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RESUMO 
 

 

 

 

Tendo em vista a popularização da internet, o aumento do uso de dispositivos eletrônicos e o 

crescimento do ensino na modalidade de Educação à Distância, pesquisa-se sobre os vídeos como 

alternativas didáticas em conteúdos com alto índice de reprovação. Todos os anos, um grande número 

de alunos é reprovado ou abandona determinadas disciplinas nas áreas de exatas devido a diversos 

fatores, um dos quais a não adaptação à metodologia didática adotada pelo docente. Este trabalho tem 

como foco a busca e apresentação de alternativas para estes casos, no intuito de reduzir o índice de 

reprovação em disciplinas de cálculo e de programação, também fornece um repositório de conteúdos 

para os alunos utilizarem como reforço. Os vídeos foram o recurso didático escolhido por possibilitar 

a disponibilização de aulas com diferentes metodologias didáticas. A solução proposta aqui é de que 

um mesmo conteúdo sendo abordado com metodologias didáticas distintas em cada um dos vídeos vai 

contribuir de modo significativo para que o aluno tenha autonomia de escolha, favorecendo a 

assimilação, aprendizado e aplicação do conhecimento necessário para aquelas disciplinas. Após a 

identificação das disciplinas com maior índice de reprovação do curso de Licenciatura em 

Computação do INFES/UFF, foram catalogados vídeos aderentes e com abordagens diversificadas dos 

conteúdos programáticos, os quais estão organizados, com resumos breves e fonte disponível no 

repositório online desenvolvido. O ambiente elaborado possibilita inclusões a qualquer tempo de 

modo que evolutivamente pode aumentar seu nível de contribuição. Próximos passos envolvem 

aumentar a quantidade de material catalogado, assim como buscar junto a discentes e docentes a 

colaboração no sentido de qualificar o repositório. 

 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação. Forma Didática Diversificada. Repositório 

de conteúdos. 



ABSTRACT 
 

 

 

 

In view of the popularization of the internet, the increase in the use of electronic devices and the 

growth of the teaching in the modality of Distance Education, we search about the videos as didactic 

alternatives in contents with high index of disapproval. Every year, a large number of students are 

disapproved of or abandon certain subjects in the exact areas due to several factors, one of which is 

the non-adaptation to the didactic methodology adopted by the teacher. This work focuses on the 

search and presentation of alternatives to these cases, in order to reduce the failure rate in the 

calculation and programming disciplines, also provides a content repository for students to use as 

reinforcement. The videos were the didactic resource chosen for enabling the availability of classes 

with different didactic methodologies. The solution proposed here is that the same content being 

addressed with different didactic methodologies in each of the videos will significantly contribute to 

the student having autonomy of choice, favoring the assimilation, learning and application of the 

knowledge necessary for those disciplines. After the identification of the disciplines with the highest 

reprobation index of the INFES / UFF Computing Licensing course, adherent videos were cataloged 

and with diverse approaches to program content, which are organized with brief summaries and source 

available in the online repository developed. The elaborate environment enables inclusions at any time 

so that evolutionarily can increase your level of contribution. Next steps involve increasing the 

amount of cataloged material, as well as seeking collaboration with students and faculty in order to 

qualify the repository. 

 

Keywords: Information and communication technology. Diversified Didactic Form. 

Content repository. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
No cenário em que a educação se apresenta atualmente, o professor se depara com turmas 

cada vez mais cheias. Na turma existem diversos perfis de alunos, onde cada um aprende de um 

jeito, isto é, uns são mais visuais, outros são mais auditivos e outros mais cinestésicos. Isto é um 

desafio tanto para o aluno quanto para o professor, pois muitos desconhecem os estilos de 

aprendizagem. 

Atualmente há uma grande busca por conteúdos em vídeos, com grande número de acessos a 

canais do Youtube, por exemplo (BURGESS e GREEN, 2009). Este recurso tem sido mais utilizado 

como forma de entretenimento, de compartilhamento, mas é muito útil também para reforçar os 

conteúdos ou tirar dúvidas. Esta pesquisa pretende incentivar o uso do vídeo como alternativa 

didática em disciplinas com alto índice de reprovação. 

Tendo em vista as questões apresentadas, o presente trabalho de conclusão de curso, tem 

como objetivo geral: propor a utilização do vídeo como alternativa didática e criar um repositório 

de conteúdo para ser usado em disciplinas com alto índice de reprovação. Para se alcançar este 

objetivo geral foram estabelecidos como objetivos específicos: a catalogação de vídeos com forma 

didática diversificada, categorizar os vídeos, fazer uma análise do material levantado e criar um 

repositório de conteúdos para auxiliar os estudos dos alunos. 

Com base nas questões da pesquisa e nos objetivos do trabalho, supõe-se que: o vídeo é o 

recurso que abrange diversos estilos de aprendizagem e pode apresentar uma diversidade de 

metodologias educacionais. Ele prende a atenção, deixa o aluno imerso na aula, traz a sensação de 

não aula e com isso traz mais tranquilidade e relaxamento o que o deixa mais propenso ao 

aprendizado desde que seja bem planejado ao conteúdo da aula (MORÁN, 1995). 

Mazuroski et al. (2008), apresentam uma pesquisa sobre a variação dos estilos de 

aprendizagem. Os autores fazem uma investigação relacionada com as diferenças individuais dos 

alunos em sala de aula. São aplicados questionários como o intuito de analisar a preferência dos 

alunos com relação a seu aprendizado. A disciplina analisada foi a de língua estrangeira, o que se 

observou é que cada indivíduo tem uma preferência de estilo para aprender. Foi notado que, quando 

o professor trabalha sua metodologia didática semelhante à forma que o aluno prefere, há um 

melhor aproveitamento do conteúdo, melhorando o processo de aprendizagem. 

Segundo a Universidade Veiga de Almeida (2017), em uma nota sobre educação, em 

especial para candidatos do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), propõe aos alunos ajustar 

sua forma de estudar com seu estilo de estudo, esta forma facilita a fixação e o aprendizado do 

conteúdos. Os estilos de estudos são classificados em três tipos: Visual, Auditivo e Cinestésico. 

O Visual compreende alunos que têm a facilidade para desenvolver seu aprendizado 

utilizando imagens, esquemas, desenhos. Já alguns deles recorrem à internet para pesquisar vídeos 



14 
 

para auxiliar em seu aprendizado. Eles se dão bem em seus estudos quando ajustam seu método de 

estudo a forma de ser, gerando bons resultados no aprendizado (UNIVERSIDADE VEIGA DE 

ALMEIDA, 2017).  

O Auditivo compreende alunos que preferem utilizar recursos como podcasts, (uma 

gravação em áudio, estilo rádio), para escutar noticia, episódio, programa ou aula onde e quando 

quiser. Este recurso pode ser utilizado em sala de aula para aprender idiomas, para o trabalho 

colaborativo, criar gravações de áudio e compartilhar com os colegas. Trata-se de um recurso 

inovador onde possibilita integrar áudio, textos e imagens em atividades escolares. Atualmente este 

recurso é popular no meio dos jovens e pode ser encontrado no bolso de diversos alunos onde os 

mesmos podem potencializar seu aprendizado usando-o em seus estudos. Este perfil, geralmente 

estuda utilizando a leitura do texto em voz alta para assimilar o conteúdo ou gravações de aulas em 

áudio (MOURA E CARVALHO, 2006).  

Já o aluno Cinestésico é aquele que faz uso de outros sentidos, principalmente do tato, isto é, 

tem que fazer a tarefa manual. Para seu aprendizado ele precisa executar a tarefa prática como as 

manuais, por exemplo, preparar a terra, cultivar jardins, tocar. Eles não conseguem assimilar bem o 

conteúdo apenas lendo ou ouvindo, o conteúdo tem que estar associado a uma tarefa de seu 

cotidiano para que ele desenvolva bem seu aprendizado (UNIVERSIDADE VEIGA DE 

ALMEIDA, 2017). 

Segundo Mazuroski et al. (2008), o estilo de aprendizagem é classificado em 5 diferentes 

modelos. Em cada um deles os alunos são influenciados por alguns fatores. No primeiro modelo os 

alunos são influenciados pelo ambiente, como som, temperatura, luz, posição dos móveis; O 

segundo está relacionado à motivação, responsabilidade, persistência e preferência por fazer de sua 

maneira. O terceiro se relaciona com a opção social, se gosta de trabalhar em grupo ou sozinho; O 

quarto diz respeito às características fisiológicas, isto é, sua forma de percepção, seja auditiva, reais, 

visuais, sinestésicas. Por último a forma com que o aluno faz seu processamento, seja global, 

analítica, impulsiva ou reflexiva e orientação como esquerda ou direita. 

Percebe-se que se faz necessário que haja um adequado planejamento do conteúdo a ser 

ministrado para que estes vários tipos de aluno construam de forma consistente os seus 

conhecimentos.  

Em diversos cursos de nível superior, há um alto índice de insatisfação com relação a 

disciplinas de cálculo matemático (ALVARENGA et al., 2017). Isto também acontece nos cursos 

de computação com conteúdos de algoritmo e estrutura de dados, nos quais a maioria dos alunos 

sente muita dificuldade ou é reprovada, pois não aprendeu os princípios básicos para iniciar a 

disciplina seguinte ou não se enquadrou na metodologia didática apresentada pelo professor 

(DETERS et al, 2008). 

O aluno que é reprovado ou que tem dificuldades no aprendizado costuma buscar 

alternativas para sua aprovação. Os veteranos do curso de computação nem sempre conseguem 

ajudar aos colegas de forma organizada. O monitor, quando a disciplina possui um, é um aluno para 
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ajudar muitos outros alunos com dificuldades. Tudo isso acaba atrasando a progressão no curso, 

causando desmotivação no aluno, e levando à evasão ou desligamento por descumprimento do 

tempo limite para conclusão. Neste cenário, os vídeos, surgem como alternativas para auxiliar o 

aluno a melhorar a aprendizagem e alcançar sua aprovação. 

Segundo Bizelli et al. (2010), os alunos possuem dificuldades em disciplinas de Cálculo. Os 

autores relatam que o aluno já vem com uma defasagem de aprendizado relacionado a conteúdos de 

matemática, e que com isso, fica difícil ter um bom desempenho e eventual aprovação quando se 

encontram em níveis mais altos de ensino, como o ensino superior. Em muitos casos esta disciplina 

pertence ao ciclo básico de muitos cursos de graduação, o que acaba se tornando uma barreira 

avanço no curso. 

Para amenizar defasagens como esta, as tecnologias e diferentes recursos didáticos estão 

sendo inseridas no processo de ensino com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos dentro 

e fora da escola. Devido à facilidade no acesso à internet e dada à experiência dos jovens em 

utilizar tecnologias, as mesmas estão sendo utilizadas como ferramentas no apoio ao ensino 

(BIZELLI et al., 2010). 

A internet pode ser usada com o intuito de fazer pesquisas, de se relacionar em redes sociais, 

ou ter acesso a filmes, por exemplo. Universidades estão usando a internet para oferecer cursos à 

distância onde os alunos podem escolher um tempo na semana para estudar onde quiserem. 

Os vídeos tem sido inseridos como recursos pedagógicos tanto no Ensino Presencial ou 

Ensino a Distância. Ao ser usado na educação ele segue a ideia de inteligências múltiplas e de 

múltiplos estilos de aprendizagem. Ao ser estimulado com recursos auditivos e visuais os alunos 

aprendem melhor, isto comparado com o ensino tradicional. O youtube é um site onde é possível ter 

acesso a diversos vídeos, responder ou enviar comentários sobre o conteúdo abordado, ao criar uma 

conta e possível enviar mensagens para uma lista de contatos, compartilhar vídeos, se inscrever no 

canal, receber as atualizações publicadas no mesmo. Alguns canais de ensino estão tendo um grande 

número de seguidores, ou seja, pessoas que acompanham o canal. Diversas universidades 

disponibilizam o conteúdo de seus cursos no Youtube (MATTAR, 2009). 

Pelo exposto, foi proposta a utilização destes recursos tecnológicos e pelo fato dos vídeos 

educacionais/educativos apresentarem diversidades de metodologias didáticas em sua produção e 

apresentação. 

Por possuir uma formação em curso de computação em EaD, por ter participado do 

programa de bolsa de Desenvolvimento Acadêmico com uso do vídeo, optou-se por trabalhar o uso 

deste recurso. Na primeira graduação ao cursar disciplinas em que a maior parte do conteúdo era 

composta por vídeo aulas. Já no desenvolvimento acadêmico trabalhou a questão de catalogar 

vídeos para ser utilizado futuramente em algum projeto. Outra experiência com vídeo foi durante o 

curso de Licenciatura em computação, em que na disciplina de Informática Educativa o professor 

trabalhou também o uso do vídeo. 

Nesta disciplina o professor passa como atividade, trabalhos onde os alunos poderiam 
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escolher um tema qualquer. O curso é de formação de professores e os alunos contam com recursos 

que vão ser aplicados em sua prática. Os alunos escolhem o tema e tem que elaborar um vídeo onde 

ele se apresenta, explica o conteúdo abordado, e finaliza com o resumo do que foi abordado. Os 

temas tinham que ser diferentes e os alunos tiveram a experiência de elaborar seu próprio vídeo. 

Na metodologia utilizada procurou-se fazer a criação de uma ficha para catalogação dos 

vídeos e um índice com os conteúdos ordenados conforme a ementa do curso de Licenciatura em 

Computação. Após estas atividades foi desenvolvido um site para servir como repositório de 

conteúdo dos vídeos catalogados neste trabalho. A pesquisa analisou a necessidade e criou como 

alternativa, o site MAPA (Material de Apoio ao Professor e o Aluno) para servir como material 

complementar.  

O presente trabalho está estruturado em 10 capítulos. No primeiro capítulo, é feita uma 

introdução do tema, enfocando sua importância. O segundo capítulo aborda o referencial teórico, 

onde são apresentados materiais relacionados aos aspectos cognitivos relacionados ao processo de 

aprendizagem, como atenção, percepção e memória, com o intuito de conhecer como o aluno 

aprende, como avaliar a aprendizagem e a introdução do vídeo como alternativa didática. São 

apresentadas também definições sobre abordagens didáticas e a inteligências múltiplas vírgula no 

último tópico. O terceiro capítulo aborda a metodologia empregada na pesquisa. São descritos como 

foram elaborados a ficha de classificação, o índice de conteúdo e o site MAPA. O quarto capítulo 

engloba o índice de conteúdo do material levantado. Neste item também é apresentado como os 

dados foram organizados de acordo como a ementa do curso de Licenciatura em Computação do 

INFES/UFF. No quinto capítulo é descrito minuciosamente o desenvolvimento da pesquisa. O sexto 

apresenta os dados estatísticos levantados para a disciplina de cálculo; enquanto que no sétimo, são 

apresentados os dados estatísticos levantados para a disciplina de programação. No oitavo capítulo é 

realizada a análise dos resultados obtidos. O nono capítulo destina-se a apresentação do repositório 

criado.  Finalmente na conclusão são expostos e elucidados os resultados finais da pesquisa 

realizada. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
Para entender um pouco sobre como se desenvolve o processo de aprendizagem, é 

necessário conhecer um pouco sobre o funcionamento do corpo humano. Os itens a seguir versam 

sobre o funcionamento do corpo humano e os aspectos cognitivos relacionados ao processo de 

aprendizagem, como atenção, percepção e memória. Também serão apresentados dados referentes 

ao uso de vídeo como recurso didático, desde sua apresentação histórica, até formas atuais de uso e 

seus impactos no processo de ensino.  

Segundo Nunes e Giraffa (2003), a cognição é o processo em que se dá o desenvolvimento 

do conhecimento, seja através do sistema físico, visão, audição. É a maneira como o indivíduo 

capta, processa, codifica, decodifica e recupera a informação, para isso ele utiliza as memórias: de 

longa duração, de curta duração e a sensorial. 

 

 
2.1. ASPECTOS DE COGNIÇÃO 

 

 
2.1.1. Neuropsicologia, Neurociência, Neuroeducação 

 

 

Para Muniz et al. (2013), a neurociência estuda tanto a estrutura física quanto o processo de 

informação do sistema Nervoso seja do homem ou do animal. Além disso, esta área estuda as 

funções do sistema nervoso, bem como, a estrutura deste sistema. Na neuropsicologia trabalha-se as 

funções neurais juntamente com as funções psicológicas. Por último a Neurociência integra a 

Psicologia, a Educação e as Neurociências, trabalhando o conhecimento e a inteligência nestas 

áreas. 

A Neurociência abrange várias áreas do conhecimento como: a neurologia, a biologia e a 

psicologia. Para reduzir dificuldades no aprendizado, os professores necessitam se capacitar para 

entender os princípios da neurociência, principalmente os que envolvem as diferenças cognitivas, 

juntamente com o sistema nervoso. A neuropsicologia é um ramo do conhecimento que envolve a 

neurologia com a psicologia, já a Neuroeducação compreende a neurologia juntamente com a 

pedagogia, sedo esta última a responsável pela metodologia de ensino. Segundo os autores o ser 

humano é único e cada um tem uma forma diferente de aprender, portanto há a necessidade de 

formas diferenciadas de ensinar (GROSSI et al., 2014). 

Segundo Grossi et al, (2014) a neurociência oferece a possibilidade de entender o 

funcionamento do sistema nervoso com relação ao processo de ensino e aprendizagem. É a área do 

conhecimento onde se relacionam as funções cognitivas como emoção, atenção e aprendizagem. 

Nesta pesquisa os autores tentam identificar a incorporação da neurociência em cursos de 

Pedagogia e em Programas Especiais de Formação pedagógica de docentes no Brasil. 
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Em Muniz et al. (2013), foi avaliado se os cursos de pedagogia possuíam em sua grade 

curricular disciplinas que incorporam os conhecimentos de Neuropsicologia, Neurociência e 

Neuroeducação em sua proposta curricular. Das 617 instituições de ensino, apenas duas delas 

abordam um destes conteúdo, sedo uma voltada para a neuroeducação e a outra voltada à 

neuropsicologia. 

Os autores ainda alertam sobre a importância de conhecimentos das neurociências na 

formação dos futuros professores. Estas áreas tentam explicar o comportamento da aprendizagem. 

Eles perceberam que em muitas instituições de ensino não são trabalhados a neurociência, a 

neuroeducação e a neuropsicologia. Estas áreas são de suma importância para formação do 

professor, pois ao explicar as emoções no aprendizado, os aspectos cognitivos como atenção, 

memória e seu aprendizado, este conhecimento pode melhorar sua pratica em sala de aula. O 

educador ao ensinar provoca transformações neurobiológicas que geram a aprendizagem. Muniz et 

al. (2013) propõem uma mudança na matriz curricular do curso, além de fazer uma pesquisa para 

abranger mais regiões. Outro fator é a importância destas disciplinas para que os professores 

possam identificar dificuldades, necessidades e tentar adaptar ou aprimorar sua didática para 

beneficiar o aprendizado do aluno (MUNIZ et al., 2013). 

Em Silva et al. (2007) foi feita uma bateria de exames utilizando o Spect
1
 cerebral para 

captar o fluxo de sangue no cérebro quando o indivíduo executa atividades ou está em repouso. O 

objetivo dos autores era avaliar a corrente sanguínea no cérebro quando se jogava vídeo game ou 

quando estava em repouso. 

 

 
2.1.2. Inteligências Múltiplas 

 

 
O significado de inteligência segundo o Dicio (Dicionário Online de Português) é “a 

faculdade de conhecer, compreender; Habilidade para entender e solucionar adversidades ou 

problemas, adaptando-se a circunstâncias novas” (INTELIGÊNCIA, 2018, p. 1). Segundo Antunes 

(1998), a inteligência é uma função cerebral que auxilia o indivíduo a resolver problemas, criar 

produtos culturais, tirar de apuros, dando sugestões de escolher a melhor solução para o problema. 

 
A teoria das inteligências múltiplas, por outro lado, pluraliza o conceito tradicional. Uma 

inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são 

importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. A capacidade de resolver 

problemas permite à pessoa abordar uma situação em que um objetivo deve ser atingido e 

localizar a rota adequada para esse objetivo. A criação de um produto cultural é crucial 

nessa função, na medida em que captura e transmite o conhecimento ou expressa as 

opiniões ou os sentimentos da pessoa. Os problemas a serem resolvidos variam desde 

teorias científicas até composições musicais para campanhas políticas de sucesso. 

(GARDNER, 1995, p. 21) 

                                                   
1 Tomografia por emissão de fóton único - é uma tomografia por imagem de um quadro do topo da função cerebral, que 

permite especular conexões funcionais de áreas cerebrais distantes. É possível detectar variações do fluxo sanguíneo 

cerebral em diferentes condições. 
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Em 1983 nasce a Teoria das Inteligências Múltiplas (TIM), fruto do trabalho de Gardner, 

que consistia na existência de pelo menos sete tipos de inteligências, causando grande impacto na 

educação em 1990. A TIM diverge dos pontos de vista tradicionais que entendia a inteligência 

como a capacidade do indivíduo em responder ou não a certos estímulos. Gardner (1995) 

confrontou o conceito de Quociente de Inteligência, o chamado QI. Na época os pesquisadores 

utilizavam testes para medir a inteligência. O indivíduo era avaliado pelo seu desempenho na 

resolução do teste. Para o autor, era uma forma limitada de avaliar a inteligência. A partir daí, 

diversas pesquisas foram publicadas sobre essas teorias e como avaliar a inteligência, culminando 

na inclusão de mais duas inteligência a TIM (SABINO et al., 2008). 

O cérebro possui áreas cognitivas como pontos que representam competências específicas e 

processam informações. Embora difíceis de dizer quais sejam elas, cada uma corresponde a uma 

forma diversificada de inteligência. Gardner (2009) diz que a inteligência é um produto de 

habilidades logico-linguístico que a escola secular valoriza. Existem 9 pontos diferentes onde 

abrigam diversas inteligências. Estes pontos são o que caracterizam as chamadas Inteligências 

Múltiplas. Os tipos de inteligência propostas por ele são: Lógico-matemática, Linguística, Musical, 

Espacial, Corporal-cinestésica, Intrapessoal, Interpessoal, Naturalista, Existencial (MARCHETI, 

2001). 

Antunes (1998) questiona o papel da escola atual, diante das descobertas sobre inteligências 

múltiplas e o comportamento cerebral. Para ele, este último é a “central estimuladora da 

inteligência”. Neste caso, a escola deve ensinar o aluno a “aprender a aprender”, estimular suas 

habilidades e sua inteligência (ANTUNES, 1998, p. 13). O professor não deve transmitir o 

conhecimento somente, mas sim ser um facilitador, isto é, estimulador da inteligência e ensinar a 

partir da forma de aprender dos alunos (PIAGET e BRAGA, 1973). Ele deve despertar as 

capacidades dos alunos. O autor ainda destaca a importância do respeito pelo ser humano e pontua 

que cada um possui uma forma de inteligência, sendo assim, cada um pode buscar de forma 

diferente solucionar problemas. Um aluno pode ser muito bom em matemática, já outro, necessita 

de uma forma didática diferente para aprender o conteúdo. 

De modo geral, a Teoria das Inteligências Múltiplas pode contribuir para o processo de 

ensino e aprendizagem através de estratégias e de atividades que levem em consideração a 

individualidade de cada aluno. 

 

 
2.1.3. Emoção, Sentimento e Aprendizagem 

 

 
Damásio (2012) diz que as emoções básicas são as que envolvem a alegria, o medo, a 

surpresa, a raiva, e a resistência. Também são nomeadas como universais, isto é, possibilitam 



20 
 

reconhecer pela expressão através da face. 

Para Teixeira dos Santos (2007) o sentimento é um conjunto de práticas mentais da emoção. 

A emoção é definida como reações dadas através de estímulos externos; já no afeto, são designadas 

como sinônimo de emoção ou humor. 

É através da emoção que se dá o raciocínio de situações de risco ou conflitos. Além disso, 

ela juntamente com o sentimento regula os aspectos biológicos e liga os processos racionais aos não 

racionais. 

Uma aprendizagem significativa se dá por meio de experiências afetivas ocorridas na escola. 

As emoções influem na interação em sala de aula. Ao analisar indivíduos, se identifica aspectos 

socioculturais que definem a aprendizagem significativa de suas emoções durante alguma 

interatividade. 

 

 
2.1.4. Tomada de Decisão e Avaliação de Testes de Inteligência 

 

 
É notório que há diversas pesquisas em que são trabalhadas a capacidade de tomada de 

decisão em ambiente escolar. É um assunto complexo e que há a necessidade de uma melhor 

compreensão deste processo. Para desenvolver esta capacidade é preciso trabalhar e discutir 

problemas da vida real e do cotidiano do aluno em sala de aula. Ao se discutir e confrontar 

problemas de sua convivência o aluno tem a oportunidade de conhecer e confrontar uma 

diversidade de valores na própria turma. Além de compreender seus próprios valores, o aluno 

conhece opiniões diferentes mas que também são válidas. A partir de temas reais e da tentativa de 

desenvolver soluções que o aluno aprende a usar os conhecimentos de sala de aula e aplica-los no 

seu cotidiano. Além disso, os alunos desenvolvem argumentos, tomam decisões e encaram 

situações que podem estar vivenciando (SANTOS e MORTIMER, 2001). 

Santos e Mortimer (2001) critica o ensino convencional de ciências, pois o mesmo ignora 

contextos tecnológicos e sócias dos alunos. Quando o ensino ignora este contexto os alunos dão 

mais credito ao que assiste na TV e nas mídias digitais do que na ciência e no trabalho do cientista. 

Um fato analisado pelos autores é que os alunos utilizam conhecimentos pessoais para resolver 

problemas sociais da ciência ao invés das informações oferecidas cientificamente. Independente das 

alternativas científicas, o ser humano ao tomar uma decisão, primeiramente faz uso de seus 

conhecimentos cotidianos, sendo este último o que tem peso maior nas decisões.  

Tendo em vista a crítica levantada por Santos e Mortimer (2001), percebe-se que a Ciência 

está atrelada aos aspectos sociais, ambientais, políticos e econômicos. Esta missão não é apenas dos 

cientistas, mas sim, precisa de uma participação cada vez maior da sociedade, dada sua importância 

nas tomadas de decisões sobre ciência e tecnologia. Para se tomar uma decisão é muito importante 

analisar e avaliar de forma racional o problema. Dentre as situações, diversidade de opções ou 

alternativas, tem-se que analisar a melhor opção e mais viável possível para tomar uma decisão.  



21 
 

Almeida (2005) avalia uma amostra de alunos do 5º e 6º anos utilizando baterias de 

exercícios, com o intuito de classificar a inteligência dos mesmos. Ao ser aplicado em um ano 

anterior e comparar com o teste atual pode-se medir sua evolução em determinado conteúdo 

avaliado. Este teste comprova que um bom rendimento propicia um melhor resultado nos testes e 

uma maior permanência dos alunos na vida escolar. 

A inteligência é fundamental na vida escolar. Quanto maior o rendimento do aluno medido 

pelo coeficiente de inteligência, isto é, a análise e a validade dos resultados gerados através de uma 

bateria de provas de Raciocínio, melhor é seu aprendizado. Isto resulta na continuidade dos alunos 

nos estudos. O interessante é que este teste mostra quais turmas foram melhores, qual aluno está 

acima ou abaixo da média (ALMEIDA 2005). 

Um fator fundamental é que identificando o aluno de baixo rendimento, pode-se fazer um 

levantamento de quais as suas dificuldades cognitivas. Alunos que tem um baixo rendimento e 

alguma dificuldade cognitiva podem, quando for o casos, ser encaminhados para um profissional 

como psicólogo para avalia-lo e fazer intervenções para apoiar a aprendizagem deste aluno. 

Os resultados que se esperam deste tipo de teste é saber em quais competências os alunos 

são melhores e quais tiveram um baixo rendimento. Com isso avaliar a quantidade de reprovação, o 

rendimento dos aluno em disciplinas, apoiar os psicólogos escolares quando se trata de dificuldades 

de aprendizagem e propor mudanças na metodologia de ensino (ALMEIDA 2005). 

 

 
2.1.5. Teoria da Carga Cognitiva 

 

 
Segundo Santos e Tarouco (2007), a Teoria da Carga Cognitiva ocorre devido ao fato de 

diversas tecnologias serem incorporadas na educação sem um planejamento. As autoras apontam a 

necessidade de atenção quando o uso de tecnologias não considera aspectos cognitivos importantes, 

como a assimilação da informação pelo indivíduo. 

A tecnologia faz parte do cotidiano de vários segmentos da sociedade, seja para comunicar, 

comprar ou estudar. Os recursos tecnológicos atraem a atenção de grande parte dos alunos e podem 

melhorar o seu desempenho, aos poucos estes recursos vão sendo inseridos em diversas áreas da 

Educação. Santos e Tarouco (2007) alertam para a falta de planejamento para se utilizar estes 

recursos. O que pode ocorrer é, ao invés de atrair a atenção, pode tirar ainda mais a atenção do 

aluno sobre o conteúdo apresentado. A Teoria da Carga Cognitiva (TCC) tem a intenção de alertar 

que o indivíduo tem um limite de informação que pode processar. Para se elaborar materiais 

didáticos deve deve-se diminuir a sobrecarga cognitiva para potencializar o aprendizado do aluno. 

Além disso, quando combinado excesso de conteúdo visual com auditivo pode gerar uma barreira 

no conhecimento, ao invés de facilitar acaba atrapalhando. 

Os professores que trabalham com tecnologia tem uma diversidade de possíveis interação 

com recursos tecnológicos como: jogos, internet, vídeos. Para aplicar estas interações pode-se valer 
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da TCC para escolher o recurso mais apropriado na sua pratica didática. Ele tem a necessidade de 

selecionar os recursos que melhor contribuem para o aprendizado dos alunos. Ao aplicar a TCC, 

estes recurso além de ser moderno e inovador podem potencializar o processo cognitivo dos alunos. 

Para criar materiais didáticos é necessário aplicar esta teoria para aperfeiçoar a forma que os 

conteúdos são apresentados para os alunos.  (SANTOS E TAROUCO, 2007).  

 

 
2.1.6. Educação a Distância 

 

 
Rabello et al. (2007) realizaram uma pesquisa para avaliar a EAD na fundação Centro de 

Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ). O aluno ao ingressar no curso se 

depara com outra modalidade de ensino, o que pode se tornar um obstáculo para alguns. O 

diferencial de sistemas de ensino como o CEDERJ é a autonomia do aluno para gerenciar o seu 

aprendizado, uma vez que a função dos tutores (presenciais e à distância) é apenas de esclarecer 

eventuais dúvidas sobre o conteúdo presente na plataforma e nas apostilas de estudos de cada 

disciplina.  

Esse trabalho desenvolvido por Rabelo et al. foi dividido em dois blocos, e o primeiro bloco, 

dividido em dois momentos. A primeira etapa do primeiro bloco foi averiguar quais as perspectivas 

os alunos ingressantes tinham em relação ao curso; enquanto que a segunda etapa foi a realização de 

entrevistas com os tutores, ao longo do semestre, para levantar quais as dificuldades apresentadas 

pelos alunos ingressantes. O segundo bloco da pesquisa consistiu em aplicar um questionário a estes 

mesmos alunos após o término do primeiro semestre de curso, com a finalidade de verificar as 

estratégias utilizadas pelos alunos para que concluíssem com êxito as disciplinas do primeiro 

semestre, ou seja, quais os mecanismos de construção de conhecimento foram empregados para 

superar os obstáculos desse processo. O que foi constatado com esta metodologia dos pesquisadores 

foi que os alunos pouco participavam dos horários de tutoria por telefone, ou pela plataforma, os 

alunos que frequentavam as tutorias presenciais muitas vezes não tinham lido/estudado o material 

proposto, procurando os tutores para lhes ensinar, e não para esclarecer dúvidas. Em suma, foi 

reforçado o já estereotipado cenário que grande parte de alunos do primeiro período de cursos a 

distância é impactada por este “novo” modelo de ensino e é só a partir do segundo período que as 

mudanças de postura começam a acontecer (para alguns). 

 

 
2.2. FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

 
Para o bom aproveitamento do processo de ensino como um todo, o professor precisa de 

tempo e condições para repensar sua prática docente (uma vez que a formação inicial, pelo menos 

até antes de 2017, não o capacita para tal), buscando adapta-la e flexibiliza-la para cada turma de 
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alunos de acordo com suas características cognitivas, para que desperte o senso crítico, a 

criatividade e a curiosidade em seu aluno (FREIRE, 2005). 

O professor ao ensinar sobre o mundo deixa transparecer o que é ser vivo, e que o mesmo 

interage com este mundo, aprendendo e transformando-o. Ao se ensinar devem-se levar em 

consideração os saberes dos alunos, estimulando-os a pesquisar, a respeitar o aluno explorando sua 

criatividade, curiosidade e senso crítico. O professor ao ensinar deve explorar o potencial de seus 

alunos (FREIRE, 2005). 

Segundo Freire (2005), ensinar não é transferir o conhecimento do professor para seu aluno. 

É propiciar um ambiente que estimule a criatividade, o desenvolvimento autoral e a construção do 

conhecimento. Hoje o professor não é mais tido como o único detentor do conhecimento, mas sim 

como aquele que direciona o aluno para que ele construa o seu aprendizado. A sala de aula deve ser 

um local aberto a indagações e exploração da curiosidade com incentivos à pesquisa e ao 

desenvolvimento da Ciência de forma contextualizada e multidisciplinar. Deve-se trabalhar a 

aceitação do diferente, das mudanças, e apresentar um conhecimento que está em constante 

construção e transformação. 

Durante a vivência escolar, é notável que, em sala, os alunos façam comparações 

relacionando “inteligência” (vista por eles como desempenho escolar), hábitos e memória. Em 

muitos casos, o professor acaba contribuindo (na maioria das vezes de forma involuntária) para esta 

classificação, quando exalta o aluno que sabe mais ou que lê melhor, acreditando que isso é um 

estímulo. Não que mensagens positivas não devam ser proferidas, mas estímulos ao 

desenvolvimento podem ser realizados de várias formas; e nem sempre, ou quase nunca, a formação 

inicial que o docente teve o prepara para identificar essas diferenças e as possíveis consequências. E 

mesmo que o professor não se posicione quanto ao estimulo positivo a determinado aluno, a própria 

sociedade (escolar) acaba atuando como classificadora e rotuladora de desempenhos e intelectos por 

espelhamento social.  

Para se falar em avaliação é importante salientar que ela pode ter significados diferentes 

dependendo do contexto/objetivo no qual está sendo aplicada.  

As discussões sobre verificação de desempenho escolar dos alunos vêm sendo realizadas há 

muitos anos.  

O termo avaliação da aprendizagem escolar começou a ser proposto por Ralph Tyler em 

1930. Ele indagava sobre a responsabilidade do professor em relação a seu aluno na maneira de 

ensiná-lo e sua forma de aprender. Neste período, a cada cem crianças trinta eram aprovadas, 

tentando entender este motivo, foi proposta uma didática relacionada ao que o aluno deveria 

aprender e o que se deveria ensinar naquela época (LUKESI, 2011). 

Segundo Lannes e Velloso (2007), a partir do século XVIII, a avaliação se apresenta de 

forma mais estruturada. Neste período, o “exame de rendimento” passa a ser empregado como 

forma de avaliação acadêmica. A partir do século XX, foram elaborados testes padrão, com o 

intuito de avaliar a inteligência e o desempenhos dos indivíduos em idade escolar.  
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Foi apenas em 1996, após a criação da LBD, que o termo “avaliação de aprendizagem” foi 

adotado e difundido em território nacional. Mesmo que este termo esteja na legislação há 

aproximadamente 23 anos, a maioria dos centros e profissionais da educação ainda não assimilou 

esta proposição como ela realmente deveria ser. O que ocorre, em grande maioria, é que as escolas 

aplicam exames verificadores ao invés de fazer a avaliação da aprendizagem propriamente dita 

(LUKESI, 2014). 

Sobre essas nomenclaturas de definições, Lukesi (2014) se coloca distinguindo os termos 

“exame” e “avaliação”. Para o autor, “exame” é o ato de examinar, ou seja, o aluno estaria 

submetido a um processo seletivo. O que é considerado descabido, uma vez que o objetivo da 

escola é promover o ensino e a difusão do conhecimento básico aos indivíduos. Neste texto, ele 

chama a atenção dos educadores para rever suas práticas, analisar a dificuldades do educando, ver o 

que é preciso melhorar para que os alunos venham a ter um bom rendimento em seu aprendizado. 

Para se avaliar a aprendizagem, deve-se primeiro começar a analisar o cotidiano, isto é, com 

atividades diárias. Com o exame não é possível discernir o aprendizado, dado que seu objetivo seja 

selecionar o melhor, o apto. A avaliação leva em consideração todo o percurso de aprendizagem do 

aluno e não um exame. Ela leva em consideração a bagagem que o aluno traz consigo, seu 

desenvolvimento em atividades. 

Se a forma com que a aula está sendo conduzida está gerando um desempenho ruins, deve-se 

reavaliar a prática pedagógica empregada na turma. Para se avaliar, o ensino deve se desenvolver de 

forma que o aluno se sinta satisfeito no que está realizando. Quando se faz algo com prazer, de 

maneira descontraída, a aprendizagem se desenvolve melhor. 

 

 
2.2.1. Tipos de avaliação 

 

 

Silva e Fiore (2017) fazem um apontamento em suas pesquisas sobre diferentes formas na 

qual a avaliação é empregada na escola, tendo como objetivo analisar, discutir, e investigar a função 

da avaliação no processo de aprendizagem escolar. Procuraram descobrir quais benefícios que esta 

prática traz para o aluno. 

Para Philippe Perrenoud (1998. p. 13), 

 

A avaliação tradicional é uma fonte de angústia para os alunos com dificuldade e até para 

os demais, que não têm grande coisa a temer, mas não o sabem... Também é fonte de 

estresse e de desconforto para uma parte dos professores, que não gostam de dar notas. 

Mesmo para eles, o sistema de avaliação é um tipo de “faixa de segurança”, bem-vinda face 

de muitas incertezas que concernem os objetivos e os programas. O sistema tradicional de 

avaliação oferece uma direção, um parapeito, um fio condutor; estrutura o tempo escolar, 

mede o ano, dá pontos de referência... por isso é tão difícil mudar. 

 

Segundo Cunha (2006), há atualmente dois tipos de avaliação que são: a somativa, a 

formativa e a diagnóstica. A avaliação somativa, que está relacionada com os interesses 

administrativos; a avaliação formativa, avalia, critica e diagnostica o processo de aprendizagem; 
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enquanto que a avaliação diagnóstica tem por foco mapear previamente o nível de desenvolvimento 

e de conhecimentos dos alunos, para que uma diretriz seja traçada no planejamento da disciplina. 

A somativa, por dar ênfase a questões institucionais, foi taxada como instrumento de 

exclusão, seleção e dominação social. A partir deste conceito ela passa a ser considerada uma 

prática indesejável, pelo fato de através de exames, provas e testes, privilegiar a lógica 

classificatória. Para Cortesão (2002), a avaliação somativa é similar a um sumário, onde se 

apresenta de maneira resumida e quantitativa o desempenho do aluno. Ela é aplicada geralmente ao 

fim do curso, onde é dada uma nota para o aluno. Em muitos casos é expressa por frases tipo: 

"Muito Bem", "Atenção, resposta insuficiente"; além disso, pode ser representada como aprovado 

ou reprovado seguido de expressões como "Muito Bom", "Bom", "Regular". 

Devido às diversas críticas e reformulação no conceito de avaliação formativa, em cada caso 

é dada um tipo de nomeação. Segundo Cunha (2006), esta avaliação pode assumir as seguintes 

denominações: avaliação formadora, avaliação participativa, avaliação emancipatória, qualitativa, 

mediadora, dialógica, autêntica, democrática, e por fim, integradora, libertadora, responsiva, regular 

ou autonomizadora, ou reflexiva. Todos estes termos são encontrados na literatura da área. 

Hadji (2001. apud NASCIMENTO e RÔÇAS, 2015) discute sobre a utilização da avaliação 

formativa, propondo ao educador a aplicação de diferentes metodologias para avaliar os alunos. 

Uma das conclusões sobre a avaliação está baseada no fato de avaliar de forma subjetiva por parte 

do avaliado, que consiste em expressar de forma quantitativa. Quando se avalia, este ato envolve 

um julgamento, onde o avaliador interpreta e dá o seu parecer. Por último a avaliação format iva 

deve ser integrada ao processo ensino-aprendizagem (NASCIMENTO e RÔÇAS, 2015). 

A avaliação formativa, diferente a avaliação somativa, se preocupa com a progressão do 

processo de ensino e aprendizagem. Ela tem como objetivo colher dados referentes ao progresso, 

isto é, analisar o desempenho em sala de aula, bem como, trabalhos realizados. Esta avaliação é 

comparada a uma bússola que norteia o processo de ensino e aprendizagem, apontando falhas do 

processo, o progresso dos alunos, aspectos didáticos a ser melhorados. Este método aprecia e faz 

comentários aos alunos para que identifiquem suas dificuldades e com base nisso também se 

modifiquem; o produto dessa avaliação é se resume a uma porcentagem de acertos (CORTESÃO, 

2002). 

A avaliação formativa, enquanto ferramenta didática, deve levar tanto o aluno quanto o 

educador a se autoavaliarem dentro do processo de construção de conhecimento pelos alunos. É 

necessário fazer uso de alguns auxílios, como as críticas construtivas, organizar essas informações 

em relatos escritos com intuito de acompanhar a evolução da aprendizagem (NASCIMENTO e 

RÔÇAS, 2015). 

Por fim, quando se pretende, através de seu papel no processo educativo, identificar 

competências de trabalho ou mesmo incluir o aluno em algum grupo de aprendizagem para 

melhorar seu desempenho, é necessário utilizar a avaliação diagnóstica. Esta é essencial para se 

avaliar o trabalho a ser realizado com esse aluno, no início do período letivo, ou antecedendo cada 
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introdução a um novo conteúdo. Este tipo de avaliação precisa ser planejado e realizado de forma 

clara e objetiva, pois possui alguns riscos, como o de rotular o aluno de acordo com o seu 

conhecimento prévio. Seu objetivo não é rotular e escalar alunos, mas sim identificar o aluno em 

um determinado nível de aprendizagem para auxiliar o professor no planejamento    de sua aula 

(CORTESÃO, 2002). 

 

 
2.2.2. Impactos e Resultados 

 

 

 

Segundo Cunha (2006), há uma rejeição quando se aplica avaliação classificatória, cujo o 

intuito de quantificar os erros dos alunos. Neste tipo de avaliação, como mencionado anteriormente, 

o conteúdo desenvolvido com os alunos em sala de aula é usado como avaliação usando por único 

critério avaliativo a memória dos alunos. Isso faz com que essas avaliações sejam equiparadas a 

outros tipos de avaliação com objetivo mais didático, e se torne um obstáculo no processo de 

ensino.  

O que ocorre, em vários níveis dentro da comunidade escolar, e também em alguns setores 

públicos relacionados a educação, é uma falta de clareza com relação aos objetivos da avaliação 

formativa. O que os professores são levados a fazer é incluir atitudes e comportamentos dentro e 

fora da aula, sem que os mesmos fossem transformados em objetos de aprendizagem. Em alguns 

casos, a nota obtida nessas avaliações está relacionada à premiação ou punição, dependendo do 

comportamento do aluno. Este posicionamento não condiz com os objetivos almejados para o 

processo de formação escolar (CUNHA, 2006). 

A avaliação da aprendizagem tem sido confundida como avaliação do ensino, das políticas 

educativas e da instituição. Onde se avalia a relação familiar, relação escolar ou alguma motivação 

por parte do aluno com relação ao estudo. Em uma avaliação formativa qualitativa, se faz 

necessário uma reflexão sobre seus critérios demandado por esta metodologia. 

Para que a aprendizagem se torne mais eficiente, se faz necessário que o aprendizado tenha 

relação com fatos da realidade do aluno. O que ocorre é que o aluno aprende somente com 

elementos essencialmente escolares (como por exemplo, o conteúdo abordado, a metodologia 

didática e as atividades desenvolvidas na aula), que muitas vezes não fazem sentido e não são 

assimilados por eles. Como uma forma de dividir a carga avaliativa para os alunos, muitos 

professores utilizam a avaliação somativa fragmentada em pequenos trabalhos, considerando isso 

como avaliação formativa. 

Para um professor não é suficiente apresentar a definição e mostrar os benefícios de uma 

nova metodologia, pois somente isso não passa uma análise correta do procedimento e a escolhas 

para se aplicar no ensino. Deve-se orienta-lo em sua pratica como aplicar esta nova metodologia 

com seus alunos. Por exemplo, um bom conselho de um psicólogo para pais com relação a seus 
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filhos não surte efeito se os mesmos não entenderem o verdadeiro significado de amor e disciplina. 

Isto deve ser trabalhado de acordo com a realidade dos pais e dos filhos, para que eles venham a 

mudar sua atitude, senão, vão ficar apenas na teoria. Tanto os pais quanto os filhos para entender o 

significado de amor e disciplina, precisam através da sua realidade ser percebido, analisado e 

investir em novas atitudes para compreender este conceito (CUNHA, 2006). 

Para Barretto (2001), o papel da avaliação deve ser contínuo, isto é, deve possuir constantes 

trocas entre o professor e o aluno. A avaliação não deve centrar somente no aluno, mas também na 

prática didática do professor, condições de trabalho, na forma em que a escola está organizada. 

Além disso, deve-se propiciar uma autonomia no sentido social e uma ordenação democrática onde 

se desenvolva uma sociedade mais justa. 

Alguns impasses e desafios são mencionados por Barretto (2001), como o grande número de 

produções sobre prática de métodos tradicionais sendo usados na educação. O que ele quis dizer 

com isso é que muito se discute sobre o assunto e quase nada é feito com o intuito de mudar a forma 

com que se faz a avaliação. Ele alerta ainda sobre a falta de infraestrutura e de formação continuada 

que capacite o docente a compreender e a aplicar esta metodologia. 

Barretto (2001) indica que os professores se dividem em dois tipos de discurso quando 

querem justificar sua concepção de método de avaliação: (i) um grupo se preocupa com os impactos 

de uma avaliação de monitoramento sobre a rede de ensino como um todo (como isso afetaria 

negativamente o seu trabalho dentro da estrutura educacional escolar); (ii) um segundo grupo 

atribui o posicionamento à falta de recursos para que novas metodologias avaliativas sejam 

empregadas para contribuir de forma real com o desenvolvimento e desempenho dos alunos e do 

sistema de ensino.  

Silva e Fiore (2017) fizeram uma pesquisa de campo com o intuito de descobrir como os 

professores trabalham a avaliação da aprendizagem em sala e se este recurso tem beneficiado o 

ensino dos alunos. Nessa pesquisa, os autores aplicaram um questionário a professores do ensino 

fundamental I de escolas públicas e particulares, que deveriam descrever o que entendiam por 

avaliação da aprendizagem e qual função a avaliação desempenha no aprendizado dos alunos. 

Dentre as respostas destacam-se algumas que relacionam a avaliação com a medição da qualidade 

do aprendizado, ou como detector de metas atingidas, e ainda como uma forma de acompanhar a 

evolução da construção do conhecimento dos alunos; os professores também indicaram pontos que 

consideram positivos e negativos na aplicação de avaliações aos alunos.  

Também foi possível observar nas respostas dos questionários que os professores 

participantes da pesquisa entendem que a responsabilidade no processo avaliativo não é de apenas 

uma pessoa.  

Quando questionados sobre a forma com a qual e o objetivo pelo qual aplicam uma 

avaliação e quais os recursos empregados nesse processo, todos responderam que estão sempre 

avaliando de forma processual e contínua. Os alunos são avaliados no decorrer do ano com 

avaliações e trabalhos em sala. Utilizam como recurso a observação sobre a participação do aluno, 
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além de uma auto avaliação sobre sua prática avaliativa. 

Com relação a auto avaliação, os professores participantes apontaram a importância de 

realização das mesmas, e que estas contribuem para melhorar suas práticas pedagógicas. Um dos 

professores alegou que é necessário rever as práticas, pois as mesmas podem gerar resultados 

negativos no aprendizado dos alunos. Por fim, os professores participantes relataram que utilizam o 

termo “prova” para disciplinar os alunos, uma vez que os mesmos têm medo desse termo, devido ao 

“rótulo de nível de inteligência” que vem embutido. Os pesquisadores encerram seu relato 

reforçando que a avaliação deve ser uma ferramenta de auto avaliação (para alunos e professores) e 

de estimulo a construção do conhecimento (SILVA e FIORE, 2017). 

 

 
2.3. ÍNDICES DE REPROVAÇÃO 

 

 
Assim como ocorre com as Instituições de Educação Básica, as Instituições de Ensino 

Superior (IES) também possuem dados estatísticos relacionados ao desempenho dos alunos 

matriculados, e os disponibilizam através de índices e indicadores em páginas institucionais. A 

Universidade Federal Fluminense (UFF), enquanto IES, também disponibiliza os índices de 

desenvolvimento dos cursos, como a Taxa de Aproveitamento, que é a razão entre a porcentagem 

de egressos (alunos concluintes) e a porcentagem de ingressantes (alunos matriculados). Para esta 

pesquisa foram selecionados para observação as Taxas de Aproveitamento de alguns cursos entre os 

períodos de 2016.2 e 2018.1, apresentados na tabela 1.  

 
Tabela 1 - Taxa de Aproveitamento dos Cursos de Graduação da UFF 

 

Taxa de Aproveitamento Ingressantes por Concluintes %  

Curso 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1  

Ciência Da Computação 58.71% 54.84% 53.59% 43.13%  

Ciência Da Computação (Rio Das Ostras) 16.67% 26.03% 24.0% 16.0%  

Computação (Pádua) 8.22% 16.0% 28.57% 26.32%  

Matemática 33.03% 40.95% 34.26% 32.41%  

Matemática (Pádua) 19.57% 9.09% 24.05% 32.76%  

Matemática (Volta Redonda) 6.71% 6.96% 12.7% 9.38%  

Sistemas De Informação 29.92% 34.92% 51.59% 56.1%  

      

Fonte: Construído pelo autor, com dados coletados de Sistema de Transparência da UFF (2019)    

 

Pode-se observar que o curso de Computação em Pádua no até 2017-2 vem tendo uma 

melhora na taxa de aproveitamento, já os demais cursos da mesma área têm oscilado estes valores. 

Uma análise que pode ser feita é que a taxa de aproveitamento dos cursos de Matemática também 

sofrem este tipo de oscilação. O curso que mais se destacou foi o de Sistemas de Informação que 

vem tendo uma taxa crescente em todo o intervalo do período investigado.   
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O aluno que ingressa em uma IES traz consigo um déficit de aprendizado, oriundo das 

precariedades da educação básica (FREITAS e SILVA, 2014). Percebe-se que apresentam questões 

básicas de leitura e escrita e/ou apresentam dificuldades em disciplinas da área de exatas. O ensino 

de Matemática no Brasil sempre teve um índice elevado de reprovações quando forem observados 

os resultados fornecidos por diversos sistemas de avaliação nacional (LORENZATO, 2003). Parte 

desse resultado pode estar relacionada à formação docente, que até pouco tempo prezava quase que 

exclusivamente a formação conteudista, deixando a formação didática em segundo plano. É 

necessária uma mudança com relação à formação inicial dos futuros professores, incentivando 

também uma formação continuada, além da atualização das antigas e construção de novas políticas 

públicas voltadas para a educação, para que haja mudanças significativamente positivas na forma de 

ensinar matemática. No cenário atual, o professor tem um salário incompatível com suas 

atribuições, tendo que trabalhar muitas horas e/ou em diferentes escolas para complementar o 

salário, e com isso, acaba não desempenhando bem sua função, é sobrecarregado tanto física quanto 

emocionalmente, e nem tem tempo de se especializar. Segundo Lorenzato (2003), em 2001 o Brasil 

ficou em última colocação em uma competição de Matemática chamada PISA (Program for 

International Student Assessment). No SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), 

que avalia a qualidade da educação brasileira do 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental e 3ª do 

Ensino Médio, ficou distribuída nos três piores níveis da educação (LORENZATO, 2003).  

Partindo do pressuposto que as disciplinas escolhidas nesta pesquisa têm um quantidade 

muito alta de reprovações, foi feito um levantamento da taxa de reprovação dos cursos de 

Licenciatura em Computação e Licenciatura em Matemática, ambos do INFES/UFF em Pádua. Os 

dados utilizados foram coletados do Sistema de Transparência da UFF (2019), e são referentes as 

disciplinas com maior índice de reprovação para os cursos mencionados acima entre os períodos 

2015.1 e 2018.1, em determinados semestres não ouve reprovação, na tabela foi colocado um traço 

para representar este dado. A partir dos dados levantados dentro do curso de Licenciatura em 

Computação, foi construída a Tabela 2.  

 

 
Tabela 2 - Taxa de Reprovação do curso de Licenciatura em Computação 

 

Disciplina 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 

ALGEBRA LINEAR I 2 4 2 - - - - 

CÁLCULO V 5 9 8 3 6 6 1 

CÁLCULO VI 2 5 3 - 4 - 2 

ALGORITMOS 21 - 17 - 24 5 23 

ESTRUTURAS DE DADOS 

I 

- 13 - 2 1 6 - 
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ESTRUTURA DE DADOS II - - 3 - 1 - 1 

Fonte: Autoria própria 

 
Em observação a tabela 2, é possível notar que, das disciplinas elencadas, a que mais 

reprova é a Algoritmo. Esta é uma importante disciplina para o curso de Computação, uma vez que 

é base para diversas linguagens de programação, além de ser pré-requisito para as disciplinas 

“Estrutura de Dados I” e “Estrutura de Dados II”. Já para o curso de licenciatura em Matemática, os 

dados coletados estão agrupados na tabela 3. 

 

 

 

 
Tabela 3 - Taxa de Reprovação do curso de Licenciatura em Matemática 

 

Disciplina 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 

ALGEBRA LINEAR I 1 - 4 3 7 3 10 

 

CÁLCULO V 

 
12 

 
4 

 
1 

 
10 

 
7 

 
8 

 
- 

CÁLCULO VI 6 13 12 3 5 2 2 

Fonte: Autoria própria 

 
As três disciplinas relacionadas são consideradas importantes para o curso de Licenciatura 

em Matemática, pois são pré-requisitos para outras mais densas. Conforme os dados apresentados 

na Tabela 3, nota-se um aumento flutuante no índice de reprovação na disciplina Álgebra Linear até 

2018.1. Enquanto que a disciplina Cálculo VI, que teve seu pior índice entre 2015.2 e 2016.1, 

apresenta redução flutuante até 2018.1. Estes dados indicam a necessidade de repensar (como um 

todo) as disciplinas mencionadas, tanto em sua metodologia adotada pelo professor responsável, até 

o perfil cognitivo e a bagagem de conhecimento básico do aluno que se matricula nestas.  

 

 
2.4. VÍDEOS COMO RECURSOS DIDÁTICOS 

 

 
O vídeo, assim como as tecnologias empregadas anteriormente na educação, tenta solucionar 

problemas enfrentados no processo de ensino aprendizagem. O vídeo ajuda os alunos a manterem o 

foco no que se está ensinando. Ele também proporciona um ambiente de lazer, onde o aluno fica 

mais relaxado e não tem um clima de obrigação. Segundo Morán (1995, p. 28), 

 
O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, do próximo, que toca todos os sentidos. 

Mexe com o corpo, com a pele - nos toca e tocamos os outros, que estão a nosso alcance 

através dos recortes visuais, do close, do som estéreo envolvente. Pelo vídeo sentimos, 

experimentamos sensorialmente o outro, o mundo e nós mesmos [...] O vídeo nos seduz, 

informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário) em outros tempos e 

realidades, em outros tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação sensorial 
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cinestésica, com a audiovisual a intuição com a lógica, o emocional com a razão. Combina, 

mas começa pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o 

racional. 

 

Segundo Morán (1995), os alunos consideram o vídeo como um momento descontração e 

não de aula. Com isso, se tem uma aceitação muito grande por parte dos alunos. É preciso 

aproveitar esta situação e fazer um planejamento em que se utiliza este benefício atrelado a 

dinâmica das aulas. Nas cenas, os alunos ficam encantados com os sons, efeitos visuais, com os 

personagens e com o local onde foi gravado. Os vídeos reportam o aluno para aquela realidade, 

passa acontecimentos do seu cotidiano e faz com que ele venha se emocionar, se alegrar e contagiar 

as pessoas através desta história. 

Em Oliveira et al. (2017), são utilizados dispositivos móveis para propor a criação de vídeos 

em sala de aula. Na pesquisa é incentivado o seu uso para trabalhar a formação do professor, 

propondo-o como utilizar este recurso em sala de aula. Além disso, através dele é possível trabalhar 

postura, oratória, vestimenta e a timidez. Além disso, pode-se trabalhar o senso crítico quando se 

avalia a qualidade do vídeo, trabalho em grupo, os alunos podem compartilhar o produto 

desenvolvido com os colegas. 

O visual está atrelado com o falar, narrar, trazendo uma proximidade com a realidade. Ao 

assistir as cenas, alguns vocábulos são incluídos na linguagem do aluno. Os acontecimentos 

despertam o senso crítico, fazem com que ele fique imerso na cena. Ao ter contado com seu círculo 

de amizades, o aluno relata os acontecimentos do filme, descreve pontos positivos e negativos, a 

parte que mais marcou. 

Em nossa geração atual, as crianças estão cada vez mais cedo tendo contado com TV, 

celular, tablet, notebook e computadores. O que se percebe é que estes dispositivos atraem a atenção 

das crianças, é uma das principais fontes de diversão e atração. Geralmente quando o aluno chega à 

sala, ele comenta com seus amigos sobre programas assistidos, séries favoritas, algum recurso ou 

jogo utilizado. 

Na maioria das escolas, o aluno tem acesso a laboratório de informática, salas com recursos 

audiovisuais. Durante as aulas devem-se explorar estes recursos com o intuito de melhorar o 

aprendizado dos alunos.  

Em Gevegy e Paiva (2017) é proposto o uso do vídeo como material complementar ou em 

reforço escolar. Foram catalogados links de vídeos para serem usados como material de apoio em 

disciplinas com conteúdo densos. Ao assistir as aulas em vídeo pode-se escolher a forma didática 

que mais lhe agrade, tornando a aprendizagem mais clara, pois tem a opção que melhor se 

identifica. Foi gerado um repositório de conteúdo que pode ser utilizado tanto para o professor 

como para os alunos. Inclusive podendo ser aplicado como material auxiliar da aula, além disso, ser 

compartilhado pelos alunos. 

Segundo Mandarino (2002), o recurso em si não garante um bom aprendizado. É necessário 

ter criatividade, entender um pouco como é a dinâmica e a linguagem utilizada nos filmes e na TV. 
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Através desta dinâmica originou-se a linguagem audiovisual. Com a TV é possível conhecer 

diversas culturas, saber acontecimentos em tempo real. 

Atualmente a sociedade é influenciada por diversos meios de comunicação. Para se aplicar 

estes recursos em sala de aula se faz necessário conhecer suas potencialidades e peculiaridades.  

Para isso é necessário um planejamento de como será abordado, quando será aplicado, isto é, no 

início, no meio ou fim da aula. O professor deve saber utilizar este recurso de modo que ele venha a 

despertar o senso crítico a criatividade e potencializar o aprendizado de seus alunos utilizando este 

recurso. Com os vídeos é possível ensinar culturas, conhecer diversos lugares, até mesmo em tempo 

real. 

Mandarino (2002) relata que muitos professores argumentam que não tem tempo para 

preparar este tipo de material audiovisual. Já outro reclama por falta de pessoas para preparar o 

conteúdo. Ao invés de abordar pela primeira vez em aula um programa educativo, deve-se assisti-

los antes e fazer um planejamento para sua aplicação. 

Além disso, o autor deixa clara a falta de catalogação deste tipo de material para ser 

utilizado em sala de aula. Antes de se utilizar qualquer conteúdo em sala de aula sobre um 

determinado tema, tem-se que analisar sua linguagem, qual impacto no processo de ensino e 

aprendizagem. O vídeo deve ser adequado ao tema em que se está trabalhando. Após esta análise é 

necessário identificar possíveis potencialidades no vídeo para a aprendizagem (MANDARINO, 

2002). Em seguida deve-se fazer o plano de aula destacando as seguintes considerações: 

 Analisar técnicas, concepções, métodos para ser explorado na aula; 

 Apresentar conceitos novos ou reforçar conteúdos, motivando e despertando a 

criatividade do aluno; 

 Deve-se apresentar o vídeo acompanhado de texto detalhados seguido de exercícios 

para fixar o conteúdo; 

 Fundamentar o senso comum com fundamentação científica; 

 Planejar tempo e dinâmica da aula para atuação do professor; 

 Funcionar como instrumento de leitura, de crítica, de conhecimento popular ou 

científico; 

Para se avaliar o material a ser trabalhado em sala, se faz necessário um controle de 

qualidade, mas devido à falta de tempo e muito trabalho por parte dos professores, torna-se útil a 

catalogação de um acervo onde se tenha uma classificação dos vídeos e uma avaliação dos 

professores e alunos que utilizaram este recurso, com isso se economiza tempo e gastos com energia 

(MANDARINO, 2002). 

Mandarino (2002) conclui que para uma melhor classificação do acervo, deve-se elaborar 

uma ficha de classificação de acordo com a necessidade da instituição com o intuito de categorizar e 

avaliar estes vídeos. Através dessa classificação fica mais fácil sua utilização em sala de aula, pois 

após uma análise das classificações é possível escolher o conteúdo que mais atenda a necessidade 
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da turma. 
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3. METODOLOGIA 

 

 
Neste capítulo será relatado de que maneira foi realizada a pesquisa, considerando os 

instrumentos utilizados e a forma como foi coletado os dados. Foi criado um formulário para fazer a 

catalogação dos vídeos, em sua maioria extraídos de canais do Youtube e outros do CEDERJ. O 

formulário busca coletar informações pertinentes ao vídeo catalogado. Dentre as informações 

catalogada destacam-se: o nome, categoria, subcategoria e endereço onde os vídeos estão 

disponíveis. O conteúdo levantado levou a elaborar um acervo de links de repositórios de 

conteúdos. Também são levantados dados técnicos como: qualidade do vídeo, legenda, quantidade 

de visualizações, curtidas, canal, curso, público alvo. 

Neste mesmo formulário é classificada a estrutura do vídeo. Nesta parte observou-se na aula 

o que foi abordado. Por exemplo, descrevendo uma breve introdução, qual foi o seu 

desenvolvimento, isto é, o conteúdo abordado e por último, uma breve conclusão. É pontuado se o 

vídeo em sua metodologia didática foi uma aula expositiva, se trata de uma aula prática ou se é de 

resolução de exercícios. Nesta fase foi catalogado um acervo de 326 vídeos, sendo um formulário 

com links de vídeos. 

As disciplinas analisadas são do curso de Licenciatura em computação do INFES/UFF onde 

há altos índices de reprovação. Buscando conhecer a estrutura das disciplinas foi solicitada na 

secretaria da universidade a ementa das disciplinas utilizadas nesta pesquisa. Com a ementa em 

mãos foi feito uma lista dos vídeos catalogados. A lista foi organizada da seguinte forma: cada 

disciplina foi dividida em tópicos onde cada tópico corresponde ao conteúdo da ementa desta 

disciplina. Em cada tópico foi listado os vídeos relacionados a este assunto. Para cada assunto há 

cinco ou mais vídeos relacionados a este conteúdo. Com este levantamento foram criadas tabelas 

para ilustrar o conteúdo dos tópicos pela quantidade de vídeos catalogados. 

Para a divulgação do conteúdo pesquisado foi feito um site para publicar os links 

catalogados e disponibilizar para os alunos consultarem futuramente. Para a confecção e 

desenvolvimento do site foram feitas pesquisas no Youtube. Em um canal do Youtube o professor 

ensina como criar um site. Trata-se de dois cursos, num primeiro momento ele aborda como fazer 

um layout (Template) estático utilizando a ferramenta Bootstrap, usada para fazer sites responsivos, 

isto é, que se adapta em qualquer dispositivo móvel, o site organiza os conteúdos de acordo com o 

tamanho da tela do dispositivo. No segundo curso ele ensina a transformar este site em um 

dinâmico com banco de dados. 

O site foi desenvolvido para disponibilizar os vídeos catalogados nesta pesquisa. Para sua 

construção seguiu-se tal tutorial de um canal do Youtube. Este projeto possui o conteúdo em vídeo 

organizado conforme a ementa do curso de Licenciatura em Computação do INFES/UFF. 
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4. A BUSCA DE CONTEÚDOS 

 

 
No início da pesquisa, procurou-se conhecer um pouco mais sobre vídeos, como eles podem 

facilitar o aprendizado, como os alunos podem encontrar este tipo de recurso. Para começar a 

organizar os vídeos, foi preciso criar uma ficha de classificação para facilitar a pesquisa do público 

alvo. Foi criada uma lista que continha o nome do vídeo, a que categoria e subcategoria eles 

pertencem. Além disso, há uma especificação do link onde se encontra o vídeo. Também é feito 

uma breve descrição ou resumo de que conteúdo o vídeo aborda. 

Procurou-se levar em consideração dados técnicos do vídeo. É apresentado em que 

qualidade foi feito o vídeo, se o mesmo possui legendas. Foi apresentada a quantidade de 

visualizações, bem como o total de usuários que marcaram que gostaram e que não gostaram. Os 

vídeos possuem um canal ou autor, e é especificado se é um curso ou treinamento. Além disso, é 

apresentada qual a duração, se faz parte de um curso, se possui anúncios e qual o público alvo. 

Também é feita uma descrição com relação à apresentação do vídeo, ou seja, introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Quais metodologias são abordadas, como aula expositiva, prática e 

exemplos ou exercícios. 

Feita a ficha, foram catalogados diversos vídeos, que são categorizados por disciplinas. 

Inicialmente apenas foram feitos o levantamento dos vídeos, catalogando-os. O acervo abrange as 

seguintes disciplinas: Português, Escrita Científica, curso de PHP, Limites, Derivadas, Integrais, 

Cálculo Numérico, Álgebra Linear, Algoritmo. A partir do conteúdo levantado, um índice foi 

desenvolvido com intuito de organizar os conteúdos referentes a cada disciplina. O objetivo do 

índice é facilitar a consulta por vídeos do interesse do aluno. O que se pretende é relacionar o 

conteúdo dos vídeos com a ementa da disciplina. 

Ao criar esta relação, espera-se que o aluno que se encontra perdido no curso, isto é, em 

apuros tenha uma alternativa de reforçar os conteúdos estudados utilizando este repositório. O que 

se pretende não é substituir a figura do professor, e sim utilizar recursos para melhorar o processo 

de ensino-aprendizado deste aluno. No Youtube, vídeos dinâmicos, possuem um alto índice de 

visualizações. Muitos alunos recorrem a esse portal para complementar os estudos de disciplinas 

que tenha alguma dificuldade. 

A partir do conteúdo catalogado, procurou-se selecionar disciplinas onde o aluno tem mais 

dificuldades e que tem um alto índice de reprovação. Feita a seleção desta disciplina foi solicitado 

na secretaria do INFES às ementas dessas disciplinas. Os conteúdos foram organizados baseados na 

ementa do curso de computação. No Apêndice B foi feito um índice de conteúdos das disciplinas 

para que o mesmo possa servir de fomento para o site MAPA. Este índice é composto pelas seis 

disciplinas, juntamente com seus conteúdos. 
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5. CATALOGAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 
Primeiramente foi criada uma ficha de classificação, como mostra o Apêndice A, para fazer 

a catalogação dos vídeos. Em média foram catalogados 5 vídeos por semana, totalizando 328 

cadastros. Estes dados foram levantados fazendo buscas em canais do Youtube e no site do curso de 

Computação do CEDERJ. Inicialmente foi feita a pesquisa do conteúdo, sendo este um curso ou 

treinamento com diversos conteúdos relacionados ao assunto, fazia-se a catalogação da playlist do 

canal. 

A pesquisa buscou fazer um levantamento da ementa das disciplinas aqui abordadas do 

curso de Licenciatura em Computação. Através dos vídeos catalogados e da ementa foi feito um 

índice de conteúdo organizados de acordo com esta ementa conforme Apêndice B. Os vídeos estão 

categorizados por disciplinas e por seus respectivos conteúdo. 

A partir destes dados levantados foi desenvolvido um site para a criação de um repositório 

de conteúdo. Para seu desenvolvimento foi utilizado um framework chamado Bootstrap que possui 

tecnologia mobile (responsivo) juntamente com um sistema de gestão de conteúdos (CMS) 

chamado WordPress. Estas duas ferramentas auxiliam na criação de sites e blogs de forma mais 

rápida, dado o fato de ter muitas funcionalidades já implementadas. 

Através dos dados coletados percebe-se que as aulas dos canais possuem metodologias de 

ensino diferentes para o mesmo conteúdo. É possível encontrar conteúdos diferentes no mesmo 

canal, como cursos, treinamentos, dicas. Para cada tópico da disciplina há a opção de conteúdos de 

três canais ou mais totalizando cinco ou mais vídeos por tópico. Este tipo de abordagem deixa o 

aluno livre para escolher a opção que melhor se aproxima de seu estilo de aprendizagem. Vídeos 

curtos e bem objetivos podem garantir uma quantidade maior de acesso ou visualização. Analisando 

a quantidade de acessos aos conteúdos do canal já se vê uma busca autônoma dos alunos para 

aprender conteúdos. 

Há indícios de que matérias com alto índice de reprovação levam os alunos a recorrem a 

recursos alternativos. Os dados mostram que há este movimento de autonomia dos alunos com 

relação a necessidade de buscar formatos alternativos para aprender o conteúdo. O vídeo aciona 

diversos aspectos cognitivos, prendendo a atenção, gerando estímulos, trabalhando a memória e 

acarretando em aprendizado. Com os dados levantados por esta pesquisa observou-se que este 

recurso é o mais completo e que atende a diversos estilos de aprendizagem dos alunos. 

A pesquisa adotou como critério vídeos com metodologia diversificada, não levando em 

consideração dados como quantidade de likes, visualizações, unlike e total de inscritos no canal. Os 

dados apresentados aqui relacionados aos itens anteriores são somente de caráter informativo. 

Na análise foi feito o levantamento de dados estatísticos para informar questões sobre 

quantidade de inscritos no canal, duração dos vídeos, quantidade de curtidas (likes), quantidade de 

visualizações (View), qualidade dos vídeos e por último, quantidade de vídeos marcados como não 
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gostei (Unlike). O gráfico 1 apresenta o total de inscritos por canal, percebe-se que tem canais que 

chegam a mais de 4.500.000 visualizações como é o caso do Khan Academy. 

 
 

Gráfico 1: Inscritos por Canal 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

Durante a análise dos dados pode-se perceber que a maioria dos canais desta pesquisa possui 

mais opções de cursos além dessas disciplinas. Observou-se uma variedade de formas didáticas para 

se apresentar os vídeos, isto facilita para o aluno quanto a sua escolha, podendo o mesmo escolher a 

forma que mais beneficia seu aprendizado. Os vídeos partem desde abordagens mais tradicionais 

como os encontrados no CEDERJ, os mais cinestésicos como os dos canais: Omatemático, Me 

Salva! Até abordagens mais dinâmicas como os do canal: Matemática Rio, Ferretto Matemática. 

Os conteúdos aqui pesquisados são de canais do Youtube e do Site de aulas do CEDERJ do 

curso de Computação. Pode-se observar que de modo geral os vídeos têm uma média de 20 minutos 

de duração. O canal do Tio Gali e o site do CEDERJ são os que têm os vídeos mais longos, cerca de 

1 hora e o outro 43 minutos. Tirando a média somente das mídias do Youtube tem-se 15 minutos. A 

do canal Matemaxbr tem em média quase 5 minutos de duração conforme apresentado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Media de duração por canais 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

Percebe-se com os dados levantados, por exemplo, se o aluno gostaria de aprender 

conteúdos de Álgebra a partir dos vídeos desta pesquisa ele encontra em média vídeos de 9 minutos 

de duração. Com relação a resolução (qualidade) no geral tem em média 720p. Os conteúdos desta 

pesquisa têm uma resolução muito boa, podendo os mesmos ser aplicados em sala de aula 

utilizando um Datashow, Smart TV ou através do site utilizando dispositivos móveis ou laboratório 

de informática. 

Ao analisar a quantidade de curtidas dos vídeos, as disciplinas de Algoritmo e Cálculo V são 

as mais curtidas. Em média elas chegam a ultrapassar 4.000 likes, dados que constatam a aceitação 

dos usuários com relação ao conteúdo. Já ao avaliar a média de visualizações a disciplina de 

Cálculo V ultrapassa a casa dos 160.000, já Cálculo VI e Algoritmo ultrapassam 110.000. Ao 

analisar a média geral das pessoas que marcaram não gostei não ultrapassa 14. Em dados gerais a 

média da quantidade de likes é 0,2% da média de visualizações dos vídeos catalogados. 

Já no Gráfico 3, foram feitas comparações entre mediana com o desvio padrão. Percebe-se 

que a maioria das disciplinas tem uma amostra mais real do conteúdo avaliado. Já ao observar 

Algoritmo e Cálculo V, há um alto índice, indicando que pode ter algum canal fazendo estes valores 

elevarem muito, dada a popularidade do mesmo. Isto quer dizer que nesta disciplina um canal tem 

grande número de acesso a estes conteúdos. Por exemplo, um vídeo do canal Ferretto Matemática 

tem 25.000 likes. A média de likes no geral é de 1.663, já a disciplina com maior quantidade de 

likes é Algoritmo com 3.994, em seguida a de Cálculo V com 3.812. 
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Gráfico 3: Quantidade de Likes Mediana 

Fonte: Autoria Própria 
 

 

Gráfico 4: Quantidade de Likes Soma 

Fonte: Autoria Própria 

 

 
Já no Gráfico 5, foram feitas comparações entre mediana com o desvio padrão. Percebe-se 

que a maioria das disciplinas tem uma amostra mais real do conteúdo avaliado. Já ao observar a 

disciplina Cálculo V, há um alto índice, indicando que pode ter algum canal fazendo estes valores 

se elevarem muito, dada a popularidade do mesmo. De modo geral, a média de visualizações é de 

84.163. A disciplina com maior média de visualização é a de Cálculo V totalizando 168.279, 

seguida de Cálculo VI com 149.286 e algoritmo com 112.143 visualizações. 
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Gráfico 5: Quantidade de visualizações Mediana 

Fonte: Autoria Própria 
 

 

Gráfico 6: Quantidade de visualizações Soma 

Fonte: Autoria Própria 

 

 
No Gráfico 7, foram feitas comparações entre mediana com o desvio padrão. Percebe-se que 

a média no geral é de 13 pessoas que deram unlike. A disciplina com maior índice nesta categoria é 

Álgebra Linear, com uma média de 30. Analisando o desvio padrão com a média o valor está acima 

do dobro, esta amostra indica que um vídeo pode ter tido muitos unlike e puxou esta média para 

cima. Por exemplo, dois vídeos do canal Me Salva possuem os valores de 144 e 120 unlike, 

enquanto os demais vídeos não passam de 82 unlikes. 
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Gráfico 7: Quantidade de Unlike Mediana 

Fonte: Autoria Própria 
 

 

Gráfico 8: Quantidade de Unlike Soma 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

5.1. DISCIPLINAS DE CÁLCULO 

 

 
As disciplinas abordadas por esta pesquisa são do curso de Licenciatura em Computação do 

INFES/UFF. Foram levantados os conteúdos da ementa das disciplinas de Álgebra Linear, Cálculo 

V e Cálculo VI. Em seguida foi feita a relação de conteúdos destas disciplinas relacionando-os com 

os vídeos catalogados por esta pesquisa. 

 

 
5.1.1. DISCIPLINA 1: ÁLGEBRA LINEAR 

 

 
Conforme a ementa do curso trata-se de uma disciplina de 60 horas sendo esta obrigatória na 
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grade. A mesma aborda os conteúdos de Matrizes, Sistemas Lineares, Espaço e Subespaços 

Vetoriais e Transformações Lineares. Está localizada no segundo período da matriz curricular do 

curso. 

Foi confeccionada a Tabela 4 onde são identificados os tópicos e o quantitativo de vídeos 

levantados. Em média para cada conteúdo foram relacionados de 5 a 11 vídeos por tópico. 

Especificamente sobre Álgebra Linear, foram analisados 38 vídeos, sendo o maior quantitativo 

daqueles relacionados ao conteúdo de Sistemas Lineares. 

 
Tabela 4 - Ementa de Álgebra Linear 

 

Tópicos         Quantidade de Vídeo 

Vetores 5 

Sistemas Lineares 11 

Espaço e Subespaços 

Vetoriais 

8 
 

Matrizes 8 

Transformações 

Lineares 

6 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

Os vídeos discriminados no Apêndice B apresentam formas diferentes de abordagem dos 

conteúdos. Em sua maioria estão gravações estáticas de um quadro, mas também tem-se um vídeo 

com animações, outro com uma folha de papel onde o professor vai desenvolvendo o conteúdo com 

desenho e soluções a mão. Os canais Me Salva e Omatematico adotam esta última abordagem de 

gravar as aulas somente com uma folha de papel onde ele resolve as questões e explicações à mão. 

Já o site de Computação do CEDERJ mantém uma abordagem tradicional, porém o aluno tem a 

opção de acompanhar o slide da aula e pode clicar no roteiro que avança para o conteúdo desejado 

do vídeo. 
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Dentre os vídeos de Álgebra Linear, 20 são do canal Me Salva, estes possuem 1.778.205 

inscritos, já o canal Khan Academy possui 4.556.697 inscritos. A média dos conteúdos desta 

disciplina é de 63.951, visualizações, já o canal do Paulo Ramos possui mais likes quando se trata 

desta disciplina. Os tópicos de Sistemas Lineares e Transformações Lineares ultrapassam a casa dos 

750 likes. O site do CEDERJ não disponibiliza a quantidade de visualizações, likes e unlike, 

apresentando somente a duração do vídeo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 9: Disciplina de Álgebra Linear 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

 
5.1.2. DISCIPLINA 2: CÁLCULO V 

 

 
Conforme a ementa do curso trata-se de uma disciplina de 60 horas sendo esta obrigatória na 

grade. A mesma aborda os conteúdos de Funções Reais de uma Variável, Limites de Funções, 

Derivadas e Diferenciais e aplicações das Derivadas. Está localizada no segundo período da matriz 

curricular do curso. 

Foi confeccionada a Tabela 5 onde são identificados os tópicos e o quantitativo de vídeos 

levantados. Em média para cada conteúdo foram relacionados de 6 a 31 vídeos por tópico. 

Especificamente sobre Cálculo V, foram analisados 73 vídeos, sendo o maior quantitativo daqueles 

relacionados ao conteúdo de Limites de Função. 

 

 

 

 

 

q
u

an
ti

d
ad

e 



44 
 

 
Tabela 5 - Ementa de Cálculo V 

 

Tópicos Quantidade de Vídeo 

Funções Reais de uma Variável 6 

Limites de Função 31 

Derivada e Diferenciação 16 

Aplicação de Derivadas 14 

Funções Reais de uma Variável 6 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

Os vídeos discriminados no Apêndice B apresentam formas diferentes de abordagem dos 

conteúdos. Em sua maioria estão gravações estáticas de um quadro, mas também tem um vídeo com 

animações como é o caso dos Canais: Ferretto Matemática, Matemática Rio e o da Academia 

Aberta - Matemática, já o Me Salva e o Omatematico adotam esta última abordagem de gravar as 

aulas somente com uma folha de papel onde ele resolve as questões e explicações à mão. Já o site 

de Computação do CEDERJ mantém uma abordagem tradicional, porem o aluno tem a opção de 

acompanhar o slide da aula e pode clicar no roteiro que avança para o conteúdo desejado do vídeo. 

Dentre os vídeos de Cálculo V, 36 são do canal Me Salva, estes possuem 1.778.205 

inscritos. A média dos conteúdos desta disciplina é de 168.279 visualizações, já o canal do Ferretto 

Matemática possui a maior quantidade de likes e visualizações quando se trata desta disciplina. Os 

tópicos de Limites de Função ultrapassam a casa dos 25.000 likes. 

 

 

 

Gráfico 10: Disciplina de Cálculo V 
Fonte: Autoria Própria 
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5.1.3. DISCIPLINA 3: CÁLCULO VI 

 

 
Conforme a ementa do curso trata-se de uma disciplina de 60 horas sendo esta obrigatória na 

grade. A mesma aborda os conteúdos de Fórmulas de Taylor, Anti-Diferenciação, Integral Definida, 

Teorema Fundamental do Cálculo, Técnicas de Integração e Aplicações da Integral Definida. Está 

localizada no terceiro período da matriz curricular do curso. 

Foi confeccionada a Tabela 6 onde são identificados os tópicos e o quantitativo de vídeos 

levantados. Em média para cada conteúdo foram relacionados de 5 a 25 vídeos por tópico. 

Especificamente sobre Cálculo VI, foram analisados 63 vídeos, sendo o maior quantitativo daqueles 

relacionados ao conteúdo de Técnicas de Integração. 

 
Tabela 6 - Ementa de Cálculo VI 

 

Tópicos Quantidade de Vídeo  

Formula de Taylor 6  

Anti-Diferenciação 15 

Integral Definida 6 

Teoria Fundamental do Cálculo 6 

Técnicas de Integração 25 

Aplicação da Integral Definida 5 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

Os vídeos discriminados no Apêndice B apresentam formas diferentes de abordagem dos 

conteúdos. Em sua maioria estão gravações estáticas de um quadro, mas também tem-se um vídeo 

com animações, outro com uma folha de papel onde o professor vai desenvolvendo o conteúdo com 

desenho e soluções a mão. O canal Matemaxbr as aulas utilizam a tela digital onde o professor 

desenvolve as atividades a mão, como se fosse uma folha de papel. Os canais Me Salva e Ficou 

mais Fácil adotam esta última abordagem de gravar as aulas somente com uma folha de papel onde 

ele resolve as questões e explicações à mão. 

Dentre os vídeos de Cálculo VI, 41 são do canal Me Salva, este possui uma média de 

1.778.205 inscritos. Este canal o vídeo mais curtido quando se trata desta disciplina, a média dos 

conteúdos desta disciplina é de 149.286 visualizações. 
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Gráfico 11: Disciplina de Cálculo VI 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

 
5.2. DISCIPLINAS DE PROGRAMAÇÃO 

 

 
As disciplinas abordadas nesta sessão são do curso de Licenciatura em Computação do 

INFES/UFF. Foram levantados os conteúdos da ementa das disciplinas de Algoritmo, Estrutura de 

Dados I e Estrutura de Dados II. Em seguia foi feita a relação de conteúdos destas disciplinas 

relacionando-os com os vídeos catalogados por esta pesquisa. 

 

 
5.2.1. DISCIPLINA 4: ALGORITMO 

 

 
Conforme a ementa do curso trata-se de uma disciplina de 60 horas sendo esta obrigatória na 

grade. A mesma aborda os conteúdos de Conceitos Básicos. Declaração de Variáveis, Tipos 

Básicos. Operadores, Entrada e Saída. Expressões Aritméticas, Lógicas e Literais. Estrutura 

Condicional. Estruturas de Repetição. Variáveis Compostas Homogêneas: Vetores e Matrizes, 

Funções e Procedimentos. Está localizada no primeiro período da matriz curricular do curso. 

Foi confeccionada a Tabela 7 onde são identificados os tópicos e o quantitativo de vídeos 

levantados. Em média para cada conteúdo foram relacionados de 5 a 7 vídeos por tópico. 

Especificamente sobre Algoritmo, foram analisados 44 vídeos, sendo o maior quantitativo daqueles 

relacionados ao conteúdo de Estrutura de Repetição. 
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Tabela 7 - Ementa de Algoritmo 
 

Tópicos Quantidade de Vídeo  

Conceitos e tipos Básicos 5  

Operadores 5 

Entrada e Saída 5 

Expressões Aritméticas, Lógicas e Literais 5 

Estrutura Condicional 5 

Estrutura de Repetição 7 

Vetores e matrizes 6 

Funções e Procedimentos 6 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

Em sua maioria gravações estáticas de um quadro ou aulas usando slides com é o caso do 

canal Alvino Klose, mas também tem um vídeo com animações como é o caso dos Canais: Gustavo 

Guanabara, Pedro Henrique que ensina os códigos utilizando software para desenvolvimento. 

Dentre os vídeos de Algoritmos, 17 são do site de Computação do CEDERJ sendo que só é 

possível saber a duração dos vídeos, não fornecendo outros dados como like, visualizações e unlike. 

Foram utilizados 16 vídeos do Canal Pedro Henrique e 15 do Gustavo Guanabara. A média dos 

conteúdos desta disciplina é de 112.143 visualizações, já o canal do Gustavo Guanabara possui a 

maior quantidade de likes (478.271) e visualizações (789.439) quando se trata desta disciplina. Os 

tópicos de Conceitos e tipos Básicos ultrapassam a casa dos 16.426 likes. 
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Gráfico 12: Disciplina de Algoritmo 

Fonte: Autoria Própria 

 

 
5.2.2. DISCIPLINA 5: ESTRUTURA DE DADOS I 

 

 
Conforme a ementa do curso trata-se de uma disciplina de 60 horas sendo esta obrigatória na 

grade. A mesma aborda os conteúdos de Registro, Arquivo, Ponteiro, Introdução à análise de 

algoritmos (complexidade): notação e algoritmos recursivos, Tipos abstratos de dados: Lista 

sequencial estática e dinâmica, filas, pilhas. Listas encadeadas. Está localizada no segundo período 

da matriz curricular do curso. 

Foi confeccionada a Tabela 8 onde são identificados os tópicos e o quantitativo de vídeos 

levantados. Em média para cada conteúdo foram relacionados de 5 a 6 vídeos por tópico. 

Especificamente sobre Estrutura de Dados I, foram analisados 35 vídeos, sendo que ambos os 

tópicos possuem quase a mesma quantidade de vídeos. 

 
Tabela 8 - Ementa de Estrutura de Dados I 

 

Tópicos Quantidade de Vídeo 

Registro e Ponteiro 6 

Introdução à Análise de Algoritmo 
(Notação, Recursividade) 

6 

Tipos Abstratos de dados: Lista 6 

Fila 5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Conceitos e tipos Básicos 

Operadores 

Entrada  e Saída 

Expressões Aritméticas, Lógica e Literais 

Estrutura Condicional 

Estrutura de Repetição 

Vetores e matrizes 

Funções e Procedimentos 

Quantidade 

Disciplina de Algoritmo 

Tópicos 
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Pilha 6 

Lista Encadeada 6 

Fonte: Autoria Própria 

 
 

Dentre os vídeos de Estrutura de Dados I, 8 são do canal Python Café, estes possuem uma 

média de 903 Inscritos, mas aqueles do canal da UNIVESP possuem mais Inscritos, cerca de 

593.488 Inscritos. Esta disciplina possui em média 3.354 visualizações de seus vídeos. O canal que 

obteve a maior curtida foi o canal DevPleno com 533 likes. O conteúdo que tem a maior média de 

curtidas é o conteúdo de Introdução à Análise de Algoritmo com 210 likes. 

 
 

 
Gráfico 13: Disciplina de Estrutura de Dados 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 
5.2.3. DISCIPLINA 6: ESTRUTURA DE DADOS II 

 

 
Conforme a ementa do curso trata-se de uma disciplina de 60 horas sendo esta obrigatória na 

grade. A mesma aborda os conteúdos de Complexidade de algoritmos: Notação O, Ômega e Theta; 

Algoritmos de ordenação de dados: bolha inserção, seleção, merge-sort, quick-sort, shell-sort e 

heap-sort; Árvores: Árvores binária; Árvores de busca binária; Árvores Balanceadas e Árvore-B. 

Esta é localizada no terceiro período da matriz curricular do curso. 

Foi confeccionada a Tabela 9 onde são identificados os tópicos e o quantitativo de vídeos 

levantados. Em média para cada conteúdo foram relacionados de 2 a 9 vídeos por tópico. 

Especificamente sobre Estrutura de Dados II, foram analisados 18 vídeos, sendo o maior 

quantitativo daqueles relacionados ao conteúdo de Árvores. Sendo esta disciplina uma que teve 

poucos vídeos relacionados à ementa do curso. 

 

4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 

Registro e Ponteiro 

Notação, Recursividade 

Lista  

Fila 

Pilha 

Lista Encadeada 

Quantidade 

Disciplina  de Estrutura de Dados I 

Tópicos 
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Tabela 9 - Ementa de Estrutura de Dados II 
 

Tópicos Quantidade de Vídeo  

Complexidade de Algoritmo 2  

Algoritmo de Ordenação 7 

Arvores 9 

Fonte: Autoria Própria 

 
Dentre os vídeos de Estrutura de Dados II, 15 são do site de Computação do CEDERJ, já do 

canal da UNIVESP possuem mais Inscritos, cerca de 593488 Inscritos. Esta disciplina possui em 

média 7.966 visualizações de seus vídeos. O canal que obteve a maior curtida foi o canal Ramon 

Lima com 730 likes. O conteúdo que tem a maior média de curtidas é o conteúdo de Árvores com 

201 likes. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 
O critério fundamental para a escolha dos vídeos foi à pertinência em relação ao conteúdo, 

não foi considerado antecipadamente itens como a quantidade de visualizações, curtidas ou 

negativas, bem como sua duração e qualidade. Esta opção se deu, pois houve prioridade na 

diversidade dos vídeos no sentido de formas diferentes de apresentação e abordagem dos conteúdos, 

logo, cada aluno pode identificar os recursos que mais se adéquam ao seu estilo e preferência de 

aprendizagem. 

Os conteúdos foram organizados de acordo com a ementa do curso de Licenciatura em 

Computação. Foram selecionadas seis disciplinas que foram divididas por tópicos e para cada 

tópico tem em média seis vídeos ou mais. Este formato facilita o aluno, pois ele tem a possibilidade 

de escolher um dos vídeos que facilite a sua aprendizagem e a fixação do conteúdo. A pessoa 

adquire conhecimento através da combinação de estímulos internos e externos acompanhados do 

método de aprendizado de cada um. 

Ao analisar os vídeos selecionados o que tem o maior quantitativo de vídeos selecionados é 

de Cálculo V no conteúdo de Limites de Função com 31 catalogados. O com maior índice de 

visualização e com maior índice de likes é de Algoritmo sobre conceitos básicos na aula 1 de 

introdução a algoritmos do canal do Gustavo Guanabara com 789.439 visualizações e com 47.821 

likes respectivamente. Já o que tem maior resolução é do canal Loiane Training com 1440p. 

Percebe-se que a quantidade de likes é em média 1,86% do número de visualizações. Outro 

fator observado é que muitos alunos recorrem ao vídeo para aprender o conteúdo, isto é justificado 

dado ao fato do alto índice de visualizações dos vídeos. Também percebesse uma busca autônoma 

dos mesmos em busca de aprender o conteúdo. 

Ao se tratar de conteúdos de Estrutura de Dados II, observou-se que há poucos conteúdos 

relacionados a este assunto. Há a necessidade de criar ou pesquisar mais conteúdos desta disciplina, 

além disso, as aulas estão associadas a alguma linguagem de programação. Não foram encontradas 

aulas mais gerais, somente abordando os princípios sem inserir linguagem específica para este 

tópico. 

Houve a criação do site MAPA onde é possível disponibilizar os vídeos levantados nesta 

pesquisa. Trata-se de uma plataforma em constante atualização, podendo receber sugestões e futuras 

inserções de outras disciplinas. Este recurso é bem objetivo, de fácil usabilidade, designer atraente e 

se adapta as telas de dispositivos móveis. 
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7. REPOSITÓRIO DE VÍDEOS COMO ALTERNATIVA DIDÁTICA 

 

 
Este trabalho propõe a utilização do vídeo para reduzir o índice de reprovação nos cursos de 

graduação. Os conteúdos aqui levantados pretendem atender alunos do curso de Licenciatura em 

Computação e em Licenciatura em Matemática. Pretende-se contribuir para que o aluno tenha a sua 

disposição conteúdos em vídeos relacionados ao conteúdo da ementa do seu curso. Os vídeos são 

conduzidos em uma abordagem didática distinta, onde o discente tem a possibilidade de escolher o 

vídeo que mais gosta. Consequentemente escolher a metodologia que se adeque a sua forma de 

aprender. O material tem o intuito de auxiliar a aprendizagem de maneira rápida, fácil e de forma 

prazerosa. 

Para disponibilizar o conteúdo catalogado, foi desenvolvido um site intitulado como MAPA 

- Material de Apoio ao Professor e ao Aluno. No site é possível encontrar todo o conteúdo 

das disciplinas aqui abordadas. As aulas estão divididas pela grande área, a disciplina, e como 

subárea organizada pelos conteúdos da disciplina conforme a ementa do curso de Licenciatura em 

Computação do INFES/UFF. Para cada conteúdo há de 5 links de vídeos ou mais, no menu lateral é 

possível visualizar a hierarquia dos link das categorias do site. 

Observou-se que em alguns conteúdos não tinha muita opção de vídeos na internet. Por 

exemplo, em Estrutura de Dados 2 não tem determinados conteúdos em vídeos. A falta de vídeos 

como este pode ser pelo fato de sua procura, durante o semestre o professor muitas vezes não 

consegue dar todo o conteúdo da ementa em sua disciplina. Em alguns casos podem ser dada uma 

passada rápida pelo conteúdo, sendo este não muito cobrado pelo professor. Outra dificuldade que o 

aluno pode ter é encontrar estes conteúdos de forma organizada na internet ou no Youtube. 

O site MAPA pode ser ilustrado na figura 1 onde é possível visualizar a página inicial. É 

possível pesquisar um conteúdo no campo no topo ao lado da logo. Através do menu é possível 

navegar e se informar dos conteúdos do site. Abaixo do menu há 6 postagens de destaque sendo um 

por disciplina. Abaixo do menu aparece as últimas publicações, na lateral tem um menu com todos 

os conteúdos das disciplinas em vídeo. Ao clicar em um conteúdo é possível ter informações do link 

e do vídeo do canal. 
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Figura 1 – Tela Principal do Site MAPA 

Fonte: Autoria Própria 

 

Na parte de contatos há a opção de enviar uma mensagem para o administrador do site. Por 

exemplo, é possível entrar em contato para informar eventuais erros, deixar dicas para melhorar o 

repositório de conteúdos. Há a opção de enviar mensagem direta do e-mail informado no mesmo. A 

figura 2 ilustra esta opção. 

 

 
 

Figura 2 – Tela de Contato 
Fonte: Autoria Própria 

 

Na opção sobre o autor é possível conhecer um pouco mais sobre a formação dele. Formado 

em Tecnologia em Sistemas de Computação, faz parte do grupo de pesquisa TEC
2
 – Tecnologia, 

Educação e Cognição. Além disso, é possível conhecer sua área de atuação e seu currículo Lattes. A 

figura 3 ilustra estas informações. 

                                                   
2 Disponível em http://www.tecgrupo.com 
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Figura 3 – Tela sobre o autor 

Fonte: Autoria Própria 

 

Por último, na Figura 4 é apresentada uma página sobre o Grupo de Pesquisa TEC – 

Tecnologia, Educação e Cognição. Trata-se de um grupo de pesquisa transdisciplinar composto por 

diversos profissionais das seguintes áreas: Ciência da Computação, Ciência Cognitiva, 

Comunicação Social, Educação e Física. O grupo possui diversas publicações em periódicos, 

atividades de criação, modelagem e desenvolvimento de programas ou jogos. As atividades 

propostas pelo grupo têm o intuito de beneficiar as pessoas com aplicações práticas para auxiliar o 

seu dia a dia. O TEC realiza pesquisas relacionadas com aspectos cognitivos com relação ao uso de 

tecnologias ou em atividades educacionais. 

 

 

Figura 4 – Tela sobre o Grupo TEC 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os conteúdos estão organizados da seguinte forma: Destaque, Álgebra Linear, Algoritmo, 

Calculo V, Calculo VI, Estrutura de Dados I e Estrutura de Dados II. Na opção Destaque, lista os 

conteúdos em destaques do site. Nas outras opções os conteúdos estão subdivididos em 

Disciplina/Conteúdo. Para cada tópico de conteúdo foram disponibilizados vídeos de acordo com a 

ementa do curso de computação. Além disso, para cada um desses tópicos há 6 vídeos ou mais para 
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este conteúdo. O diferencial deste site é que seu conteúdo está todo organizado conforme a ementa 

do curso. Desta forma facilita o estudo, pois é difícil encontrar materiais organizado desta maneira. 

A vantagem de como o conteúdo está organizado é que reduz o tempo de procura por 

conteúdos relacionados a estas disciplinas. O site é uma novidade que pode ser compartilhada entre 

os alunos e professores, sendo todo o conteúdo de acesso gratuito. Ao selecionar um vídeo, logo 

abaixo da página deste conteúdo há uma parte onde é possível deixar uma mensagem relacionada ao 

conteúdo do vídeo. Todos os vídeos levantados para este site foram extraídos do Youtube e do 

CEDERJ. 

O site é um recurso que pode ser usado para reforçar os conteúdos apresentado em sala de 

aula. Pode ser utilizado como material complementar ou para realizar atividades de pesquisa em 

sala de aula. O aluno que por ventura estiver perdido, isto é, com dificuldades no aprendizado pode 

recorrer ao MAPA para tirar dúvidas utilizando os vídeos. Este recurso está aberto a sugestões, 

podendo receber sugestões e críticas através da opção contato. Não há nenhum vínculo com os 

canais apresentados no site, os vídeos foram selecionados com o objetivo de auxiliar os alunos em 

seus estudos. O site está em constante atualização, podendo ser inseridas mais conteúdo em vídeo, 

bem como mais disciplinas. 

O próximo passo é desenvolver uma forma em que o professor valide o conteúdo dos vídeos, 

isto é, marque o vídeo como bom, que pode ser utilizado em sua disciplina. Outra funcionalidade 

que precisa ser implementada é criar um ranking dos vídeos mais acessados.   
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A tecnologia atualmente está bem presente no cotidiano das pessoas, com isso, ela tem sido 

uma alternativa para lazer, resolução de problemas do dia a dia ou no processo de ensino 

aprendizado. O vídeo ao ser aplicado em sala de aula faz o aluno imergir no conteúdo abordado, 

deixando-o relaxado para o aprendizado. Os cenários, animações, e efeitos visuais encantam o 

público, emocionam, contagiam e alegram trazendo uma aproximação com a realidade. Há a 

necessidade de um planejamento, pois somente o recurso não é suficiente para gerar o aprendizado. 

Percebe-se que a reprovação pode ser causada por dificuldade do aluno em compreender a 

didática aplicada pelo professor. Conforme citado no referencial teórico, há diversos tipos de 

inteligência, se o aluno não aprende o conteúdo por uma metodologia didática ele pode buscar 

métodos diferentes para aprender este conteúdo. 

Com os dados da análise desta pesquisa percebeu-se que há um movimento de autonomia 

por parte dos alunos buscando formas alternativas para aprender os conteúdos. Analisando a 

quantidade de visualização dos vídeos há um índice muito alto de visualizações, justificando a 

análise aqui pontuada. Os conteúdos levantados irão auxiliar os alunos em seus estudos, através de 

conteúdos com uma diversidade de metodologia didática, onde o mesmo possa escolher o estilo que 

mais lhe agrade. Pode-se concluir que o vídeo é o recurso mais completo e que possibilita mais 

métodos didáticos. 

A criação de um repositório de conteúdos online foi realizada, assim como incluídos os 

vídeos previamente classificados e com uma breve explicação de modo que estes últimos podem ser 

utilizados como reforço escolar, como material complementar e mesmo como recurso didático em 

apoio às aulas. O material disponibilizado auxilia na diminuição de reprovação, pois possibilita aos 

alunos acesso rápido, fácil e gratuito a formas diferenciadas de abordagem do conteúdo de acordo 

com a ementa do curso de Licenciatura em Computação. Isto facilita ao aluno que encontra 

dificuldade, podendo fazer uso do material e aprimorar seus conhecimentos para chegar ao 

entendimento e alcançar a aprovação nas disciplinas. 

O repositório de conteúdos desenvolvido nesta pesquisa trata-se de uma plataforma aberta e 

em constante desenvolvimento. Sendo o mesmo aberto a sugestões e possíveis atualizações, sendo 

possível incluir mais disciplinas. O MAPA não possui nenhum vínculo com canais ou empresas, 

servindo apenas para auxiliar os alunos fornecendo links de vídeos para servir de material de apoio 

aos estudantes. 

Em trabalhos futuros pretende-se aprimorar o MAPA, inserindo mais disciplinas, solicitando 

sugestões de canais para os alunos para abranger os principais vídeos utilizados pelos mesmos. 

Fazer uma avaliação por meio de questionário para saber a opinião com relação ao site, usabilidade, 

facilidade do acesso, aceitação por parte dos alunos e professores. Além disso, divulgar e incentivar 

os professores a utilizar vídeos como material auxiliar para abranger os diversos métodos 
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adequados à personalidade do aluno facilitando seu aprendizado. Por último dar dicas de como 

gravar vídeos, cenários, vestimentas, capacitar o professor a gravar e propor aos alunos a criar seu 

próprio vídeo. 

Ao todo este projeto apresenta 328 vídeos catalogados, sendo que nenhum tem abaixo de 4 

minutos. Cada conteúdo de cada disciplina abordada possui acima de 5 vídeos como alternativas 

didáticas valiosas. 

Por fim se pretende que este projeto seja o início de um trabalho de agrupamento da prática 

comumente realizada pelos alunos que ao terem dificuldade em alguma matéria recorrem a recursos 

didáticos diversos para conseguirem a aprovação. As iniciativas esparsas passam a ter com o 

MAPA um espaço aberto e gratuito para disponibilizar materiais úteis aos conteúdos escolares. 

Como próximo passo espera-se adicionar uma forma de identificação nos vídeos para que os 

professores responsáveis pelas disciplinas possam marcar aqueles que recomendam como fonte 

confiável para estudo dos conteúdos que estes docentes estão conduzindo. 
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APÊNDICE A – Ficha de Classificação 

 

NOME DO VÍDEO:                                                                     DATA DO ACESSO:____/___/____ 

CATEGORIA: 

SUBCATEGORIA: 

ENDEREÇO ONDE ESTÁ DISPONÍVEL: 

DESCRIÇÃO / RESUMO: 

 

 

DADOS TÉCNICOS 

 

 

- QUALIDADE DO VÍDEO: 

- LEGENDA: (  ) SIM ( )NÃO. 

- QUANTIDADE DE VISUALIZAÇÕES: 

-QUANTIDADE DE LIKES: 

-QUANTIDADE DE UNLIKES: 

CANAL/AUTOR: 

-CURSO, TREINAMENTO, OUTROS: 

-DURAÇÃO: 

-PLAYLIST (CURSO): 

-ANÚNCIOS: 

- PÚBLICO ALVO: 

 

ESTRUTURA DO VÍDEO: 

 

- Descreva: 

- INTRODUÇÃO: 

-DESENVOLVIMENTO: 

-CONCLUSÃO: 

 

 

METODOLOGIA, DIDÁTICA 

 

-TIPO DE AULA: 

[   ] TEÓRICA [   ] PRÁTICA [   ] EXEMPLO OU EXERCÍCIOS 
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APÊNDICE B – Índice de Conteúdos 

 

Índice de Conteúdos Disciplina/Conteúdo/Recurso

  

Álgebra Linear 

 Vetores 

- Computação - CEDERJ - Álgebra Linear – Vetores (Duração: 00:48:59). 

- Me Salva! Álgebra Linear - EVET01 - Introdução: Vetores (Duração: 00:09:12) 

- Me Salva! Álgebra Linear - EXEVET01 - Desigualdade Triangular - Soma e Norma de Vetores 

(Duração: 00:10:59). 

-Omatematico.com - Grings - Álgebra Linear - Vetores - Aula 8 (Duração: 00:19:43). 

-Omatematico.com - Grings - Álgebra Linear - Operações com vetores - Aula 9 (Duração: 

00:19:34). 

 

 Espaços Vetoriais 

-Computação - CEDERJ - Álgebra Linear - Espaço Vetorial (Duração: 01:23:16). 

-Computação - CEDERJ - Álgebra Linear - Espaço Vetorial 2 (Duração: 00:56:03). 

-Computação - CEDERJ - Álgebra Linear - Espaço Vetorial 3 (Duração: 01:03:23). 

-Omatematico.com - Grings - Álgebra Linear - Espaço Vetorial - Aula 20 (Duração: 00:22:14). 

-Omatematico.com - Grings - Álgebra Linear - Subespaço Vetores - Aula 22 (Duração: 00:16:50). 

- Me Salva! Álgebra Linear - EXEVET02 - Desigualdade de Cauchy-Schwarz (Duração: 00:07:13). 

- Me Salva! Álgebra Linear - EVET11 - Span (Subconjunto Gerado) - Interpretação Geométrica em 

R2 (Duração: 00:11:32). 

- Me Salva! Álgebra Linear EVET26 - Bases para ColA e NulA (Duração: 00:07:41). 

 

 

 Sistemas lineares 

-Computação - CEDERJ - Álgebra Linear - Sistemas Lineares (aula 5) (Duração: 00:35:10 ). 

-Omatematico.com - Grings - Álgebra Linear Sistema de Equações - Aula 1 (Duração:00:14:33 ). 

- Me Salva! ALG01 - Sistemas Lineares: Introdução (Duração: 00:10:52 ). 

- Me Salva! ALG02 - Notação Matricial de Sistemas Lineares (Duração:00:10:08 ). 

- Me Salva! ALG03 - Escalonamento: Introdução e Objetivo (Duração: 00:10:57). 

- Me Salva! ALG04 - Escalonamento: Algoritmo e exemplo (Duração: 00:12:05). 

- Me Salva! ALG05 - Escalonamento: Tipos de solução do sistema (Duração: 00:11:16). 

- Me Salva! ALG06 - Escalonamento: Exercício 1 (Duração: 00:08:13). 

- Me Salva! ALG07 - Escalonamento: Exercício 2 (Duração: 00:06:35). 

- Me Salva! ALG08 - Escalonamento: Exercício 3 (Duração: 00:05:58). 
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- Me Salva! ALG09 - Escalonamento: Exercício 4 (Duração: 00:08:18). 

 

 

 Matrizes 

-Computação - CEDERJ - Álgebra Linear - Matrizes (aula 6) (Duração:01:09:58 ). 

-Computação - CEDERJ - Álgebra Linear - Propriedades das operações com matrizes (aula 7) 

(Duração:00:46:59 ). 

-As Explicações do Pontes - Álgebra Linear - Aula 1 – Matrizes (Duração: 00:22:57). 

-Me Salva! EXALGMT01 - Operações Básicas - Álgebra Linear (Duração: 00:09:22). 

- Me Salva! Álgebra Linear ALGMT05 - Matrizes Inversas (Duração: 00:07:20). 

- Me Salva! Álgebra Linear - ALGMT08 - Fatoração LU de Matrizes (Duração: 00:09:35). 

- Me Salva! Álgebra Linear - ALGMT17 - Diagonalização de Matrizes (Duração: 00:08:04). 

- Me Salva! EXALGMT02 - Multiplicação de Matrizes I - Álgebra Linear (Duração: 00:09:51). 

 

 

 Transformações Lineares 

-Computação  -  CEDERJ  -  Álgebra  Linear  -  Transformações  Lineares  (aula  14) (Duração: 

01:16:16). 

-Paulo Ramos - Álgebra Linear - Transformações Lineares (parte 1 de 4) (Duração: 00:17:47). 

- Paulo Ramos - Álgebra Linear - Transformações Lineares (parte 2 de 4) (Duração: 00:13:57). 

-Khan Academy em Português - Transformações Lineares (Aula 31) (Duração: 00:14:58). 

- Khan Academy em Português - Produto entre Matrizes como Transformações Lineares (Aula 32) 

(Duração: 00:19:04). 

-Me Salva! Álgebra Linear EVET17 - Transformadas Lineares: Definição e Exemplo (Duração: 

00:10:09). 

 

Algoritmo 

 

 Conceitos Básicos. 

- Introdução a Algoritmos - Curso de Algoritmos #01 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:14:07). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 1 (Duração: 01:11:46). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 2 (Duração: 00:37:57). 

- 1ª de 8 aulas= Algoritmo - Introdução, definição e conceitos (Duração: 00:09:41). 

- 2ª de 8 aulas= Algoritmo - Estruturas, comandos, dados (Duração:00:09:38 ). 

 

 

 Declaração de Variáveis 

- Primeiro Algoritmo - Curso de Algoritmos #02 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:35:46). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 4 (Duração: 00:36:35). 
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-Algoritmo - 01 Declaração de variáveis e tipos de dados (Duração: 00:06:43). 

- Algoritmo - 02 Atribuindo valor as variáveis (Duração: 00:06:43). 

-Algoritmo - 03 Operações matemáticas com variáveis (Duração: 00:08:53). 

- Aula 04 - Lógica de Programação: Variáveis e Tipos de Dados (Duração: 00:16:20). 

 

 

 Tipos Básicos 

- Introdução ao Scratch - Curso de Algoritmos #05 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:24:57). 

- Exercícios de Algoritmo Resolvidos - Curso de Algoritmos #06 - Gustavo Guanabara (Duração: 

00:09:12). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 3 (Duração: 00:46:17). 

-Algoritmo - 01 Declaração de variáveis e tipos de dados (Duração: 00:06:43). 

- Algoritmo - 02 Atribuindo valor as variáveis (Duração: 00:06:43). 

- Aula 04 - Lógica de Programação: Variáveis e Tipos de Dados (Duração: 00:16:20). 

 

 

 Operadores 

- Operadores Lógicos e Relacionais: Curso de Algoritmos #04 - Gustavo Guanabara (Duração: 

00:26:40). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 5 (Duração: 00:46:33). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 6 (Duração: 00:36:35). 

- Algoritmo - 08 Operadores Lógicos (Duração: 00:09:10). 

-Aula 06 - Lógica de Programação: Operadores e Expressões Aritméticas (Duração: 00:10:41). 

 

 

 Entrada e Saída 

- Comando de Entrada e Operadores - Curso de Algoritmos #03 - Gustavo Guanabara (Duração: 

00:31:47). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 7 (Duração: 00:36:35). 

- Algoritmo - 04 Comando Escreva e operador de concatenação (Duração: 00:12:50). 

- Algoritmo - 05 Comando Leia (Duração: 00:19:14). 

- Aula 07 - Lógica de Programação - Comandos de Entrada e Saída de dados (Duração: 00:08:36). 

 

 

 Expressões Aritméticas 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 5 (Duração: 00:36:35). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 6 (Duração: 00:31:48). 

-Algoritmo - 06 Operadores de Comparação e estrutura de controle simples (Duração: 00:09:03). 

-Aula 06 - Lógica de Programação: Operadores e Expressões Aritméticas (Duração: 00:10:41). 
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- Curso Completo de Algoritmos com o Visualg - Aula 05 - Operações e Expressões (Duração: 

00:14:58). 

 

 Estrutura Condicional 

- Estruturas Condicionais 1 - Curso de Algoritmos #07 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:27:34). 

- Estruturas Condicionais 2 - Curso de Algoritmos #08 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:24:21). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 8 (Duração: 00:41:01). 

- Algoritmo - 06 Operadores de Comparação e estrutura de controle simples (Duração: 00:09:03). 

-Algoritmo - 07 Estrutura de controle composta e estrutura de controle encadeada (Duração: 

00:08:00). 

 

 Estrutura de Repetição 

- Estruturas de Repetição 1 - Curso de Algoritmos #09 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:31:10). 

- Estruturas de Repetição 2 - Curso de Algoritmos #10 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:29:58). 

- Estruturas de Repetição 3 - Curso de Algoritmos #11 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:25:52). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 9 (Duração: 00:40:48). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 10 (Duração: 00:54:10). 

- Algoritmo - 09 Exemplo de algoritmo sem estrutura de repetição (Duração: 00:09:22). 

- Algoritmo - 10 Entendendo como funciona a estrutura de repetição (Duração: 00:09:53). 

 

 

 Vetores e Matrizes 

- Vetores - Curso de Algoritmos #14 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:42:28:). 

- Matrizes - Curso de Algoritmos #15 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:38:48). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 11 (Duração:00:39:40 ). 

- Algoritmo - 14 Introdução a vetores parte 01 (Duração: 00:08:12). 

- Algoritmo - 15 Introdução a vetores parte 02 (Duração: 00:07:15). 

- Algoritmo - 16 Introdução a vetores parte 03 (Duração: 00:11:45). 

 

 

 Funções e Procedimentos 

- Funções - Curso de Algoritmos #13 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:36:08). 

- Procedimentos - Curso de Algoritmos #12 - Gustavo Guanabara (Duração: 00:34:27). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 12 (Duração: 00:46:43). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 13 (Duração: 00:48:30). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 14 (Duração:01:29:06). 

-Projeto e Desenvolvimento de Algoritmo - Computação - CEDERJ Aula 15 (Duração: 01:19:40). 
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Cálculo V 

 

 Apresentação 

- CÁLCULO I #0 - Apresentação do Curso de Cálculo Diferencial e Integral | (Matemática RIo) 

(Duração: 00:09:07). 

- CÁLCULO I #1 - INTRODUÇÃO AO CÁLCULO, LIMITES E HISTÓRIA - Matemática Rio 

(Duração: 00:15:23). 

- CÁLCULO I #2 NOÇÃO INTUITIVA DE LIMITES com Newton, Leibniz e Neymar | Matemática 

Rio (Duração: 00:33:05). 

- Me Salva! LIM01 - Introdução aos limites - abordagem intuitiva (Duração: 00:19:43). 

 

 

 Funções reais de uma variável 

- Academia Aberta - Matemática - Funções reais de variável real - Aula 1 (Duração: 00:33:54). 

- Academia Aberta - Matemática - Funções reais de variável real - Aula 2 (Duração: 00:35:08). 

- GRINGS - Introdução às funções de uma variável - Aula 1 (Duração: 00:52:47). 

- GRINGS - Introdução às funções de uma variável - Aula 2 (Duração: 00:23:28). 

-Ferretto Matemática - Funções - Estudo do Domínio das Funções Reais (aula 3 de 15) (Duração: 

00:19:09). 

- Ferretto Matemática - Funções: Noções Básicas de Plano Cartesiano (Aula 4 de 15) (Duração: 

00:10:55). 

 

 Limites de funções 

- CÁLCULO I #3 LIMITES ATRAVÉS DE GRÁFICOS DE FUNÇÕES - Questões Resolvidas de 

Limites| Matemática Rio (Duração: 00:27:14). 

- CÁLCULO I #4 LIMITES: Limites com Calculadora (CUIDADO!) | Matemática Rio(Duração: 

00:09:12) 

- CÁLCULO 1: Introdução e Noção Intuitiva de Limites (Aula 1 de 15) | Ferretto Matemática 

(Duração: 00:23:35). 

- CÁLCULO: Limites Obtidos Graficamente (Aula 2 de 15) | Ferretto (Duração: 00:21:57). 

- Cálculo: Definição Formal e Precisa de Limite (Aula 3 de 15) | Ferretto Matemática (Duração: 

00:23:02). 

- Cálculo: Propriedades dos Limites (Aula 4 de 15) | Ferretto Matemática (Duração: 00:31:03). 

- Cálculo: Teorema do Confronto nos Limites (Aula 5 de 15) | Ferretto Matemática (Duração: 

00:23:31). 

- Cálculo: Indeterminação nos Limites (Aula 6 de 15) | Ferretto Matemática (Duração: 00:31:29). 
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- CÁLCULO: Indeterminação nos Limites - Exercícios (Aula 7 de 15) | Ferretto Matemática 

(Duração: 00:20:00). 

- Cálculo: Limites Laterais (Aula 8 de 15) | Ferretto Matemática (Duração: 00:41:01). 

- Limites no Infinito (Aula 9 de 15)| Ferretto Matemática (Duração: 00:32:31 ). 

- Cálculo: Limites no Infinito (Aula 10 de 15)| Ferretto Matemática (Duração: 00:39:47). 

- Envolvendo o Infinito - Exercícios (Aula 11 de 15) | Ferretto Matemática (Duração: 00:34:05). 

- Limites - Assíntotas (Aula 12 de 15)| Ferretto Matemática (Duração: 00:52:35). 

- Cálculo: Limite Fundamental Trigonométrico (Aula 13 de 15) | Ferretto Matemática (Duração: 

00:23:56). 

- Cálculo: Limite Fundamental Trigonométrico - Exercicios (Aula 14 de 15) | Ferretto Matemática 

(Duração: 00:30:00). 

- Cálculo: Limite Fundamental Exponencial - (Aula 15 de 15) | Ferretto Matemática (Duração: 

00:29:09). 

- Me Salva! LIM02 - Limites laterais e bilaterais (Duração: 00:05:41). 

- Me Salva! LIM03 - Limites infinitos (Duração: 00:05:57). 

- Me Salva! LIM04 - Assíntotas verticais (Duração: 00:06:39). 

- Me Salva! LIM05 - Calculando Limites básicos (Duração: 00:06:23). 

- Me Salva! LIM06 - Limites finitos de polinômios e funções racionais (Duração: 00:06:23). 

- Me Salva! LIM07 - Limites envolvendo radicais (Duração: 00:06:54). 

- Me Salva! LIM08 - Limites de funções definidas por partes (Duração: 00:10:26). 

- Me Salva! LIM09 - Limites no infinito e assíntotas horizontais (Duração: 00:06:21). 

- Me Salva! LIM10 - Limites de potências de x no infinito (Duração: 00:05:42). 

- Me Salva! LIM011 - Limites de funções racionais no infinito - caso 1 (Duração: 00:04:55). 

- Me Salva! LIM012 - Limites de funções racionais no infinito - caso 2 (Duração: 00:03:34). 

- Me Salva! LIM013 - Limites de funções racionais no infinito - caso 3 (Duração: 00:03:43) 

- Me Salva! LIM014 – Continuidade (Duração: 00:07:13). 

- Me Salva! LIM015 - Continuidade - Exemplo 1 (Duração: 00:07:21). 

 

 

 Derivadas e diferenciais 

- Ferretto Matemática - Derivada: Coeficientes da Reta (Aula 1) (Duração: 00:19:09). 

- Ferretto Matemática - Derivada: Reta Tangente e Reta Normal (Aula 2) (Duração: 00:42:40). 

-Matemaxbr - Derivada 01 – Introdução (Duração: 00:06:41). 

- Matemaxbr - Derivada 02 - reta tangente (Duração: 00:04:35). 

- Me Salva! DER01 - Introdução a derivada: retas tangentes (Duração: 00:12:28). 

- Me Salva! DER02 - Definição da função derivada (Duração: 00:07:03). 
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- Me Salva! DER04 – Diferenciabilidade (Duração: 00:05:36). 

- Me Salva! DER05 - Derivadas de Constantes e Potências de x (Duração: 00:04:28). 

- Me Salva! DER06 - Tabela Resumo das Derivadas mais Importantes (Duração: 00:09:39). 

- Me Salva! DER07 - Propriedades: derivadas de somas e subtrações (Duração: 00:04:05). 

- Me Salva! DER08 - Regras do produto para derivadas (Duração: 00:05:37). 

- Me Salva! DER09 - Regra do quociente para derivadas (Duração: 00:03:34). 

- Me Salva! DER10 - Regra da cadeia (Duração: 00:08:10). 

- Me Salva! DER11 - Regra da cadeia pelo Método Ninja (Duração: 00:09:15). 

- Me Salva! DER12 - Diferenciação (ou derivação) (Duração: 00:09:08). 

- Me Salva! DER13 - Taxas relacionadas (Duração: 00:10:47). 

 

 

 Aplicação das derivadas 

- Ferretto Matemática - Exercício a - Derivada da Função Exponencial e Logarítmica (Duração: 

00:04:24). 

- Ferretto Matemática - Exercício b - Derivada da Função Exponencial e Logarítmica (Duração: 

00:04:44). 

-Responde Aí - Derivadas - Teste de Crescimento e Decrescimento (Duração: 00:08:05). 

- Responde Aí - Derivadas - Aplicação de Derivadas – Concavidade (Duração: 00:06:36). 

-Me Salva! DER03 - Calculando derivadas pela definição de limites - Exemplo 1 (Duração: 

00:04:58). 

- Me Salva! DER14 - Derivada primeira (Duração: 00:10:12). 

- Me Salva! DER15 - Máximos e mínimos relativos (Duração: 00:09:59). 

- Me Salva! DER16 - Máximos e mínimos relativos Exemplo I (Duração: 00:08:45). 

- Máximos e mínimos: exemplo com modelagem (Duração: 00:10:57). 

- Me Salva! DER18 - Derivada Segunda (Duração: 00:08:34). 

- Me Salva! DER19 - Super aula de derivadas - Tabela Resumo da Derivada (Duração: 00:09:33). 

- Me Salva! DER20 - Derivadas: como esboçar gráficos passo a passo (Duração: 00:08:56). 

- Me Salva! DER21 - Esboço de gráficos: Exemplo completo I (Duração: 00:13:00). 

- Me Salva! DER22 - Dedução do método de Newton para o cálculo de raízes (Duração: 00:08:26). 

 

Cálculo VI 

 

 Apresentação 

- Me Salva! INT01 - Introdução ao curso de Integral (Duração: ). 

-UNIVESP - Cálculo II - Aula 1 - Polinômios de Taylor, funções de um variável real (Duração: ). 

- Técnicas de Integração: Regras Básicas - parte 1 - Ficou mais Fácil (Duração: ). 
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 Formula de Taylor 

- UNIVESP - Fórmula de Taylor com resto de Lagrange de funções de uma v - Aula 2 (Duração: ). 

- Cálculo II - Aula 2 - parte 3 - Fórmula de Taylor com resto de Lagrange de funções de uma v 

(Duração: ). 

- Cálculo II - Série de Taylor - Fernando Deeke Sasse (Duração: ). 

- Cálculo II - Série de Taylor: Formula par a o resto - Fernando Deeke Sasse (Duração: ). 

-Aula 56 - Polinômio de Taylor e o Resto de Lagrange - Matemática Universitária (Duração: ). 

- Aula 57 - Polinômio de Taylor e o Resto de Lagrange - Exemplos - Matemática Universitária 

(Duração: ). 

 

 Anti-Diferenciação 

-Antiderivada -- Primitiva, Integral Indefinida - Matemática para a vida (Duração: ). 

-Integral 01 - Antiderivada – matemaxbr (Duração: ). 

-Aula 23 - Introdução e Definição de Derivada - Matemática Universitária (Duração: ). 

- Aula 24 - As propriedades Básicas de Derivação - Matemática Universitária (Duração: ). 

- Técnicas de Integração: Regras Básicas antiderivadas - parte 1 - Ficou mais Fácil (Duração: ). 

- Me Salva! INT02 - Integral Indefinida (Duração: ). 

- Me Salva! INT03 - Integrais básicas que você deve saber (Duração: ). 

- Me Salva! INT04 - Propriedades da Integral Indefinida (Duração: ). 

- Me Salva! INT05 - De onde vem a Constante "C" de integração? (Duração: ). 

- Me Salva! INT06 - Exemplos envolvendo Integral Indefinida 1 (Duração: ). 

- Me Salva! INT07 - Integral Indefinida - Problema de Valor Inicial (PVI) (Duração: ). 

- Me Salva! INT08 - Problema de Valor Inicial: Exemplo 1 (Duração: ). 

- Me Salva! INT09 - Integração por substituição u.du (Duração: ). 

- Me Salva! INT10 - Exemplo 1: Integral por substituição u.du (Duração: ). 

- Me Salva! INT11 - Exemplo 2: Integral por substituição u.du (Duração: ). 

 

 

 Integral Definida 

- Me Salva! INT02 - Integral Indefinida v. 

- Me Salva! INT12 - Integral Definida (Duração: ). 

- Me Salva! INT13 - Propriedade da Integral Definida (Duração: ). 

-Cálculo - Tio Gali - Integral Definida (Cálculo de área) (Duração: ). 

-Integral Indefinida e definida – matemaxbr (Duração: ). 

- Cálculo Integral: Integral definida e Cálculo de área - Paulo Ramos (Duração: ). 
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 Teorema Fundamental do Cálculo 

- Me Salva! INT14 - Teorema fundamental do Cálculo (Duração: ). 

- Me Salva! INT15 - Integral Definida por Substituição u.du (Duração: ). 

- Integral Definida por Substituição u.du Exercício Resolvido (Duração: ). 

-Aula 3 - Teorema Fundamental do Cálculo - Parte 1 - Matemática Universitária (Duração: ). 

- Aula 4 - Demonstração do Resto de Lagrange- Matemática Universitária (Duração: ). 

-Cálculo Integral: Integral definida e Cálculo de área - Paulo Ramos (Duração: ). 

 

 

 Técnicas de Integração 

-Técnicas de Integração: Regras Básicas - parte 1 - Ficou mais Fácil (Duração: ). 

- Técnicas de Integração: Regras Básicas - parte 2 - Ficou mais Fácil (Duração: ). 

- Me Salva! INT17 - Área entre duas curvas - Integração em "x" (Duração: ). 

- Me Salva! INT18 - Área entre duas curvas - Integração em "y" (Duração: ). 

- Me Salva! INT19 - Área entre duas curvas - dividindo regiões em partes (Duração: ). 

- Me Salva! INT20 - Área entre duas curvas - Exemplo com integração em "x" e "y" (Duração: ). 

- Me Salva! INT21 - Área entre duas curvas - Exercício resolvido (Duração: ). 

- Me Salva! INT22 - Área entre duas curvas - Exercício resolvido 2 (Duração: ). 

- Me Salva! INT23 - Cálculo de Volume por discos e arruelas em "x" e "y" (Duração: ). 

- Me Salva! INT24 - Cálculo de Volume: Exercício resolvido (Duração: ). 

- Me Salva! INT25 - Integração por Partes: u.dv (Duração: ). 

- Me Salva! INT25 - Integração por Partes: u.dv - Exercício Resolvido (Duração: ). 

- Me Salva! INT27 - Integração por Partes: u.dv - Exemplo com repetição (Duração: ). 

- Me Salva! INT28 - Integrais Trigonométricas: Revisão de propriedades (Duração: ). 

- Me Salva! INT29 - Integrais Trigonométricas - Produto de Senos e Cossenos I (Duração: ). 

- Me Salva! INT30 - Integrais Trigonométricas - Produto de Senos e Cossenos II (Duração: ). 

- Me Salva! INT31 - Integrais Trigonométricas - Produto de tangentes e secantes (Duração: ). 

- Me Salva! INT32 - Integrais Trigonométricas - Exercício Resolvido 1(Duração: ). 

- Me Salva! INT33 - Integrais Trigonométricas - Exercício Resolvido 2 (Duração: ). 

- Me Salva! INT34 - Integral por Substituição Trigonométrica em 3 passos (Duração: ). 

- Me Salva! INT35 - Integral por Substituição Trigonométrica: Passo 1 e 2 (Duração: ). 

- Me Salva! INT36 - Integral por Substituição Trigonométrica: Passo 3 (Duração: ). 

- Me Salva! INT37 - Integral por Frações Parciais: Parte 1 (Duração: ). 

- Me Salva! INT38 - Integral por Frações Parciais: Parte 2 (Duração: ). 

- Me Salva! INT39 - Integral por Frações Parciais com fator irredutível (Duração: ). 
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 Aplicações da Integral Definida. 

- Integral Indefinida e definida – matemaxbr (Duração: ). 

-Aula 23 - Aplicação da Integral Definida – UNIVESP (Duração: ). 

- Me Salva! INT12 - Integral Definida (Duração: ). 

- Cálculo - Tio Gali - Integral Definida (Cálculo de área) (Duração: ). 

-Cálculo Integral: Integral definida e Cálculo de área - Paulo Ramos (Duração: ). 

 

 

Estrutura de Dados II 

 

 Registro, arquivo e Ponteiro (Duração: ). 

-Estrutura de dados - Aula 2 - Criando uma primeira Estrutura – UNVESP (Duração: ). 

- Estrutura de Dados - Aula 3 - Lista Linear Sequencial – UNIVESP (Duração: ). 

- Estruturas de dados - Exercício Arquivo Binário - Parte 2 - José Alberto Matioli (Duração: ). 

- Estruturas de dados - Arquivo Binário - Leitura e Gravação - José Alberto Matioli (Duração: ). 

- Estrutura de Dados - Ponteiros – Programador (Duração: ). 

- ESTRUTURA DE DADOS - ALOCAÇÃO DINÂMICA NA MEMÓRIA – Programador 

(Duração: ). 

 

 

 Introdução à análise de algoritmos (complexidade): 

notação e algoritmos recursivos 

- Aula 2 – Recursividade - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

- Aula 3 - Complexidade de Algoritmos - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

-Aula 4 - Notação O - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

- Dica rápida de como saber a complexidade de um algoritmo – DevPleno (Duração: ). 

- Complexidade de Algoritmos I - Noção Intuitiva - Python Café (Duração: ). 

- Notação do O Grande - Complexidade de Algoritmos II - Python Café (Duração: ). 

 

 

 Lista sequencial estática e dinâmica 

- Estrutura de Dados - Aula 3 - Lista Linear Sequencial – UNIVESP (Duração: ). 

- Aula 5 - Listas lineares - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

- Aula 6 - Manipulação de Listas Lineares- CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

- Listas em Alocação Sequencial | Estruturas de Dados #1 - Python Café (Duração: ). 

- Busca Linear em Listas | Estruturas de Dados #2 - Python Café (Duração: ). 

- Inserção e Remoção em Listas | Estruturas de Dados #3 - Python Café (Duração: ). 
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 Filas 

- ESTRUTURA DE DADOS FILA - PROGRAMAÇÃO C – Programador (Duração: ). 

- Aula 11 – Filas - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

- Tem Aula! Fila: Conceito e Implementação – Professor Isidro (Duração: ). 

-Estrutura de dados e algoritmos com Java - Filas: introdução - Loiane Training (Duração: ). 

- Estrutura de dados e algoritmos com Java - Filas: Enfileirar elemento - Loiane Training (Duração: 

). 

 

 

 Pilhas 

-O que são pilhas - Boston Treinamentos (Duração: ). 

- Estrutura de Dados - Aula 08 - Pilha - implementação estática – UNIVESP (Duração: ). 

- Estrutura de Dados - Aula 09 - Pilha - implementação dinâmica – UNIVESP (Duração: ). 

- Estrutura de dados - Pilha - programação c – Programador (Duração: ). 

-Aula 10 – Pilhas - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

- Tem Aula! Pilha: Conceito e Implementação - Professor Isidro (Duração: ). 

 

 

 Listas encadeadas. 

- Aula 12 – Lista Encadeada - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

-Aula 13 - Lista simplesmente encadeada - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

- Tem Aula! Listas Encadeadas: Conceito e Implementação - Professor Isidro (Duração: ). 

- Nó e Alocação Encadeada | Estruturas de Dados #4 - Python Café (Duração: ). 

- Construindo uma lista encadeada | Estruturas de Dados #5 - Python Café (Duração: ). 

- Inserção e Remoção em Listas Encadeadas | Estruturas de Dados #6 - Python Café (Duração: ). 

 

Estrutura de Dados II 

 

 Complexidade de algoritmos: Notação O, Ômega e Theta. 

- Aula 4 - Notação O - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

-Estrutura de Dados – CEDERJ – Complexidade de Algoritmo e Notação – Marcus Lizander 

(Duração: ). 

 

 Algoritmos de ordenação de dados: 

- Métodos de Ordenação BUBBLE, INSERTION, SELECTION, SHELL, MERGE E QUICK 

SORT - Ramon Lima (Duração: ). 

- Aula 9: Ordenação de Listas Lineares( Ordenação, Seleção, Met. Bolha) - CEDERJ - Sala de 

Estudos (Duração: ) 
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- Tem Aula! Algoritmos de Ordenação - Bubble Sort - Professor Isidro (Duração: ). 

- Tem Aula! Algoritmo de Inserção - Insertion Sort - Professor Isidro (Duração: ). 

- Aula 9: Ordenação de Listas Lineares( Ordenação, Seleção, Met. Bolha) - CEDERJ - Sala de 

Estudos (Duração: ). 

- Tem Aula! Algoritmo de Ordenação - Selection Sort - Professor Isidro (Duração: ). 

- Tem Aula! Algoritmo de Ordenação - Quick Sort - Professor Isidro (Duração: ). 

 

 

 Árvores: 

- Estrutura de Dados - Aula 15 - Árvores - Conceitos básicos – UNIVESP (Duração: ). 

- Estrutura de Dados - Aula 16 - Árvores binárias de pesquisa - Parte 1- UNIVESP (Duração: ). 

- Tem Aula! Árvores Binárias de Busca - Professor Isidro (Duração: ). 

- Estrutura de Dados – Árvore Binária – José Nilton Bittencourt (Duração: ). 

- Estrutura de Dados - Aula 21 - Árvores AVL – UNIVESP (Duração: ). 

- Estrutura de Dados - Aula 23 - Árvores Balanceada - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

- Estrutura de Dados - Aula 24 - Árvores AVL - CEDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 

- Tem Aula! Árvores AVL - Teoria - Professor Isidro (Duração: ). 

- Estrutura de Dados - Aula 26 - Árvores B – C 

- EDERJ - Sala de Estudos (Duração: ). 


