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APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO

A publicação da Coleção Matemática e Tecnologia: TICs,
Softwares e Práticas de Ensino apresenta os minicursos realizados na IX
SEMAT – Semana da Matemática de Abaetetuba, realizada no período
de 01 a 03 de dezembro de 2021, de maneira online.

Essa publicação disponibiliza propostas de práticas de ensino da
Matemática em espaços de escolarização e formação acadêmica, a
partir das quais esperamos contribuir para que as aulas de matemática
sejam mais atrativas aos alunos, a partir das manipulações possíveis,
com uso de recursos de tecnologia, softwares e redes sociais.

A utilização de tecnologias no ensino da matemática e suas
nuances quanto às necessidades de aprendizagem dos estudantes
frente aos inúmeros desafios da educação na Amazônia, nos fazem
indagar, sobre quais as possibilidades de diálogos entre os conceitos
matemáticos e suas aplicações. Para isso, a presente coleção está
organizada em 07 volumes.

A semana da Matemática de Abaetetuba – SEMAT, em sua 9ª
edição, tem a honra de contar com a colaboração de experientes
professores que trazem suas vivências e percepções quanto às
possibilidades de diálogo entre a matemática e as tecnologias, na
construção de uma nova visão sobre o ensino da matemática escolar,
superando estigmas que desmobilizam o interesse e o envolvimento
dos alunos na aprendizagem dessa importante disciplina.

Aos autores, agradecemos.

Osvaldo dos Santos Barros
Renata Lourinho da Silva

(Organizadores)
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INTRODUÇÃO

As informações estão cada vez presentes em nossas vidas,
principalmente por conta da internet. Já não é necessário estar
fisicamente em um museu para apreciar ou aprender mais sobre raras
obras de arte. Em casa, da rua e mesmo da escola temos acesso ao
conhecimento, no âmbito global, produzido e armazenado ao longo do
tempo. O acesso à rede de conhecimento já não se restringe apenas ao
contexto escolar. Jung et al (2012), inferem que os indivíduos são mais
ativos devido à natureza interpretativa e a flexibilidade que esse meio
de comunicação proporciona.

Ao saírem das aulas os alunos não tem apenas livros e notas de
cadernos para estudar. Umas das opções são as videoaulas. Essa forma
de apresentação de conhecimento empírico e científico ganha adeptos,
principalmente, entre os jovens. Eles acessam conteúdos de
entretenimento, acontecimentos políticos, catástrofes naturais, etc., e
em muitos casos produzem seus próprios vídeos de entretenimento,
saúde, preocupação social, conteúdos escolares, entre outros, e o fazem
com afinco e dedicação, sendo que muitos deles quando postado na
rede tem milhões de acesso.

No You Tube você tem a opção “você faz o filme”, é um
instrumento que não foi desenvolvida para fins educacionais porém
chama a atenção de alunos. No entanto, no ambiente escolar essa
ferramenta digital é “uma das interfaces demonizadas e proibidas de
serem utilizadas em escolas, universidades [...], a justificativa é simples:

[...] distraem as pessoas do trabalho e do estudo e, portanto,
proibindo o acesso o problema está resolvido” (BORBA; SILVA;
GADANIDIS, 2014, p.99).

Percebemos que o aluno já acessa via internet vídeos em casa e
na rua, ou seja, é uma forma usual de acesso ao conhecimento, popular
ou científico e é tido como normal por esse público.

O contexto escolar, mais especificamente, o da Matemática
disponibiliza vários vídeos na internet para serem usados para fins de
aprendizagem desse conteúdo, sendo que ele é considerado uma
inovação tecnológica ou base tecnológica que possibilita a “[...] consti-
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-tuição de cenários qualitativamente diferenciados de investigação
matemática” (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, p. 37). Isso significa que
a utilização de uma tecnologia digital proporciona certa originalidade
quando o sujeito pensa ou reflete matematicamente por meio dela.

Nesse contexto, este estudo buscou compreender os motivos que
levam alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a buscarem
conhecimento matemático nas videoaulas disponíveis na internet e que
critérios avaliativos usam na escolha desse material.

Para tanto, nos pautamos em Mayer (2009), que defende que a
aprendizagem pode ser potencializada por meio de vídeos, instrução
multimídia e aponta 12 princípios, a serem considerados em vídeos
digitais para tal propósito: Princípio da Coerência - P1, Princípio da
Sinalização - P2, Princípio de Redundância - P3, Princípio da
Contiguidade Espacial-P4, Princípio da Contiguidade Temporal-P5,
Princípio da Segmentação-P6, Princípio da Pré-formação-P7, Princípio
da Modalidade-P8, Princípio Multimídia-P9, Princípio da Personalização-
P10, Princípio da voz-P11 e Princípio da imagem-P12.
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Capitulo 1

Teoria Cognitiva Da Aprendizagem Multimídia

As pessoas aprendem mais profundamente quando as ideias são
expressas por palavras e imagens concomitantemente, mais do que
apenas única e exclusivamente por palavras. Esse é o foco central da
Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) proposta por
Richard E. Mayer (MAYER, 2009).

Ressaltando que as palavras são representadas por textos escritos
ou narrados. Já as imagens são as formas pictóricas divididas em dois
grupos: gráficos estáticos (ilustrações, fotografias, desenhos) e
dinâmicos como animações ou vídeos, por exemplo, “[...] Assistir a um
vídeo em uma tela de TV pode ser chamado de uma experiência
multimídia porque são apresentados ambos: imagens e sons.” (MAYER,

2009, p.4, tradução nossa).
A comunicação multimídia combina palavras e imagens

dinâmicas. Essa forma de apresentação baseada no modelo triárquico
de organização de memória, tem a intenção de ajudar o aluno a
selecionar, organizar e integrar o conhecimento em sua memória. No
modelo cognitivo de aprendizagem multimídia, a informação
apresentada ao aluno por palavras e imagens passa por três formas de
memória de armazenamento: memória sensorial, memória de trabalho
e memória de longo prazo. A memória de longo prazo, detém grandes
quantidades de informações por um longo período de tempo e
corresponde ao conhecimento acumulado de cada aluno. A Figura 1, a
seguir, ilustra o sistema de processamento de uma informação sob essa
ótica.
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A memória sensorial seleciona brevemente as palavras e as
imagens. A memória de trabalho organiza as imagens e sons em
modelos verbais e pictóricos, que podem ou não ser integrados à
memória de longo prazo. Essa integração entre modelo verbal e
pictórico ocorre com o conhecimento prévio.

Considerando esse modelo Mayer (2009), instituiu doze
princípios, cada um com sua especificidade como para ajudar a
selecionar palavras e imagens, para organizar sons e imagens em
modelo verbal e pictórico e por fim para promover a integração desses
modelos com o conhecimento prévio. Os princípios são divididos em
três grupos, o primeiro para reduzir o processamento estranho, o
segundo para gerenciar o processamento essencial e terceiro para
promover o processamento generativo.

O primeiro grupo é composto de cinco princípios que são
indicações para reduzir o processamento estranho. Esse é referente a
má estruturação do conteúdo que prejudica a seleção de imagens e
palavras realizada pela memória sensorial. O material estranho
concorre por recursos cognitivos na memória de trabalho e tende a
desviar a atenção do aluno para os vários pontos que não são
importantes para compreender um determinado conteúdo. Para reduzi-
lo Mayer (2009), especificou cinco princípios, que são detalhados no
Quadro 1. Na primeira coluna é apresentado o princípio e na segunda,
recomendações para um vídeo atender ao determinado princípio.

Figura 1 - TCAM: sistema de processamento da informação
(Fonte: Adaptado de Mayer (2009, p. 61).
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Na presença de um material com muitas informações o aluno
tenta representar a maior parte dessas na memória de trabalho, e isto
pode provocar uma sobrecarga cognitiva e consequentemente prejuízo
na aprendizagem, devemos considerar que os canais, auditivo e visual,
têm capacidade limitada de processamento (MAYER, 2009).

Mayer (2009) considerou que o Processamento Cognitivo
Generativo “[...] ocorre durante a aprendizagem de determinado
conceito dando sentido às informações mais importantes do material
estudado podendo ser o responsável pelo nível de motivação do aluno.”
(MAYER, 2009, p. 81, tradução nossa10). Para tanto, são indicados
quatro princípios; P9, P10, P11 e P12. No Quadro 3 são especificados os
princípios que tratam essas questões.
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Capitulo 2

Princípios de Mayer aplicados à análise de vídeos

Apesar do objeto de estudo da Teoria Cognitiva de Aprendizagem
Multimídia de Mayer (2009) tenham sido as apresentações multimídia,
seus conceitos, definições e proposições podem ser aplicadas a outras
instruções multimídia, como seria o caso de vídeos ou videoaulas. O
autor indica também, em vários trechos de sua obra que nenhuma
teoria é definitiva e que, apesar de todos os testes realizados por ele e
seus colegas, mais pesquisas necessitam ser desenvolvidas para
esclarecer como a aprendizagem multimídia acontece.

Na análise de videoaulas, também se pode aplicar os três
objetivos que Mayer (2009) indicou como sendo de fundamental
importância para os materiais multimídias voltados para a
aprendizagem, e que devem ser observados durante a sua elaboração.
Esses objetivos, que visam à redução do processamento de conteúdo
supérfluo, ao gerenciamento do entendimento essencial e à promoção
do processamento criativo, inspiraram os doze princípios da TCAM,
sistematizados em três grupos distintos, sendo:
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Primeiramente devemos diminuir, ao máximo possível, todo o
processamento de informações que não sejam diretamente relevantes
para a compreensão do conteúdo que se pretende ensinar. Segundo
Mayer (2009, p. 85), o processamento das informações supérfluas,
somado ao processamento das informações essenciais e ao
processamento criativo poderia, provavelmente, exceder a capacidade
cognitiva do estudante. Sendo assim, as informações supérfluas
precisam ser eliminadas para que não disputem a atenção do aluno,
distraindo-o do conteúdo essencial. A solução para esse problema
consistiria na redução do processamento supérfluo de modo que a
capacidade cognitiva do estudante se volte somente para o
processamento essencial e para o processamento criador, ambos
necessários para se alcançar a aprendizagem. Cinco são os princípios da
TCAM que atuam para reduzir o processamento supérfluo.

O princípio da coerência sugere que as pessoas aprendem
melhor quando materiais supérfluos são excluídos da apresentação,
mesmo que tais informações sejam interessantes. Para ilustrar esse
princípio, Mayer (2009, p. 89-107) fornece evidências empíricas
coletadas a partir de apresentações sobre como se formam os raios
elétricos e como os vírus da gripe se reproduzem no organismo
humano. No primeiro exemplo, adicionou-se à apresentação a
informação de que, em média 150 cidadãos norte-americanos são
mortos anualmente por raios elétricos. No segundo exemplo,
adicionou-se a informação de que pacientes sexualmente ativos
demonstram uma imunidade muito maior a resfriados do que os que se
abstém de atividade sexual. A partir disso, aplicaram-se os testes de
retenção e de transferência no grupo de controle e no grupo de teste,
demonstrando que o desempenho dos dois grupos de teste foi
significativamente inferior ao desempenho dos dois grupos de controle.
Segundo Mayer, (2009, p. 19-21), os testes demonstraram que adicionar
informações irrelevantes à aprendizagem do tema principal em si, ainda
que interessantes, reduz a efetividade da aprendizagem. O mesmo pode
ser aplicado a imagens ilustrativas para enfeitar e tornar a apresentação
mais atraente. A menos que esses elementos sejam diretamente
relevantes ao entendimento do que está sendo ensinado, esses
recursos atrapalham o aprendizado ao invés de ajudarem.
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No princípio da sinalização, tem-se que as pessoas aprendem
melhor quando são adicionados elementos que conferem destaque às
partes mais importantes da apresentação. A sinalização colabora para
guiar a atenção do estudante para os elementos-chave da lição,
reduzindo seu processamento supérfluo e o ajudando a construir e
consolidar significado a partir deles.

As pessoas aprendem melhor a partir de imagens e narração do
que a partir de imagens, narração mais texto escrito. Essa constatação
originou o princípio da redundância, no qual a efetividade do
aprendizado multimídia depende do correto aproveitamento dos dois
canais, o sonoro e o visual, de maneira harmônica e complementar.
Segundo Mayer (2009, p. 118-134), isso é alcançado quando se utiliza a
narração para explicar um processo enquanto estímulos visuais, como
figuras ou animações são exibidos para ilustrar o que está sendo
explicado. A partir do momento que se adiciona texto escrito, contendo
a transcrição do que está sendo narrado, provoca-se um processamento
supérfluo no estudante, tanto por estimulá-lo a alternar sua atenção
visual entre a imagem e o texto escrito, quanto pela tendência de o
mesmo dedicar algum esforço mental na comparação do que está
sendo narrado com o que está sendo transcrito. Mayer, entretanto, faz
algumas notáveis ressalvas a esse princípio, que vão desde exemplos
mais óbvios, como quando uma pessoa tem limitações auditivas ou não
é completamente fluente no idioma em que estuda, até exemplos
menos óbvios, como quando a apresentação é realizada em ritmo
bastante lento, sobrando tempo para os olhos passearem por todos os
detalhes.

O princípio da proximidade espacial revela que as pessoas
aprendem melhor quando as palavras são dispostas próximo da parte
da imagem a qual elas correspondem. Dessa forma trabalha-se tanto
com o canal visual, quanto com o auditivo, sem a necessidade de
desprender esforço cognitivo, buscando a explicação que complementa
a imagem na própria página ou tela, sem exigir da memória de trabalho
a retenção da imagem. Por outro lado, quando ambos os elementos se
encontram imediatamente próximos, os esforços exigidos do
processamento cognitivo e da memória de trabalho são muito menores,
aumentando de maneira significativa as chances de aquelas
informações serem adequadamente assimiladas e consolidadas na
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memória de longo prazo. Segundo Mayer (2009, p. 135) esse princípio é
mais efetivo sob algumas circunstâncias, tais como a inexperiência da
pessoa com o tema tratado, quando a representação visual não é
perfeitamente compreensível sem palavras e quando o material
apresentado é complexo.

De maneira análoga ao princípio acima, o princípio da
proximidade temporal diz que as pessoas aprendem melhor quando as
palavras e as imagens são apresentadas simultaneamente, ao invés de
sucessivamente. A partir de experimentos, Mayer (2009, p. 153-169)
concluiu que, quando as palavras são exibidas antes ou depois das
representações visuais correspondentes, o desempenho apresentado é
significativamente inferior. A apresentação simultânea dos elementos,
por outro lado, permite que os estímulos de ambas as naturezas sejam
retidos na memória de trabalho com muito menos esforço cognitivo,
ampliando as chances da promoção de aprendizado.

Conforme exposto, os cinco princípios listados até aqui foram
inspirados pelo objetivo de reduzir o processamento supérfluo e evitar
a sobrecarga da memória de trabalho, aumentando as chances de se
alcançar uma aprendizagem considerável. Mas existem situações onde
essa sobrecarga acontece, mesmo quando toda a informação supérflua
já foi eliminada. Nesse caso, existe um problema quando o
processamento das informações essenciais somadas ao processamento
criativo excede a capacidade cognitiva da memória de trabalho. A
contenção desse problema passa pelos próximos três princípios da
TCAM, que visam justamente gerenciar o processamento essencial.

O princípio da segmentação indica que as pessoas aprendem
melhor quando a mensagem multimídia é apresentada em um ritmo
determinado pelo usuário e não em uma sequência contínua
automática. Isso ocorre em situações nas quais não se compreende
inteiramente uma etapa do processo antes que a próxima seja
apresentada, prejudicando o estabelecimento das relações de
causalidade necessárias entre as duas situações (Mayer, 2009, p. 175-
188).

No princípio do conhecimento prévio observa-se que pessoas
aprendem melhor a partir de um conteúdo multimídia quando eles
estão familiarizados com os nomes e características dos principais
elementos do que será ensinado. Durante o desenvolver de uma lição,
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um modelo de casualidades do conteúdo apresentado precisa ser
construído mentalmente. Quando se soma a esse processo um esforço
cognitivo para assimilar os principais nomes e características dos
elementos dessa lição, e que integram esse modelo de causalidades ao
mesmo tempo, frequentemente, a memória de trabalho dos indivíduos
fica sobrecarregada. A partir da aplicação de testes empíricos de
transferência, Mayer (2009, p. 189-199) verificou que a aplicação de um
pequeno treinamento prévio, tal que familiarize os estudantes acerca
dos principais elementos que compõem a lição apresentada, melhora
significativamente a qualidade da aprendizagem por obtida.

A partir do princípio da modalidade, é possível entender por que
as pessoas aprendem melhor a partir de imagens conjugadas com
palavras no formato sonoro do que com imagens conjugadas com
palavras no formato textual. Nesse princípio, Mayer (2009) afirma que
ao apresentar imagens ou animações acompanhadas de palavras no
formato textual, ambas as informações entram no sistema cognitivo do
estudante a partir do mesmo canal, o visual. Ao apresentar as palavras
que acompanham as imagens e/ou animações em formato
exclusivamente sonoro, através de uma narração, esses estímulos são
descarregados do canal visual para o canal auditivo, possibilitando que
o sistema visual possa processar de maneira muito mais eficiente o que
está sendo apresentado, melhorando o desempenho dos estudantes
nos teste de transferência de maneira bastante significativa (IBIDEM, p.
200-220).

Observados os oito princípios discutidos acima, idealmente, toda
a informação supérflua que poderia atrapalhar o processo de
aprendizagem já deveria ter sido reduzida no material multimídia.
Assim como a carga de informações essenciais, também estaria
devidamente gerenciada, a fim de não sobrecarregar a memória de
trabalho ainda mais. Partindo dessa situação, um último problema
levantado por Mayer (2009, p. 221-222) estaria relacionado com a
hipótese do aprendizado-ativo. Nele, as informações selecionadas a
partir do novo material apresentado necessitam estabelecer uma
estrutura mental coerente com o intuito de consolidar e relacionar esse
novo conteúdo com o conhecimento prévio. Deve-se atentar, contudo,
para a existência de situações onde, mesmo dispondo de capacidade
cognitiva para tal, o aprendizado-ativo não se efetive por falta de moti-
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-vação ou desinteresse da própria pessoa.
Conforme dito anteriormente, promover o processamento

criador é fundamental para que a aprendizagem ocorra. Desse modo,
Mayer (2009, p. 223-262) assinala os quatro princípios que objetivam o
favorecimento do aprendizado-ativo, com vistas a alcançar a
aprendizagem.

O princípio da exposição multimídia informa que as pessoas
aprendem melhor a partir de palavras e imagens do que apenas a partir
de palavras. Segundo Mayer (2009, p.223-241) os estudantes que são
expostos a um material contendo apenas palavras têm chances muito
menores de construírem um modelo mental visual rico em conexões
com o modelo mental sonoro. Por outro lado, a apresentação tanto de
imagens quanto de palavras de maneira simultânea confere melhores
condições aos estudantes de gerarem modelos mentais visuais e
sonoros integrados entre si. O autor destaca ainda que esse princípio
tende a ser muito mais impactante para estudantes dos níveis iniciais,
uma vez que, a princípio, estudantes dos níveis mais avançados não
necessitariam de maiores orientações para estabelecerem conexões
entre suas representações mentais sonoras e visuais.

De acordo com o princípio da personalização, as pessoas
aprendem melhor a partir de apresentações multimídia quando as
palavras são apresentadas de maneira informal, em tom de conversa, ao
invés de uma apresentação formal. Segundo Mayer (2009, p. 242-255),
os estudantes tendem a se esforçar mais para extrair sentido do que
está sendo exposto, quando pensam que o narrador está falando
diretamente com eles. Alguns experimentos conduzidos pelo autor e
sua equipe demonstraram que modificações simples, como substituir o
pulmão ou o nariz por seu pulmão ou seu nariz, em lições multimídias
sobre o corpo humano, obtiveram resultados positivos bastante
expressivos.

O princípio da voz infere que as pessoas aprendem melhor
quando o material multimídia exposto é narrado em uma voz humana
amigável ao invés de uma voz computadorizada. As pesquisas
preliminares de Mayer (2009, p. 255-260) apontam que, ao expor o
conteúdo a partir de uma voz humana e amigável, tem-se a sensação de
uma presença social durante o processo instrucional. Essa impressão
estimula uma resposta social no cérebro que, por sua vez, impacta
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positivamente na qualidade da aprendizagem. Muito embora esse
princípio tenha sido verificado em estudos iniciais, o autor destaca que
essa parte da pesquisa não está concluída. Os resultados experimentais
envolvendo esse princípio estão descritos nas investigações
preliminares sobre o princípio da voz. (MAYER, 2009, p. 255).

Por fim, o princípio da imagem diz que, não necessariamente, as
pessoas aprendem melhor quando uma representação visual do
narrador é apresentada junto com a narração. Mayer (2009, p. 258-262)
aponta que esse recurso possui um potencial efeito ambíguo. Por um
lado, a representação visual do narrador, que simula interações com as
pessoas, tende a estimular uma resposta social e contribuir
positivamente para a qualidade do aprendizado pelo mesmo
mecanismo do princípio da voz. Por outro, a adição de imagens com
nenhuma ou muito pouca relevância instrucional tende a gerar um
processamento supérfluo, desperdiçando parte da capacidade cognitiva
e podendo prejudicar a aprendizagem. Assim como o princípio da voz,
os apontamentos acerca do princípio da imagem ainda se encontram
em estágio de desenvolvimento. Os experimentos sobre os princípios da
voz e da imagem não estão consolidados e vêm sendo tratados como
uma investigação preliminar.

Conforme mencionado, para determinar a validade dos princípios
enunciados, Mayer (2009) conduziu uma série de experimentos
envolvendo testes de retenção e de transferência para medir a
diferença média de desempenho entre os integrantes do grupo de teste
e os integrantes do grupo de controle. Ao todo, entre os anos de 1989 e
2008, foram realizados noventa e três experimentos utilizando diversos
testes, dos quais noventa e dois corroboraram com os princípios
teorizados por Mayer (2009, p. 267-268). Basicamente, os participantes
dos grupos de teste recebiam as instruções multimídia elaboradas
segundo os preceitos enunciados nos princípios e os participantes dos
grupos de controle receberam a mesma instrução multimídia com a
única diferença de que as recomendações do princípio testado em cada
caso estavam ausentes. Os resultados mostraram que o desempenho
médio alcançado pelos participantes dos grupos de teste foi melhor se
comparado com o desempenho alcançado pelos participantes dos
grupos de controle. Todavia, a relevância do efeito positivo varia
amplamente de um princípio para o outro e, para determinar o nível de
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relevância de cada um dos princípios, Mayer (2009) utilizou-se das
premissas do Teste de Cohen.

De acordo com Cohen (1988 apud MAYER, 2009, p. 54), o tal teste
preconiza o cálculo do tamanho do efeito a partir da subtração entre a
pontuação média obtida pelo grupo de teste e a pontuação média
obtida pelo grupo de controle. O resultado é dividido pelo desvio
padrão agrupado, sendo calculado a partir das seguintes fórmulas:

Essa maneira de medir o tamanho do efeito mostra-se
particularmente favorável quando se deseja comparar uma série de
dados experimentais obtidos a partir de testes e materiais diferentes,
pois permite a utilização de uma métrica comum para conjuntos de
dados diversos, facilitando significativamente a comparação de
resultados variados (MAYER, 2009, p. 54). Segundo o Teste de Cohen, se
um resultado for maior ou igual que 0,8 o tamanho do efeito é
considerado grande, se o resultado for menor que 0,8 e maior ou igual a
0,5 considera-se o tamanho do efeito como médio e, para um resultado
menor que 0,5 e maior ou igual a 0,2, o tamanho do efeito é
considerado pequeno. Resultados abaixo de 0,2 são desprezados,
conforme sintetizado no quadro seguinte.
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Mayer (2009, p. 54) considera que um método instrucional que
obteve resultado 0,8 ou superior, ou seja, possui um tamanho de efeito
grande, está indicando uma relevância prática em associação à sua
relevância estatística, pois tem um impacto bastante significativo no
desempenho dos estudantes. O autor destaca ainda que, para lidar com
muitas comparações experimentais acerca do mesmo método
instrucional, optou por focar na mediana dos tamanhos de efeito. Ou
seja, no tamanho do efeito que possui metade dos resultados acima
dele e a outra metade dos resultados abaixo. Quando a mediana dos
tamanhos do efeito possui um valor médio ou alto, existem razões para
acreditar que aquele método instrucional é eficiente para a prática
educacional.

A próxima tabela sumariza os resultados encontrados nos
noventa e três experimentos, apresentando o tamanho do efeito
mediano de cada um dos seus princípios da TCAM. Também mostra
quantos testes foram realizados e quantos deles apresentaram
resultados esperados, ou seja, confirmaram que a aplicação do princípio
em questão de fato potencializou o aprendizado dos indivíduos.
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Vale ressaltar que a TCAM se propõem a avaliar, única e
exclusivamente, o potencial de promover aprendizagem de algum
conteúdo, que se deseja ensinar ou aprender, que uma instrução
multimídia tem a partir da ótica das ciências da cognição. Ignora,
portanto, elementos próprios da dinâmica das redes sociais, no geral, e
do You Tube, em particular. Isso significa dizer que características
relevantes no âmbito do modo de estudar-matemática-com-videoaulas
no You Tube, como atratividade estética, títulos apelativos, abordagem
de conteúdos através de assuntos polêmicos, utilização de caixa alta e
emojis para chamar a atenção, são desconsiderados.

Em síntese, a ideia central defendida por Mayer nesses princípios,
segundo Cardoso (2014, p. 96), “é que o aprendizado humano é
otimizado quando o material didático apresenta informações que
podem ser captadas por diferentes sentidos, por exemplo, a audição e a
visão, e de forma simultânea”. Fatores afetivos também devem ser
levados em conta ao preparar um material de ensino, já que a
personalização do material aproxima o estudante daquilo que é
ensinado.

São nesses princípios e no valor absoluto de seus tamanhos
médios do efeito, que a análise de videoaulas pode se basear.
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Capitulo 3

Análise de videoaulas a partir dos princípios da TCAM

Ao analisar videoaulas de matemática através dos doze princípios
da TCAM, Thees (2019) utilizou, primeiramente, uma abordagem
quantitativa que será descrita logo a seguir. Contudo, cabe lembrar que
o estudo realizado por Cardoso (2014) colaborou enormemente para a
etapa final dessa pesquisa. Muito embora a metodologia que o autor
usou para analisar as videoaulas de álgebra linear tivesse embasamento
teórico nos estudos de Mayer (2009), Cardoso interpretou os doze
princípios da TCAM, aplicando-os sem considerar algumas métricas
dessa teoria. Provavelmente, para alcançar o objetivo da sua
investigação, Cardoso (2014) não precisou considerar os tamanhos
médios dos efeitos resultantes dos testes de Cohen, de acordo com o
conceito que foi apresentado quando detalhei a Teoria Cognitiva da
Aprendizagem Multimídia.

Mayer (2009) testou isoladamente os princípios da TCAM em
apresentações audiovisuais e analisou os resultados obtidos em
separado. Diferentemente disso, precisei estabelecer índices de
participação em relação a cada princípio, antes de testá-los em uma
única videoaula. Esse procedimento originou uma tabela matriz que
serviu de base para a tabela anterior, apresentada anteriormente.
Concomitantemente, os cálculos apresentados na tabela matriz de
índices para a aplicação da TCAM, relacionados a seguir, originam as
tabelas e avaliação a serem usadas em cada uma das videoaulas a
serem testadas e analisadas.
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Portanto, o trabalho de análise considerou assistir a cada
videoaula e registrar a pontuação pertinente ao princípio encontrado,
apontando as observações necessárias para justificar com solidez as
pontuações dadas. Ao submeter uma videoaula aos princípios da TCAM,
considerei que a pontuação no início do vídeo era máxima e que,
conforme algum princípio ia sendo desrespeitados, seus pontos iam
sendo perdidos. Tentei estar atenta e ser o mais objetiva possível,
embora saiba que qualquer julgamento, por mais idôneo que seja, pode
não representar a verdade dos fatos.

No quadro a seguir apresenta como os doze princípios da teoria
cognitiva da aprendizagem multimídia foram sintetizados, visando
facilitar o trabalho de observação das videoaulas e evitar interpretações
equivocadas.
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Na primeira fase do processo de análise, a videoaula era assistida
na íntegra e as características que mais haviam me chamado a atenção
eram comentadas em voz alta. Esses comentários eram captados pelo
gravador de um celular para, na fase seguinte, serem ouvidos e
transcritos para o campo apropriado no formulário de análise,
exemplificado mais adiante. Após essa fase de transcrição, seguia-se
outra fase que tinha como objetivo identificar, nos trechos destacadas,
qual ou quais princípios da TCAM estavam sendo desrespeitados na
videoaula em questão. Logo depois, os trechos selecionados eram
novamente assistidos para a identificação do grau de aderência da
videoaula a um determinado princípio (THEES, 2019).
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O conceito de aderência foi desenvolvido por Mayer (2009)
durante sua pesquisa, enquanto testava um objeto multimídia em
relação a sua capacidade, maior ou menor, de possibilitar um
aprendizado significativo. Segundo o autor, quanto mais esse objeto
multimídia atendesse às premissas da TCAM na sua produção, melhor
seria o grau de aderência dele ao princípio testado e maior seria a
chance de a aprendizagem ser efetivada (MAYER, 2009).

Continuando, a fase seguinte servia para converter os graus de
aderência em pontos, da maneira como aderiam a cada um dos doze
princípios, seguida da fase em que a pontuação adquirida pela
videoaula era digitada. Essa digitação era feita em uma planilha, cujas
fórmulas utilizavam os índices da tabela matriz, outra planilha usada
para ponderar os valores e calcular a pontuação final adquirida pela
videoaula. Somente então, chegava-se à fase de análise da pontuação
média de cada um dos três grupos de princípios, os quais visam à
redução do processamento de conteúdo supérfluo, ao gerenciamento
do entendimento essencial e à promoção do processamento criativo,
respectivamente.

Por fim, vinha a fase em que esses valores, juntamente com as
observações, eram transferidos para o quadro resumo de avaliação da
videoaula, encerrando o processo todo.

IX SEMAT/2021 – V. 03

Relinaldo Pinho de Oliveira

23



A pontuação dos princípios, aos quais as videoaulas podem ser
submetidas, exige algumas estratégias para evitar redundâncias e
distorções e se referirem às fases quatro e cinco do processo de análise,
conforme descrito no quadro acima. Nessas fases, o grau adquirido
como indicador da aderência da videoaula a um determinado princípio
pode ser insuficiente, muito baixo, baixo, médio ou alto. Nesse sentido,
a conversão dos graus de aderência para pontuação de aderência foi
definida como sendo -10 para insuficiente, -7,5 para muito baixo, -5
para baixo, -2,5 para médio e 0 (zero) para um alto grau de aderência da
videoaula ao princípio.

Durante as análises, o grau de aderência da videoaula a algum
princípio pode ser classificado como médio no início, e com isso receber
uma pontuação de -2,5. Mas, em outro momento da videoaula, aquele
mesmo princípio pode ficar novamente em evidência, precisando
classificar, outra vez, seu grau de aderência, devendo ser evitado o
acúmulo de pontos a ser considerado na pontuação final. A observação
realizada não pode ser orientada a seguir, sequencialmente, a ordem da
tabela matriz dos princípios, pois é comum que um ou mais princípios
aparecessem e desaparecessem, para depois tornarem a aparecer em
algum momento da videoaula.

Duas questões que devem ser elucidada se referem ao fato de
Mayer (2009) ter analisado os princípios da TCAM isoladamente. De
fato, quando analisamos uma videoaula no contexto dessa pesquisa, a
sua aderência aos doze princípios foi avaliada de forma simultânea.
Logo, determinadas características da videoaula, em alguns casos,
afetaram a pontuação de mais de um princípio, concomitantemente. É
possível que tal fato origine uma sobre representação do impacto
daquela característica na pontuação final da videoaula. Da mesma
forma, os índices da TCAM são representações do tamanho do efeito de
cada um de seus princípios que, matematicamente, não deveriam ser
simplesmente somados. Usa-se, então, uma estratégia que permite
agregá-los em um conjunto único apenas como parâmetro qualitativo
de análise. Portanto, sem a pretensão de obter resultados
matematicamente válidos.
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Capitulo 4

A TCAM e os critérios atribuídos pelos 
alunos aos vídeos de Matemática

O Quadro 4 – Princípios da TCAM e critérios atribuídos pelos
alunos, apresenta alguns dos princípios que são apontados pelos alunos
como características para escolha de um vídeo muito bom.

Os princípios P2, P3, P4 e P5 apontados por Mayer (2009), para
tratar a má estruturação do conteúdo, são citados por poucos alunos
como algo a ser olhado nos vídeos de Matemática. A qualidade das
imagens, do som e imagens que contenham informações claras sobre o
assunto são ilustradas pelas falas dos alunos.
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Quanto aos princípios para tratar os conteúdos complexos, o P8
referente abordagem por meio de imagens e palavras é algo que não foi
citado pelos alunos. Porém, mesmo sem conhecer a TCAM julgam que
detalhar passo a passo o conteúdo é importante em um vídeo. Já em
relação aos princípios responsáveis pelos níveis de motivação ficam
ausentes o P10 quanto a utilização de voz humana em vez da voz de
máquina e P12 obre a indicação de que não é necessário aparecer a
imagem do docente.

Além disto, os alunos atribuem critérios para um vídeo ruim como
são expostos nos trechos: Ser muito confuso apresentando as
informações desconexas (A17EM;A11ES); Falta de qualidade no som e
na imagem(A10EM); Mostra apenas alguém falando (A6EM); Enrola e
não explica o conteúdo (A7EM); As pessoas só ficam falando (A4EM ;
A10EM); Resolução do áudio ruim (A4EM); Aparece o professor só
falando (A1ES); Somente falar do problema (A3ES); Apresentar o resumo
do resumo (A4ES); Explica muitas coisas e não detalha uma em especial
(A5ES); Vídeo muito longo com muito conteúdo (A6ES); Muita imagem
sem informação e sem fonte (A7ES);

Complexo, qualidade de som e imagem ruim (A9ES); Apresentar
áudio ruim (A11ES ;A12ES ; A18ES); Demorado e só o professor falando
(A16EM ; A1EM); Imagem de má qualidade (A12EM; A10ES); explicação
é confusa (A13EM; A18EM ; A12ES ; A18ES ;A1EM ; A21EM) e
Linguagem técnica (A22ES).

Segundo Giannakos e Vlamos (2010), os vídeos devem apresentar
boa qualidade. Essa qualidade se refere a parte gráfica, explicações
detalhadas sobre o assunto, linguagem de fácil compreensão, entre
outros.

Pelas respostas dos alunos, notamos que muitos se preocupam
com a objetividade das explicações e a qualidade de áudio e vídeo. O
tempo de exibição do vídeo, somente o professor explicando, entre
outros, são ao ver destes alunos caraterísticas ruins.

Ao buscar conhecer mais pelos vídeos alguns alunos apontam que
a escola não é o único local onde existe conhecimento de conteúdos
escolares e que os vídeos convidam o aluno a aprender: A12EM, Porque
acredito que a gente não precisa estar na escola para prender. A13ES,
acredito que o uso de vídeo [...] é chamativo para os alunos podendo
ajudar na aprendizagem dos conteúdos.
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CONSIDERAÇÕES

Devido aos motivos observados por nós e elencados pelos alunos
apontamos que os vídeos têm os seguintes papéis: reforçar conteúdos
vistos nas aulas de matemática, apresentar o conteúdo com
metodologia diferenciada, esclarecer dúvidas, ensinar de várias formas
um mesmo assunto e repetir a explicação conforme o conhecimento de
cada aluno.

Porém, a compreensão do conteúdo fica comprometida quando
os vídeos apresentam distorção gráfica, ruídos na voz, tempo longo,
ausência de explicações conceituais de conteúdo, entre outros.
Atributos como esses, indicam de certa forma uma má qualidade desses
vídeos quando olhamos sob a ótica da aprendizagem.

Inferimos que nem todos os vídeos dessa disciplina escolar
favorecem a aprendizagem da Matemática, desta forma, torna-se
relevante avaliá-los para além de seus conteúdos.

Neste sentido, os alunos buscam nos vídeos compreender mais a
Matemática sendo necessário olhar esses materiais do ponto de vista
cognitivo da aprendizagem.
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A SEMAT é um encontro de docentes, discentes, pesquisadores e
profissionais da educação empenhados no movimento de difusão das
propostas de ensino, pesquisa e extensão que tornam o conhecimento
matemático, a partir das suas relações com a cultura, tecnologia, artes e
práticas sociais tradicionais.

Na sua 9ª edição, a SEMAT traz como tema o uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs), Softwares Educativos e Práticas de
Ensino, trazendo relatos de práticas de ensino e alternativas ao ensino
remoto e ensino hibrido.
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