até outros dispositivos e não coíbam, como se 

tem visto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa apresentou como objetivo analisar contribuições dos vídeos do YouTube 

para o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos abordados com os estudantes do 9° 

ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio e foi evidenciado que os sujeitos 

pesquisados consideram a plataforma YouTube como um recurso fundamental em seu processo 

educativo e que seus professores se utilizam deste recurso como parte do processo ao 

ponderarmos ações de mediação. A amostra contou com indivíduos com idades entre 14 e 16 

anos, com predominância de estudantes do sexo feminino e da cor parda. 

 Em relação as categorias analisadas, concluímos que para “a percepção de estudantes do 

9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do ensino médio sobre a plataforma YouTube”, a partir 

das falas dos sujeitos pesquisados, que existe o estabelecimento de interações sociais e 

destacamos o papel das TDICs no processo de desenvolvimento cognitivo tendo em vista a 

comunicação entre sujeitos em formação, como os adolescentes. Verificamos que os estudantes 

reconhecem aspectos interativos e possuem uma compreensão com relação a configuração de 

videoaulas disponíveis na YouTube, com destaque para a linguagem audiovisual trabalhada pelos 

YouTubers, o que contribui para a predileção dos sujeitos participantes pelos vídeos educativos. 

 Além disso, foi observado que as videoaulas são vistas como um suporte online que 

poderá ser utilizado em vista as necessidades do estudante e que esses vídeos consideram uma 

narrativa audiovisual que aborda uma estrutura organizacional e isto favoreceu que uma parcela 

expressiva da amostra expressasse que esses vídeos facilitam a compreensão do que é estudado. 

Neste contexto, alguns estudantes destacaram a importância do conhecimento prévio, associado 

ao feedback dos professores e percebemos que os adolescentes avaliam a relevância e o tempo do 

vídeo como aspectos motivadores para que possam selecioná-lo, isto é, quanto menor o tempo, 

melhor serão vídeo. E nesta perspectiva, ao analisarmos o que motivou os sujeitos do estudo a 

buscar videoaulas no YouTube, constatamos que provas e trabalhos escolares são os principais 

incentivadores. Por fim, foi observado que os estudantes reconhecem a plataforma YouTube 

como ambiente virtual de aprendizagem, ao nos referirmos a inserção de comentários que abrirão 

espaço para discussões e o estabelecimento de interações sociais entre os usuários da plataforma. 
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 Para a categoria “a importância da mediação pedagógica e a influência das TDICs neste 

processo” a partir do que foi observado, é perceptível a influência de professores e familiares no 

que diz respeito ao acesso as videoaulas disponíveis no YouTube e destacamos este 

comportamento ao nos referirmos as mediações social e cultural como parte do processo de 

construção do conhecimento, sem desconsiderar a mediação pedagógica, essencial na 

desmistificação do conceito de nativos digitais. Em contrapartida, observamos que existem 

equívocos que podem prejudicar o processo de aprendizagem de diferentes sujeitos, sobretudo 

quando as videoaulas são responsabilizadas por solucionar dúvidas dos estudantes. Com relação 

as disciplinas mais buscadas na plataforma, verificamos que existem particularidades para cada 

um dos lócus, mas em geral houve a predominância na menção de disciplinas como Matemática, 

Biologia, Química e Física, compreendidas pelas Ciências Naturais. 

 Já a categoria “tecnologias audiovisuais associadas aos dispositivos de produção, 

reprodução e manipulação de conteúdos: o caso da plataforma YouTube” buscamos compreender 

aspectos relacionados aos dispositivos de escolha dos sujeitos pesquisados e foi observado que os 

estudantes têm preferência por um dispositivo específico, o smartphone, que irá definir se o 

adolescente pesquisará e assistirá videoaulas disponíveis na plataforma. Por fim, buscamos 

entender os espaços de preferência dos sujeitos pesquisados para acompanhar videoaulas no 

YouTube e de forma quase unânime, os estudantes optam por suas residências como ambiente 

ideal. 

 Face ao exposto, é possível que os resultados do presente estudo possam subsidiar novas 

metodologias de ensino que favoreçam o processo de ensino e de aprendizagem com o intuito de 

contribuir para melhorar a relação do binômio professor-estudante, favorecendo uma utilização 

coletiva, democrática e significativa das redes sociais, como a plataforma YouTube. De forma 

complementar, ponderamos sobre a importância da mediação pedagógica ao conjecturarmos a 

inserção de TDICs no processo de ensino e de aprendizagem, pois dependendo das práticas 

instituídas ou instituintes nas diferentes instituições, ferramentas tecnológicas, como as 

videoaulas, podem se constituir como facilitadora do processo educativo, sem desconsiderar a 

democratização do ensino, mas também podem reafirmar práticas centradas no falar-ditar docente 

através de sujeitos que são vistos pelos adolescentes como verdadeiros professores que 

apresentam um “modelo revolucionário de ensino”. 
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 Dentre as limitações deste estudo, apesar do caráter qualitativo, destacamos a expressiva 

perda de participantes devido ao registro incompleto das variáveis pesquisadas no questionário 

utilizado, além disso, a aproximação com os sujeitos do estudo se constituiu como um dos 

desafios para a realização da pesquisa, dentre outros acontecimentos que inviabilizaram a 

participação de demais estudantes. A partir da relevância deste estudo, recomendamos a 

realização de pesquisas com amostras/lócus ainda mais representativas, abrangendo colégios 

inseridos em grandes cidades brasileiras, objetivando traçar um panorama mais completo sobre a 

utilização de videoaulas disponíveis na plataforma YouTube e a sua influência no processo de 

aprendizagem dos “nativos digitais”. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

Vídeos do Youtube: Aproximações e Distanciamentos em relação ao Processo de Ensino, de 

Aprendizagem e Produção do Conhecimento 

Responsável pela Pesquisa: Lenon Cardoso Franco 

Contato: lennon.cardoso.lc@gmail.com 

Dados Sociodemográficos 

a. Iniciais do seu nome: ________ 

b. Idade: ________ 

c. Etnia: (  )  Branco  (  ) Pardo  (  ) Índio 

          (  ) Negro  (  ) Amarelo  

d. Sexo: (  ) Masculino 

          (  ) Feminino 

Questionário da Pesquisa 
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1. Você assiste ou já assistiu vídeos no Youtube que discutem sobre o que você está 

estudando na escola? 

(  ) SIM. 

(  ) NÃO. 

• Se SIM, com que frequência? 

______________________________________________________________________ 

2. De que disciplina ou matéria são os vídeos que você já viu ou vê? 

(  ) Português   (  ) Geografia  (  ) Química  (  ) Biologia 

(  ) Matemática  (  ) História  (  ) Física  (  ) Inglês   

(  ) Outras. Qual ou quais? _______________ 

3. Você acha que esses vídeos te ajudam ou te ajudaram a melhorar nos estudos? 

(  ) SIM. 

(  ) NÃO. 

4. Se SIM, por que você acha que ajuda? 

______________________________________________________________________ 

5. Se NÃO, por que você acha que não ajuda? 

______________________________________________________________________ 

6. O que motivou você a ver um ou mais vídeos que falam sobre o que você e sua turma 

estão estudando? 

(  ) Trabalho da escola.  (  ) Curiosidade. 

(  ) Prova.  (  ) Ouviu falar sobre o vídeo. 

7. Alguém já sugeriu que você assistisse algum vídeo no Youtube para te ajudar nos 

estudos? 

(  ) SIM. Quantas vezes? __________ 

(  ) NÃO. 

8. Se SIM, quem sugeriu que você assistisse a estes vídeos no Youtube? 

(  ) Pai   (  ) Tio/Tia  (  ) Amigo (a) 

(  ) Mãe  (  ) Professor (a)  (  ) Outros  
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9. Caso tenha respondido professor (a), quantos dos seus professores pediram para que 

você assistisse um ou mais vídeos que falasse sobre a matéria no Youtube? 

(  ) 1 (um)  (  ) De 3 a 5  (  ) 9 ou mais 

(  ) 2 (dois)  (  ) 6 a 8  

10. Eles explicaram porque você e sua turma deveriam assistir os vídeos? 

(  ) SIM.  

(  ) NÃO. 

11. Se SIM, o que disseram para você e sua turma? 

______________________________________________________________________ 

12. Qual (is) disciplina (s) é (são) os professores que sugerem que a sua turma veja 

vídeos do assunto dado em sala de aula no Youtube? 

(  ) Português   (  ) Geografia  (  ) Química  (  ) Biologia 

(  ) Matemática  (  ) História  (  ) Física  (  ) Inglês   

(  ) Outras. Qual ou quais? _______________ 

13. O (os) professores sugerem que você assista vídeos sobre o assunto dado em sala de 

aula com frequência? 

(  ) SIM. Quantas vezes isso aconteceu neste ano? ____________ 

(  ) NÃO. 

14. Algum professor da sua escola já mostrou algum vídeo do Youtube para a sua turma 

durante a aula? 

(  ) SIM. 

(  ) NÃO. 

15. Se SIM, o professor explicou porque iria mostrar o vídeo? 

(  ) SIM. 

(  ) NÃO. 

16. Você e seus colegas conversaram sobre o vídeo apresentado pelo professor? 

(  ) SIM. 

(  ) NÃO. 

17. Consegue se lembrar se o vídeo foi mostrado pelo professor antes ou depois da aula? 

(  ) SIM 
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(  ) NÃO 

18. O que você acha de assistir a vídeos no Youtube que falem sobre o que você e sua 

turma estão estudando? 

______________________________________________________________________ 

19. Onde você prefere ver os vídeos que falem sobre o que você e sua turma estão 

estudando? 

(  ) Casa. 

(  ) Na escola. 

20. Se em casa, por quê? 

______________________________________________________________________ 

21. Se na escola, por quê? 

______________________________________________________________________ 

22. Em casa, como você escolhe os vídeos que poderão te ajudar nos assuntos que você e 

sua turma estão estudando? 

______________________________________________________________________ 

 

Agradeço pela sua atenção! 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

E-mail dos responsáveis pela pesquisa: 

lennon.cardoso.lc@gmail.com e richard@ichs.ufop.br 

 
Coordenação da pesquisa: Prof°. Dr. Jacks Richard de Paulo 

Pesquisador: Pós-Graduando Lenon Cardoso Franco 

 

Nós, Jacks Richard de Paulo (orientador) e Lenon Cardoso Franco (Pós-Graduando-

orientando) convidamos o senhor (a) a autorizar por meio deste consentimento, a participação do 

(a) menor pelo qual o senhor (a) é responsável na pesquisa de Mestrado em Educação, intitulada 

“Vídeos do Youtube: Aproximações e Distanciamentos em relação ao processo de ensino, de 

aprendizagem e produção do conhecimento”. Esta pesquisa apresenta como objetivo geral: 

Analisar as contribuições dos vídeos do Youtube para o processo de ensino e de aprendizagem 

dos conteúdos abordados com os estudantes do 9° ano do ensino fundamental e do 1° ano do 

ensino médio. E os específicos: Avaliar se os professores destes estudantes utilizam vídeos do 

Youtube e/ou indicam vídeos da plataforma para os mesmos; Identificar se os vídeos do Youtube 

são utilizados por estes estudantes para aprimoramento dos estudos e/ou realização de atividades 

em relação aos conteúdos abordados em sala de aula; Verificar como os estudantes selecionam os 

vídeos para estudo ou atividade avaliativa.  

Os dados a serem coletados para a pesquisa serão obtidos a partir de questionários 

individuais aplicado com o (a) menor pelo qual o senhor (a) é responsável e não visa o uso de 

gravações e/ou imagens do participante. Os pesquisadores asseguram o seu anonimato, além do 

anonimato do (a) menor, isto é, ninguém saberá que o questionário utilizado foi do (a) menor 

pelo qual o senhor (a) é responsável, buscando respeitar a sua integridade intelectual, cultural e 

social, além disso, o (a) menor também será esclarecido sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos, riscos potenciais e o incômodo que esta possa lhe 

acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades. Ao assinar este 

termo, o risco de quebra de sigilo é mínimo, já que esta pesquisa está dentro dos princípios éticos 

e o (a) senhor (a) está tendo acesso as informações de como ocorrerá o processo de pesquisa. A 

pesquisa deverá contar com 60 estudantes, o que caracterizará o critério de encerramento da 

mesma. A pesquisa deverá ser suspensa com a possibilidade de quaisquer danos, sejam eles de 

ordem física, psíquica, moral, intelectual, ideológica, cultural e espiritual ao ser humano, no caso 
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o menor pelo qual o senhor (a) é responsável no processo da pesquisa e/ou dela decorrente, além 

disso, em caso de quaisquer danos, o (a) menor, pelo qual o senhor (a) é responsável terá o direito 

a cobertura material para reparação do dano causado pela pesquisa, conforme resolução do 

Conselho Nacional de Saúde n° 466/12 de 12 de dezembro de 2012, sendo que o pesquisador 

deverá ser responsabilizado por quaisquer dos possíveis danos. 

Os resultados da presente pesquisa serão publicados, sendo eles favoráveis ou não, caso 

sejam favoráveis, espera-se que os mesmos possam contribuir para uma utilização coletiva, 

democrática e significativa das redes sociais no âmbito educacional, o que significa que a 

participação do (a) menor, pelo qual o (a) senhor (a) é responsável será muito benéfica neste 

sentido. O formulário de coleta dos dados que contém as informações obtidas será mantido na 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Departamento de Ciências Humanas 

e Sociais (ICHS), Campus Mariana, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), por um 

período de 5 (cinco) anos, sob a responsabilidade do Prof°. Pesquisador Jacks Richard de Paulo. 

Após este período, este será destruído (incinerados). O senhor (a), assim como o menor (a) pelo 

qual é responsável tem a liberdade de recusa da participação nesta pesquisa. Caso autorize a 

participação do menor (a) pelo qual é responsável, o (a) senhor (a) poderá desistir ou anular este 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum tipo de penalização, conforme 

resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/12 de 12 de dezembro de 2012. Caso decida 

desistir ou anular este consentimento, entre em contato com o pesquisador Jacks Richard de 

Paulo, através do número (31) 9209-6071 que o formulário de coleta dos dados que contém as 

informações obtidas do (a) menor pelo qual o senhor (a) é responsável lhe será devolvido, para 

que dê o destino que julgar necessário. Os pesquisadores e os participantes da pesquisa não 

receberão remuneração, nem ressarcimento de gastos pela participação neste estudo. Caso haja 

alguma dúvida sobre a participação do menor nesta pesquisa, o (a) senhor (a) poderá entrar em 

contato com os pesquisadores através do telefone (31) 3557-9407, da Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Ouro Preto, assim como com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFOP pelo telefone (31) 3559-1367 ou (31) 3559-1368 ou com a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa através no número (61) 3315-2150 ou por meio dos e-

mails e celulares mencionados acima.  

Após ter sido informado sobre os objetivos da pesquisa, caso concorde em permitir que o 

menor participe, o (a) senhor (a) pode autorizar ou não que as informações coletadas sejam 

utilizadas para construção da Dissertação do Mestrado em Educação do pesquisador, bem como 

para a divulgação dos resultados obtidos, somente para fins científicos. Sendo assim, se o (a) 

senhor (a) concordar, voluntariamente, em autorizar o (a) menor pelo qual o senhor (a) é 

responsável participar do referido estudo, assine este termo de consentimento, ficando com uma 

cópia do mesmo.  

 

 

Ouro Preto, _______de __________________ de 2019.  

 

 

Lenon Cardoso Franco                                            Prof. Dr. Jacks Richard de Paulo 

Pós-graduando DEEDU/UFOP                                  Professor do DEEDU/ICHS/ UFOP 

Fone: (31) 99353-9272                                              Orientador da Pesquisa 

Email: lenon.cardoso.lc@gmail.com                         Email: richard@ichs.ufop.br 
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__________________________________________________ 

Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – Termo de Assentimento 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

E-mail dos responsáveis pela pesquisa: 

lennon.cardoso.lc@gmail.com e richard@ichs.ufop.br 

 
Coordenação da pesquisa: Prof°. Dr. Jacks Richard de Paulo 

Pesquisador: Pós-Graduando Lenon Cardoso Franco 

Convidamos você a participar da pesquisa intitulada “Vídeos do Youtube: Aproximações 

e Distanciamentos em relação ao processo de ensino, de aprendizagem e produção do 

conhecimento”, sob a responsabilidade do pesquisador Lenon Cardoso Franco, a qual se pretende 

investigar quais as contribuições que os vídeos do Youtube podem proporcionar no processo de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos abordados com alunos do 9° ano do ensino fundamental e 

do 1° ano do ensino médio. 

 Sua participação é voluntária e acontecerá a partir de questionários individuais aplicados 

com você e não visa o uso de gravações e/ou imagens suas. O questionário com suas informações 

será mantido na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Departamento de 

Ciências Humanas e Sociais (ICHS), Campus Mariana, da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), por um período de 5 (cinco) anos, sob a responsabilidade do Prof°. Pesquisador Jacks 

Richard de Paulo. Após este período, este será destruído (incinerado). Ao assinar este termo, o 

risco de quebra de sigilo é mínimo, já que esta pesquisa está dentro dos princípios éticos e você 

está tendo acesso as informações de como ocorrerá o processo de pesquisa. A pesquisa deverá ser 

suspensa com a possibilidade de quaisquer danos, sejam eles de ordem física, psíquica, moral, 

intelectual, ideológica, cultural e espiritual ao ser humano, além disso, em caso de quaisquer 

danos, você terá o direito a cobertura material para reparação do dano causado pela pesquisa, 

conforme resolução do Conselho Nacional de Saúde n° 466/12 de 12 de dezembro de 2012, 

sendo que o pesquisador deverá ser responsabilizado por quaisquer dos possíveis danos. 

Se você aceitar participar, contribuirá para a construção de conhecimentos em torno da 

temática do uso de vídeos do Youtube no processo de ensino e aprendizagem. Você tem a 

liberdade de recusa na participação nesta pesquisa e poderá desistir ou anular este assentimento 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum tipo de penalização, conforme resolução do Conselho 

Nacional de Saúde n° 466/11 de 12 de dezembro de 2012. E caso decida desistir ou anular este 

assentimento, solicite ao seu responsável para entrar em contato com o pesquisador Jacks Richard 
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de Paulo, através do número (31) 9209-6071 que o questionário que contém as suas informações 

será devolvido, para que você e o seu responsável dê o destino que julgar necessário. Os 

pesquisadores e você, enquanto participante da pesquisa, não receberão remuneração, nem 

ressarcimento de gastos pela participação neste estudo. 

 Após ter sido informado sobre os objetivos da pesquisa, caso concorde em participar 

voluntariamente, do referido estudo, assine este termo de consentimento, ficando com uma cópia 

do mesmo. 

  

 

 

Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar do estudo, por compreender toda a explicação, sabendo que não ganharei 

nada e que poderei sair da pesquisa quando quiser. Declaro ainda, ter recebido uma cópia deste 

termo de assentimento. 

 

 

 

 

Ouro Preto, _______de __________________ de 2019.  

 

 

 

 

Lenon Cardoso Franco                                            Prof. Dr. Jacks Richard de Paulo 

Pós-graduando DEEDU/UFOP                                  Professor do DEEDU/ICHS/ UFOP 

Fone: (31) 99353-9272                                              Orientador da Pesquisa 

Email: lenon.cardoso.lc@gmail.com                         Email: richard@ichs.ufop.br 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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