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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa retratar problemas decorrentes vivenciados em sala de aula como falta 

de planejamento, cuidados com a vestimenta, postura e entre outros. Logo o projeto busca 

fortalecer métodos para diminuir a introspecção (timidez) de graduandos que sentem 

dificuldade em falar em público. A metodologia deste trabalho é utilizar recursos onde a 

introspecção vira extroversão, através de gravação de vídeo, de si mesmo em apresentação de 

trabalhos e afins. O intuito é que o a câmera fique em uma posição onde dê para ver o corpo 

todo, o quadro em que ela irá utilizar e que seja em um ambiente fechado. Isso faz com que o 

graduando possa se auto avaliar corrigindo sua postura, voz, vestimenta, estado emocional e 

entre outras. Com isso a introspeção se torna extroversão com base no método da gravação de 

vídeo, para o licenciando e licenciados melhorarem sua forma de lecionar.   

 

Palavras-chave: Introspecção.  Gravação de vídeo. Postura. Voz. Domínio. Vestimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to portray problems arising in the classroom such as lack of planning, 

care with dress, posture and among others. Soon the project seeks to strengthen methods to 

reduce the introspection (shyness) of undergraduates who find it difficult to speak in public. 

The methodology of this work is to use resources where introspection becomes extroversion, 

through video recording, of itself in presentation of works and the like. The aim is for the camera 

to be in a position where it can see the whole body, the frame in which it will use and that is in 

a closed environment. This makes the graduate can self-evaluate correcting their posture, voice, 

clothing, emotional state and others. With this introspection becomes extroversion based on the 

method of video recording, for the licensee and licensees to improve their way of teaching. 

 

Key words: Insight. Video recording. Posture. Voice. Domain. Clothing. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como foco métodos para diminuir a introspecção (timidez) de 

graduandos que sentem dificuldade em falar em público. O intuito é que se utilize de uma 

câmera em posição onde dê para ver o corpo todo, o quadro (ou similar) que ela irá utilizar e 

que seja em um ambiente fechado. Deste modo se busca que graduando possa se auto avaliar 

tendo atenção aos aspectos visuais, posturais e cognitivos. 

O objetivo geral é contribuir para a melhor formação de futuros professores considerando os 

benefícios do uso de gravações de vídeos para melhorar a prática didática e reduzir a introspeção 

de alunos. Para isto foram definidos como objetivos específicos: 

 Propor um método onde o próprio aluno se avalie e possa fazer correções com o mínimo 

de exposição e verificação externa; 

 Levantar e analisar critérios com os quais é preciso cuidado quando se está na prática 

docente; 

 Aplicar o método proposto e pedir que futuros licenciados façam autoanálise a fim de 

identificar o potencial da proposta; 

 Realizar análise do progresso e avaliar pontos positivos e negativos no método proposto. 

Considera-se como contribuição direta deste trabalho a conscientização a respeito dos diversos 

nuances em sala de aula, mas também aqueles referentes à formação docente para atuação em 

cursos à distância e também todas as funções que requeiram exposição pessoal com ou sem 

gravação de vídeo. 

Este texto está organizado de forma que o próximo capítulo aborda aspectos teóricos da 

formação e prática docente, e os trabalhos similares. No capítulo 2 tem-se a descrição do projeto 

Gravação de Vídeos na Formação e Atuação Docente (GVFAD), com os critérios elencados 

como fundamentais em ambientes de atuação dos professores, dados relativos à aplicação 

preliminar do método, resultados obtidos e análises. O capítulo 4 tem as oportunidades onde se 

pode tirar proveito dos estudos do GVFAD e após estão as considerações finais e próximos 

passos. 
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2. FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE 

 

No momento em que é citado o nome professor, automaticamente é lembrado uma pessoa como 

um exemplo de sabedoria a seguir. Por isso cabe uma responsabilidade fortemente ao docente 

de uma imagem a zelar, pois de qualquer forma o mesmo será o centro das atenções em seu 

local de trabalho ou não. Segundo (CAMPOS, 2018, n.p.) “[...]o conteúdo de pratica docente 

se aproxima do saber do senso comum. Isso leva que nós, professores, devemos tomar muito 

cuidado com a nossa atividade de professor”. Com isso, o professor é visto como um espelho 

educacional gerando um sobrepeso a carregar. Nas palavras de (CAMPOS, 2018, n.p.) “É da 

responsabilidade dos professores o zelo pela docência como uma pratica significativa. É próprio 

da docência, construtiva da sua estrutura e propriedade enquanto tal um fazer prático”. Com 

essa insegurança os professores se veem num caminho complexo a seguir.  

Uma vez que, uma aula bem planejada, logo uma aula bem-sucedida. Na maioria das vezes é 

bem-sucedida e na minoria é preciso rever o que ficou em falta para que haja uma possível 

melhora. De acordo com (CAMPOS, 2018, n.p.) “O planejamento é fundamental para garantir 

o sucesso da ação docente. As vezes o planejamento em si não acontece tal qual como o 

professor planejou”.  

O professor quando domina o assunto com ciência é aquele que independentemente da situação, 

consegue se sobressair com desenvoltura. (CAMPOS, 2018, n.p.) afirma que “[...]a pratica 

pedagógica do professor não pode ser limitada ao improviso, mesmo que este seja um relevante 

componente do trabalho docente, sobretudo a ação docente é um pratica que se forja nas 

relações humanas”. 

O idealismo de um professor bom condutor muitas vezes é visto como uma ilusão, pois na 

prática ele possui outras dinâmicas que não são argumentadas em sua formação. De acordo com 

(CRUZ, 2007, n.p.) “Os aspectos que perpassam o ofício do professor são múltiplos e 

complexos, inviabilizando qualquer tentativa de redução da sua ação”. 

No momento em que o professor tem o dom de ensinar, muitas vezes é bem mais marcante do 

que o professor que sabe muito sobre o conteúdo, mas não sabe ensinar. É de extrema 

necessidade além de saber sobre o assunto e também saber transmitir esse conhecimento. 

Conforme Barreto (2007, n.p.) 

No plano da formação e do exercício profissional, o que caracteriza o professor não é 

exclusivamente o domínio de uma disciplina, mas o de um conjunto de 
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conhecimentos, que chamamos de saber docente (TARDIF, 2000), que inclui uma 

gama não só de saberes, mas também de práticas relativas ao ofício de ensinar.  

 

Muitas pessoas possuem facilidade em absorver seus interesses, mas por outro lado, possui uma 

certa dificuldade em instruir e isso acaba desvalorizando seu conhecimento, porém é um 

processo natural do ser humano. Para isso existem as instituições que orientam o potencial para 

o ensino. Com o passar o tempo as pessoas vão adquirindo técnicas e principalmente 

experiência na prática docente. 

É extremamente significativo a prática docente para que o professor possa lecionar, ensinar, 

trabalhar em sala de aula e entre outros.  

Assim como qualquer outra profissão, todo estudante durante sua vida acadêmica necessita de 

um contato direto com a ciência de sua área. No caso do docente existe o Programa Institucional 

de Bolsa a Iniciação à Docência, comumente chamado por PIBID.  

Alguns aspectos precisam ser levados em conta da experiência do estágio nas escolas, conforme 

(SOCZEK, 2011, p.65) “Essa formação tem um caráter prático na perspectiva pedagógica 

instituída através da construção e reelaboração de modelos de ensino e propostas 

metodológicas”. Dessa forma o PIBID favorece experiências como planejamento, domínio, 

oratória e entre outros....  

O aluno que entra no PIBID tem o prazer de usar recursos com equipamentos tecnológicos 

como recurso didático. Segundo (SOCZEK, 2011, p.65) “Os participantes do PIBID têm 

produzido uma enorme quantidade de materiais didáticos como jogos, livros, blogs, vídeos, etc. 

e incentivado o uso mais intenso da estrutura escolar disponível aos alunos como laboratórios 

e bibliotecas”. Assim a aula deixa de ser monótona e fica mais interessante.  

Uma vez que o PIBID é implantado em uma escola, com o passar do tempo segundo (SOCZEK, 

2011, p.65) “A Escola passa a ser reconhecida como campo de produção, construção e 

apropriação do conhecimento”. Isso faz com que a escola cresça, se tornando modelo de 

iniciação à docência.  

Com a experiência do PIBID desencadeia outros tipos de experiências acadêmicas (SOCZEK, 

2011, p.65) afirma que “ Observa-se um crescimento da participação e publicação dos alunos 

bolsistas em eventos científicos, o que torna o graduando participativo desse Programa um 

estudante diferenciado em termos de qualificação”. Isso tudo faz com que o discente amadureça 

sua carreira acadêmica.  



16 
 

Muitos futuros docentes, saem da graduação sem experiência alguma com a área. Isso é ruim 

tanto quanto para carreira profissional e para experiência pessoal. O programa além 

proporcionar uma essa experiência, contém uma ajuda de custo que dá mais incentivo ao 

graduando se dedicar a carreira. Então o programa é essencial para a formação do docente e 

também traz uma grande melhora, pois no momento em que o aluno for ingressar em uma sala 

de aula como professor, o mesmo já possui um total embasamento de como funciona o ambiente 

no dia-a-dia. 

A didática é o planejamento onde existe coerência entre a prática e teoria, pois uma depende do 

outro para andarem satisfatoriamente. (TONIAZZO, p.71) “A Didática deve conviver com essa 

dupla feição teoria e prática, pela responsabilidade social que a envolve nos rumos da 

experimentação oferecendo pesquisa quantitativa, objetivada e controlada pela estatística”. 

Atualmente a tecnologia vem se infiltrando de maneira positiva dentro da sala de aula. Os jogos 

educativos são um belo exemplo disso. Para (SOARES, SILVA, 1991, p. 165). “O saber se 

constrói fazendo próprio o conhecimento do outro, e a operação de fazer próprio o 

conhecimento do outro só se pode fazer jogando”. 

 

Figura 01 - Melhoria na atuação docente 

 

Fonte: <http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/entre-as-praticas-e-os-saberes-docentes> 

  

http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/entre-as-praticas-e-os-saberes-docentes
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2.1. O ENSINO A DISTÂNCIA 

 

O EaD (Ensino a Distância) é uma realidade a professores e alunos que possui pontos positivos 

e negativos. Cada Instituição disponibiliza um portal online para que o aluno tenha acesso ao 

curso. Para isso é necessário que o aluno tenha um computador com acesso à internet 

diariamente e tenha conhecimento prévio de uma máquina. Feito isso é escolher a Instituição e 

ingressar pelo processo seletivo, para ter acesso ao conteúdo das matérias como trabalhos e 

provas. Então a pessoa que pretende iniciar um curso superior pela modalidade EaD é 

fundamental ter interesse, responsabilidade, planejamento e domínio, pois o exige tanto quanto 

em modalidade presencial.  

No modo geral o Ensino a Distância atende as pessoas que não tem tempo livre no horário ou 

turno convencional. Com isso a modalidade EaD permite que o aluno gerencie seus horários de 

estudo da maneira que lhe achar cabível. De certa forma isso faz com que o aluno amadureça 

tanto pessoal como profissional, por um preço mais acessível que a modalidade presencial.  

O feedback é de extrema importante, pois através do mesmo é que são relatados os erros e 

acertos da administração do curso. De acordo com Boulmetis e Dutwin (2005, p. 96) 

Propõem que a avaliação (do curso) seja embutida nele desde o início, ou seja, 

devemos começar a desenhar a avaliação quando começamos a desenhar um curso, 

não apenas quando ele já está desenhado ou mesmo sendo utilizado pelos alunos. Este 

é um ensinamento que todo professor deve ter em mente quando começar a planejar 

um curso de EaD. Ele, de alguma maneira, inverte a forma como concebemos a 

administração de projetos.  

 

Para um bom funcionamento do curso precisa haver harmonia e coerência entre o curso e os 

alunos, pois Segundo Moran (2006, p. 96),  

A avaliação deve ser combinada e negociada com os alunos e, sempre que possível, 

alinhar-se com seus interesses. Assim, um curso de EaD pode começar com uma 

provocação que leve os alunos a debater colaborativa mente não apenas sobre o 

programa geral do curso que se inicia, mas também refletir e opinar sobre os critérios 

de avaliação que o professor pretende adotar.  

 

O EaD não só contém graduação, como também cursos pós-graduação. Isso só faz aumentar as 

oportunidades de um reconhecimento profissional para pessoas que não tem a oportunidade de 

frequentar um curso presencial.  

A aplicação do método da gravação de vídeo é uma alternativa para contribuir na formação do 

aluno, deixando-o mais apto e familiarizado com futuras ocasiões que podem ocorrer, e uma 

das ocasiões é o EaD. Quando o aluno tem uma preparação para lidar com equipamentos, 



18 
 

cenário, dinâmica na gravação de vídeo e entre outros, o aluno já possui total facilidade em 

trabalhar na área. Visto isso, caso o aluno não tenha nenhum embasamento para engajar na área 

ele precisará passar por um treinamento ou dependendo da situação, trabalhar da maneira 

inadequada. Desse modo só existe vantagens no método de gravação de vídeo, pois dessa forma 

o aluno terá vantagens sobre o outros.  

Abaixo algumas Universidades que possuem cursos em modalidade EaD.  

 UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia)1 

 UFF (Universidade Federal Fluminense)2 

 UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)3 

 UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos)4 

 UNB (Universidade Federal de Brasília)5 

 

  

                                                           
1 Disponível em: < https://ufrb.edu.br/ead/> Acesso em: 26 de agosto de 2018. 
2 Disponível em: < http://www.cead.uff.br/site/> Acesso em: 26 de agosto de 2018. 
3 Disponível em: < http://www.ufrgs.br/sead> Acesso em: 26 de agosto de 2018. 
4 Disponível em: < http://www.sead.ufscar.br/> Acesso em: 26 de agosto de 2018. 
5 Disponível em: < https://www.ead.unb.br/> Acesso em: 26 de agosto de 2018. 

 

https://ufrb.edu.br/ead/
http://www.cead.uff.br/site/
http://www.ufrgs.br/sead
http://www.sead.ufscar.br/
https://www.ead.unb.br/
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3. O PROJETO GVFAD - GRAVAÇÃO DE VÍDEOS NA FORMAÇÃO E 

APRIMORAMENTO DOCENTE 

 

O projeto consiste na gravação de vídeos e análise criteriosa para fins de aprimoramento da 

prática docente. A dinâmica segue uma ordem pré-estabelecida de: 

1. Gravação de vídeo de 6 minutos, sendo os 30 segundos iniciais dedicados à apresentação 

do planejamento daquele micro aula; 5 minutos de abordagem do conteúdo e 30 

segundos de explicação sobre a forma de avaliação proposta para aquele micro aula. 

2. Após a gravação, os alunos são convidados a responderem o questionário disponível no 

Apêndice deste trabalho e realizarem a auto avaliação. 

3. Com o recebimento dos questionários, os discentes são convidados a gravarem um 

segundo vídeo e esta dinâmica se repete. 

Anteriormente a este projeto, em uma atividade supervisionada pelorientador, os discentes 

recebiam feedbacks indicando que deveriam ter mais atenção a determinados itens. A proposta 

aqui é da não necessidade de supervisão humana, logo o aluno é convidado a autoanalisar seu 

desempenho e este projeto visa verificar a evolução individual. 

De encontro a esta proposta na próxima seção estão discutidos os cuidados necessários para a 

melhor atuação docente. Estes itens são considerados fundamentais para melhor resultado nas 

aulas, logo, estão apresentados mesmo aqueles relacionados apenas à gravação propriamente 

dita. Esta abordagem visa que os alunos tenham uma breve fundamentação para conseguirem 

iniciar seu conhecimento nos critérios a fim de melhorarem sua atuação enquanto docentes. 

Na estrutura deste capítulo, após a seção de cuidados necessários estão os resultados da 

proposta, a análise preliminar e oportunidades decorrentes do presente projeto. 

 

3.1 CUIDADOS NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO DOCENTE 

 

Esta seção apresenta características com as quais é necessário cuidado quando se trata do 

ensino, em especial em relação à gravação de vídeos e que estão de acordo com a proposta deste 

trabalho de melhorar a formação de professores. 
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3.1.1. O Ambiente 

 

O ambiente de gravação é a simulação de uma sala de aula, ou seja, apenas um quadro ao fundo 

e livre de decorações como cartazes, fotografias e objetos decorativos em geral. Nas palavras 

de (MENDONÇA, 2008, n.p.) “ Outra dica é: deixe o lugar de gravação bem limpo e 

organizado. Não decore o ambiente demais com objetos que poderão distrair o espectador”.6 

Isso até por uma questão de ética e higiene pois se trata de um ambiente de trabalho. 

Figura 02 - Ambiente 

 

Fonte: <http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2014/05/30/1097836/entenda-ambiente-sala-aula-

influencia-aprendizado.html> 

 

Para a gravação de um vídeo o ambiente é fundamental para que haja uma boa qualidade. O 

Ideal é um ambiente silencioso e agradável. Evitando lugares com grande fluxo de carros e 

circulação de pessoas. Para isso é preciso se atentar para o horário da gravação para não haver 

interrupções seja, por parte de pessoas, ou do trânsito.  

O ruído interfere muito na qualidade do vídeo, pois a pessoa precisa falar em um tom de voz 

razoável como se realmente estivesse numa aula, onde todos os alunos consigam ouvir. E para 

isso é preciso aumentar o tom da voz um pouco mais que o normal, mas evitando extrapolar 

pois pode dar impressão que está estressado e prejudicar a voz.  

                                                           
6 Disponível em: < https://www.edools.com/gravar-videoaulas/ > Acesso em: 08 de agosto de 2018. 

 

https://www.edools.com/gravar-videoaulas/
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Devido isso, geralmente faz cair em grande parte o rendimento da aula. São inúmeros os 

problemas causados pela elevação da voz e a longo prazo é existente relatados e até afastamento 

do cargo. Então assim como tudo em exagero faz mal à saúde.  

Outro fator do ambiente de gravação que deve ser levado em relevância é a luz, uma vez que 

existe uma diferença entre a luz natural e a artificial. Nas palavras de (MENDONÇA, 2008, 

n.p.) “Para o vídeo ter uma qualidade profissional ou pelo menos quase isso, investir em um 

equipamento básico de luz é essencial. Mas, se você for usar a luz do sol deixe a câmera virada 

a favor dele”. Dessa forma alguns cuidados são essenciais como posicionar a luz sempre à frente 

de quem está atuando e não em outra posição como de lado ou atrás. Assim um cuidado muito 

importante é o reflexo da luz no quadro, geralmente a câmera não consegue focar o suficiente 

para ignorar o reflexo no quadro. 

Normalmente as pessoas se comunicam dentro do mesmo ambiente. Como o professor, a 

princípio é a pessoa que mais se comunica nesse espaço, então com isso, uma preocupação é a 

acústica pois, como são escolas, logo existem várias salas que outros professores lecionam, 

então existe uma preocupação como tom de voz em relação as outras salas. Segundo Mendonça 

(2008, n.p.)  

O ideal é que os professores não precisem elevar muito a voz para que todos os 

estudantes o escutem, e somente falar um pouco mais alto do que um tom de conversa 

normal. Caso a sala de aula que você leciona possui uma acústica ruim, evite gritar: 

isso dá a sensação de que o professor está irritado, além de prejudicar as cordas vocais.  

 

O uso do microfone é um recurso didático assim como a câmera é para gravação de vídeo aula.  

A simulação de uma sala de aula em casa muitas vezes pode ser complicada, por um único 

detalhe, o quadro. Pois não é um habito muito comum uma pessoa possuir um quadro em casa. 

Dessa forma existe algumas formas de improviso que podem dar certo para a gravação de vídeo, 

como folhas A4 que podem ser fixadas na parede e colocadas de lado-a-lado de forma que se 

apresente como um quadro, onde pode ser usado pelo menos como apoio de direção.  

Para a gravação do vídeo, no cenário é apenas essencial o quadro ao fundo, slide, tv ou monitor, 

onde de para entender a escrita como base no conteúdo que se deseja passar. Dessa forma a 

intenção do vídeo será direta na finalidade, que é entender o que está sendo demonstrado no 

quadro, pois apenas o quadro não tem onde o aluno desfocar sua atenção, uma vez que vídeo 

faz a simulação de uma sala de aula.  
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3.1.2. Equipamentos 

 

Um dos primordiais equipamentos para gravação do vídeo é a câmera. Ela é a pilar que sustenta 

todos os equipamentos para uma boa gravação.  

Figura 03 - Equipamento 

 

Fonte: <http://directlive.com.br/host/equipamentos-indispensaveis-para-gravar-videoaulas/> 

 

Existem diversos modelos e tipos de câmeras que podem ser úteis na gravação de um vídeo. 

Porém uma câmera boa para a gravação não possui um preço acessível. Visto isso, existem os 

smartphones que já vem com câmera de fábrica, possui um preço mais acessível e é mais 

comum a posse de um do que uma câmera de alta definição.  

Algumas pessoas leigas que não possuem muita familiaridade com a tecnologia, ainda associam 

gravação de vídeo com câmeras convencionais. Isso faz com que gere uma preocupação 

desnecessária nessas pessoas pois, a câmera convencional já foi de certa forma substituída pelas 

câmeras dos smartphones. Atualmente alguns aparelhos contém configurações melhores que 

algumas câmeras tradicionais.  

Nos dias de hoje a maioria dos smartphones já contém a câmera que permite gravação de vídeo 

em HD (Alta definição) com resolução de 720 pixels. Existem também outras definições que 

os smartphones possuem é o redirecionamento de imagem, que faz com que a imagem melhore 

de acordo com o ambiente como brilho, contraste, saturação e entre outros. De início é essencial 

que o aparelho tenha configurações desse tipo.  
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Alguns aparelhos que possuem a única característica essencial que é a gravação de vídeo em 

HD (Alta definição) são os seguintes: iPhone 47, Samsung Galaxy S8, Motorola Moto G9 e 

Nokia Lumia 63010, ambos possuem sistemas operacionais diferentes. Esses aparelhos foram 

um dos primeiros a conter gravação de vídeo em alta definição e que atualmente contém um 

preço acessível. Nos dias de hoje, cada modelo citado acima possui o seu sucessor como o 

Iphone Xs11, Galaxy S 912, Motorola Moto G 613 e Nokia 8 Sirocco. 14 Esses são apenas alguns 

modelos que contem a função de gravação de vídeo em alta definição. Então desde os 

primórdios modelos até os de hoje, possuem esta função para gravação de vídeo.  

Outro tipo de câmera que também pode ser utilizado é a webcam ou câmera de vídeo 

compactada, que também é mais acessível por muitos já possuem notebooks que já vem com a 

equipamento instalado. 

O tripé é uma idealização de um equipamento trivial para a gravação do vídeo. Mas existem 

alguns certos tipos de improvisos se tratando de uma sala de aula. Com o auxílio de algumas 

mobílias como, mesas, cadeiras e um simples caderno de arame é possível improvisar um tripé, 

de maneira que fiquem harmonizados a mesa e a cadeira de acordo com a necessidade. O Ideal 

é posicionar a cadeira sobre a mesa para obter um melhor resultado, pois desta forma o 

improviso fica da altura de acordo com o tripé. O caderno serve como apoio para o celular, 

fixado entre os arames do mesmo. Em caso de webcam, ou câmeras compactadas em notebooks 

a combinação da mesa e cadeira também pode ser uteis. Essa é uma das formas de improviso 

que podem ser realizadas e obter excelentes resultados.  

Visto todas as orientações necessárias para gravação do vídeo, como configurações, modelos, 

tipos de câmeras, cabe ao graduando escolher o equipamento que lhe convém de acordo com 

sua condição, pois como já relatado nem sempre o melhor equipamento é o que consegue o 

melhor resultado. 

                                                           
7Disponível em: < https://support.apple.com/kb/SP587?locale=pt_BR&viewlocale=pt_BR > Acesso em 17 de 

nov. 2018 
8Disponível em: < https://www.tudocelular.com/Samsung/fichas-tecnicas/n1882/Samsung-Galaxy-S.html > 

Acesso em 17 de nov. 2018 
9Disponível em: < https://www.tudocelular.com/Motorola/fichas-tecnicas/n2524/Motorola-Moto-G-1a-Ger.html 

> Acesso em 17 de nov. 2018 
10 Disponível em: < https://www.tudocelular.com/Nokia/fichas-tecnicas/n2607/Nokia-Lumia-630.html > Acesso 

em 17 de nov. 2018 
11 Disponível em: < https://www.apple.com/br/iphone-xs/specs/ > Acesso em: 21 nov. 2018  
12 Disponível em: <https://www.samsung.com/br/smartphones/galaxy-s9/shop/ > Acesso em: 21 nov. 2018 
13 Disponível em: < https://www.motorola.com.br/moto-g6/p >Acesso em: 21 de nov. 2018. 
14 Disponível em: < https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-8-sirocco> Acesso em: 11 de nov. 2018. 

https://support.apple.com/kb/SP587?locale=pt_BR&viewlocale=pt_BR
https://www.tudocelular.com/Samsung/fichas-tecnicas/n1882/Samsung-Galaxy-S.html
https://www.tudocelular.com/Motorola/fichas-tecnicas/n2524/Motorola-Moto-G-1a-Ger.html
https://www.tudocelular.com/Nokia/fichas-tecnicas/n2607/Nokia-Lumia-630.html
https://www.apple.com/br/iphone-xs/specs/
https://www.samsung.com/br/smartphones/galaxy-s9/shop/
https://www.motorola.com.br/moto-g6/p
https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-8-sirocco
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3.1.3. Iluminação  

 

A iluminação é um fator essencial para uma boa gravação de um vídeo de qualidade. De acordo 

com Samba Tech15 “Uma cena mal iluminada, além de passar a impressão de falta de 

conhecimento e cuidado técnico com a gravação, pode estragar a experiência de visualização 

de seus usuários e impactar muito negativamente sua estratégia de comunicação”.  

Atualmente com o avanço da tecnologia é mais viável adquirir ou até mesmo improvisar uma 

iluminação. O uso de luz ambiente e gravações em determinados horários favorece o resultado 

e pode se considerar uma alternativa muito eficaz.  

Existem dois tipos de iluminação, a externa e interna. A primeira é mais difícil de trabalhar em 

função da inconstância e variações que dependem do sol, quantidade de nuvens e a condição 

climática como um todo. Já a segunda, por ser totalmente artificial é mais facilmente controlável 

com equipamentos e ajustes, no entanto é necessário cuidado para que o ambiente não se torne 

artificial apesar de gasto elevado. 

Para iniciantes não é recomendada a composição das iluminações em função de características 

de automatização presentes nos dispositivos de câmera que buscam auto ajuste e balanço de luz 

e podem alterar a cena no decorrer da gravação. “As câmeras além de captarem a intensidade 

da luz na cena também captam sua temperatura e, como você pode imaginar, a iluminação 

externa tem uma temperatura diferente da iluminação interna. Essa diferença pode provocar 

efeitos ruins na cena, deixá-la sem uniformidade e exigir um trabalho chato de correção e 

uniformização na hora de editar o material” (SAMBA TECH, 2017, n.p.). 

O vídeo para melhorar a apresentação deve ser feito dentro de um ambiente controlado e se 

assemelhar ao ambiente cotidiano, no caso deste projeto, uma sala de aula. Assim, o uso dos 

diferentes tipos de luz é interessante, mas não fundamental, afinal de contas não se busca um 

resultado profissional, mas a análise crítica dos professores em relação à suas posturas em sala 

de aula. A luz difusa, com incidência espalhada, mais leve e uniforme é a mais indicada, tendo 

sempre olhar criterioso para evitar sombras que distraiam e interfiram negativamente na análise 

do vídeo. 

                                                           
15 Disponível em: <https://sambatech.com/blog/insights/iluminacao-para-video/ > Acesso em: 14 de julho 2018. 

https://sambatech.com/blog/insights/iluminacao-para-video/
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É preciso atentar que a iluminação é essencial, mas a finalidade da iluminação é para melhorar 

a qualidade do vídeo com o propósito de que o quadro tenha melhor visibilidade da escrita 

através do pincel ou o slide projetado por um monitor, televisor ou tela. 

 

Figura 04 - Iluminação 

 

 Fonte:< https://blog.hotmart.com/pt-br/como-fazer-iluminacao-para-videos/>  
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3.1.4. Vestimenta 

 

A roupa do professor diz muito sobre sua personalidade, seu caráter e até sua higiene pessoal. 

Uma roupa confortável é essencial para uma boa aula, porém existe um limite nesse confortável 

onde o corpo não fique muito amostra, até porque o professor acaba se tornando o centro das 

atenções de todo seus alunos e ouvintes. E isso é quase impossível estando a frente de todos. 

Desta forma a roupa é um fator indispensável que requer muita atenção e cautela na hora de 

escolher. No geral as pessoas que estarão em destaque procuram uma roupa que chame a 

atenção. No caso do professor é primordial que sua roupa esteja em primeiro fator confortável 

e que não chame muito atenção por algum detalhe, cor, estampa e entre outros. Outro fator são 

as roupas que marcam o corpo, que se movimentam constantemente, que fazem a transpirar e 

que muitas vezes retira o foco dos alunos do conteúdo demonstrado. Idealmente o confortável 

seria a todo momento durante sua atuação, ou seja, em pé, sentado, com o braço levantado, 

pegando algo do chão e etc.... (ESTILO)16  

Outra parte do corpo que fica em ênfase na hora da apresentação é o cabelo. Com ele bem 

lavado, escovado, penteado muitas vezes pode atrapalhar na hora da apresentação desviando a 

atenção do aluno, mesmo que o professor não tenha o habito de arrumar o cabelo 

constantemente, apenas o balançar do mesmo já é motivo de desviar a atenção. A princípio do 

cabelo se tratando em um ambiente profissional é indicado já sair com o cabelo no lugar, ou 

seja, arrumado e preso.  

É muito importante para o professor analisar em que área ele iria ministrar sua aula/palestra, 

seja ela de exatas, humanas, saúde, meio ambiente, infantil, executivos e dentre outros. Depois 

de analisada a área a roupa é um ganho a mais logo na entrada.  

A roupa em questão além de estar confortável, é primordial que ela esteja no lugar após realizar 

várias atividades e movimentos. Alguns tecidos merecem atenção na hora de escolher a roupa, 

como as malhas e tecido planos que resistem mais aos movimentos final do expediente.  

Alguns acessórios como o microfone, podem ajudar na voz e atrapalhar na roupa com fios e 

pontos que precisam se encaixar com a roupa. Decotes e golas requerem uma atenção na hora 

do encaixe dos aparelhos e fios assim como os vestidos, que muitas vezes não é o mais indicado.  

                                                           
16 Disponível em: < https://www.oficinadeestilo.com.br/blog/roupa-de-dar-aula-e-palestra> Acesso em 25 de abr. 

2018 
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Dependendo do ambiente os acessórios podem auxiliar na roupa ou não, de forma bem-feita e 

compatível com o evento. O rosto do professor é um dos principais lugares que chamam mais 

atenção, assim como qualquer outra pessoa que está explicando algo. Então de acordo com o 

tema na aula alguns acessórios como lenços, cordões podem ajudar ou atrapalhar na hora da 

apresentação. Outro foco são as mãos, que incialmente precisam estar com a unhas bem-feitas 

e sem acessórios que façam barulhos e que possuem cores muito fortes.  

O modo como o professor se veste diz muito sobre ele e de certa forma é onde o mesmo deixa 

a sua marca. Ao cuidar da sua imagem, ou seja, uma roupa adequada, um acessório, maquiagem, 

um cuidado com o cabelo e barba. Tudo isso gera uma impressão de uma pessoa que se cuida, 

que gosta de manter as coisas limpas e organizadas. A nossa imagem vira um cartão postal e 

faz com que todos ao seu redor pensem que, da mesma forma com que o professor é atencioso 

com sua aparência assim é atencioso com seu trabalho também.  

A maquiagem para a mulher é um âmbito que também merece atenção, pois funcionam na 

mesma forma como as roupas, ou seja, nada que chame muito atenção. Desta forma usar o 

corretivo para cobrir a imperfeições da pele, assim como as olheiras, usar um rímel para abrir 

o olhar, um batom cor de boca com apenas o intuito de hidratar os lábios e um blush bem 

moderado e evitar sombras coloridas, olhos pretos, hidrante labial com muito brilho ou cor 

chamativa. Alguns cuidados são necessários na hora de combinar a maquiagem. Em cidades 

com o clima mais elevado é complicado usar produtos líquidos, então varia de acordo com o 

clima do lugar, que nesse caso o ideal são produtos em pó ou pasta. No caso dos homens uma 

barba bem-feita ou bem aparada e uma sobrancelha limpa. Tudo isto demonstra que o professor 

levou um tempo a mais para de arrumar antes de entrar em ação. 

A princípio muitas pessoas conciliam bem vestido com chamar a atenção, mas para o docente 

precisa ser diferente, ou seja, impercebível. Para a gravação do vídeo deve ser da mesma forma, 

a roupa deverá ser o que menos chama a atenção, assim como foi relatado os acessórios, cabelo, 

barba e entre outros. Então cabe o graduando obter a atenção nesses detalhes para atingir uma 

boa gravação do vídeo.  
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3.1.5. Domínio de Conteúdo 

 

O professor em seu papel de educador durante sua explicação, tende a fazer pensar que é o 

cérebro do conhecimento. Mas o professor é apenas um emissor de conhecimento prévio, até 

porque é natural do ser humano não saber com exatidão tudo que é perguntado ao mesmo. Isso 

gera uma preocupação no professor que está iniciando carreira. De acordo com (FREIRE, 2000, 

p. 109) “Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira como me 

percebem me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha tarefa de professor, aumenta em 

mim os cuidados com o meu desempenho”. 

A prática em que o professor encontra para transmitir conhecimento é de usar o livro como 

espelho de sabedoria, mas isso faz com que o mesmo utilize menos o quadro e aproveite melhor 

o tempo para dar exatidão no conteúdo. Segundo Zóboli (1997, p.101) “Por meio do uso do 

livro didático em sala de aula, o professor irá desenvolver nos alunos o hábito de estudar sozinho 

para se informar e resolver problemas, o que os levará a adquirir independência”.  

Além de dominar o conteúdo, outro aspecto é fazer com que os alunos de interessem pela 

matéria ou seja estimulando motivação nos mesmos. De acordo com Zóboli (1997, p.17) 

“Motivação é a soma do motivo com o incentivo. Incentivo é o processo externo que vai 

despertar o ‘motivo’ no indivíduo. Incentivo é a ação de fora para dentro. Motivo é reação, 

neste caso, de dentro para fora”. 

No momento em que o professor relata algo que por sua vez, já foi vivenciado pelo aluno, o 

mesmo assimila melhor a ligação do concreto com o abstrato. Com isso o professor sempre é 

abordado com o relato de algum aluno, que já tenha vivenciado uma experiência de acordo com 

o assunto abordado. Isso faz com que o aluno aprimore sua aprendizagem através do exemplo 

dado pelo professor devido essa troca de ideias e conhecimentos. Nas palavras de Masetto 

(2011, p. 10) 

Esse fato funciona como uma referência suplementar à disposição do professor, 

contribuindo para o enriquecimento do conteúdo das aulas. Ocorre uma troca de ideias 

e experiências de ambos os lados, e o professor, em muitos casos, coloca-se na posição 

do aluno, aprendendo com a experiência deste.  

 

Umas das principais tarefas do professor é transmitir o conhecimento de maneira coesa e 

sentada de forma que aluno possa entender e procurar entendimento dos fatos. Segundo Freire, 

(2004, p. 38). “A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 
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irrecusável prática do Interligar desafiar o educando com quem se comunica e a quem 

comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado”. 

É extremamente importante mediar a palavras de forma que não dê um sentido contraditório ao 

aluno de forma negativa. Nas palavras de Freire (2004, p.97). 

Se a minha opção é democrática, progressista, não posso ter uma prática reacionária, 

autoritária, elitista. Não posso discriminar o aluno em nome de nenhum motivo. A 

percepção que o aluno de mim não resulta exclusivamente de como atuo, mas também 

de como o aluno entende como atuo.  

 

A educação é maneira de ensinar o que é certo e demonstrando os erros para alcançar os acertos. 

Nas palavras de Freire (2004, p.99)  

Do ponto de vista dos interesses dominantes, não há dúvida de que a educação deve 

ser uma prática imobilizadora e ocultadora de verdade. Toda vez, porém que a 

conjuntura o exige, a educação dominante é progressista à sua maneira, progressista 

pela metade. As forças dominantes e estimula e materializam avanços técnicos 

compreendidos e, tanto quanto possível, realizados de maneira neutra.  

 

Muitos professores vêm com defasagem de ensino, devido ao seu histórico escolar no modo em 

geral. Existem alguns motivos que podem ser causadores dessas falhas e um deles pode ser 

alguma experiência frustrante ou até mesmo algum professor que com sua dicção não tinha 

domínio suficiente tanto com o conteúdo e tanto com a turma. Cabe o docente aprimorar seu 

conhecimento adquirindo novas experiências e fazendo dessas experiências um novo 

aprendizado.  

Como já dito, nada vale o vídeo sem um bom conteúdo. Dessa forma, vinculado integralmente 

com ao planejamento, o domínio do conteúdo é fundamental para a gravação de uma vídeo-

aula de qualidade. Então conhecer bem o assunto e planejar como o conteúdo será abordado, 

exposto é o mais conveniente para a gravação do vídeo.  

Figura 05 - Domínio 

 

Fonte: <http://info.geekie.com.br/indisciplina-na-sala-de-aula/> 
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3.1.6. Conhecer o público é fundamental 

 

Uma pessoa quando se apresenta em público, geralmente o ouvinte não faz mínima ideia de 

quão foi trabalhosa a preparação para estar a ali diante tantas pessoas. Com isso, muitas vezes 

o interesse inicial do ouvinte é da apresentação em si e não como ela foi preparada. Conforme 

(VENTURA, 2017, n.p.) “Se vai falar com 20 minutos, prepare conteúdo para os vinte minutos 

e se prepare para caso seu tempo seja encurtado ou estendido. Saiba bem sobre tudo que vai 

falar, assim como conheça bem tudo que está em volta [...] ”.17 

Ética é um dos princípios adquiridos para fazer uma apresentação, pois pessoas tiraram um 

tempo de seus afazeres para ouvir sua aula ou palestra, então cabe cumpri-la com 

responsabilidade e compromisso com os ouvintes. Segundo (LUCAS, 2014, p. 30) “ A pessoa 

que faz uma péssima exposição oral de 30 minutos a um público de 200 pessoas consome 

apenas meia hora de seu tempo. Mas esse mesmo orador despende 100 horas do tempo do 

público – mas de quatro dias inteiros”. 

Melhor do que estudar sobre o tema a ser discutido é estudar o ambiente em que o mesmo será 

apresentado. Diagnosticar variáveis como idade, sexo, conhecimento técnico, localidade e entre 

outros, dão uma outra perspectiva no assunto abordado. Segundo (VENTURA, 2017, n.p.) 

“Lembre-se que a comunicação é formada por dois lados, o emissor e o receptor e quanto mais 

ambos estiverem em sintonia, mais fácil fica essa relação”. 

Antes de abordar um assunto é consultar fontes confiáveis como profissionais da área livros e 

artigos parar causar um impacto verídico aos ouvintes. De acordo com (LUCAS, 2014, p. 30) 

“ Como orador, você tem a responsabilidade ética de considerar esse impacto e procurar se 

preparar plenamente para não passar informações incorretas ou conselhos enganosos”. 

A prática de falar em público traz alguns riscos como o mais conhecido é errar a ortografia 

diante de várias pessoas. De acordo com (VENTURA, 2017, n.p.) “Simplifique seu 

vocabulário. Independentemente do nível de seus espectadores, quanto mais fácil eles 

receberem a mensagem, mais confortável eles ficam com você”. 

                                                           
17 Disponível em: < http://serpalestrante.com.br/7-tecnicas-para-falar-em-publico/ > Acesso em: 08 de agosto de 

2018. 

http://serpalestrante.com.br/7-tecnicas-para-falar-em-publico/
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No momento em que o professor está executando sua ação de explicar é como se 

automaticamente tudo que ele disser é fundamentalmente verdadeiro. Nas palavras de Lucas 

(2014, p.31)  

Nada é mais importante para uma apresentação ética do que a honestidade. O ato de 

falar em público apoia-se na pressuposição implícita de que “ as palavras são 

confiáveis e as pessoas serão verdadeiras”. Sem essa pressuposição, não há nenhum 

princípio fundamental para a comunicação, nenhum motivo para uma pessoa acreditar 

em qualquer coisa que outra pessoa afirme.  

 

Outra maneira ante ética é modificar dados verdadeiros, seja a favor de alguém ou a si mesmo. 

Lucas (2014, p.31) 

... outras formas de desonestidade mais sutis são igualmente antiéticas, como 

manipular estatísticas, fazer citações fora de contexto, deturpar fontes, retratar 

descobertas experimentais como conclusões definitivas, citar casos incomuns como 

casos comuns e utilizar insinuações e meias verdades no lugar de evidencias e provas. 

Tudo isso viola o dever do orador de ser preciso e justo na apresentação de 

informações.  

 

O ato de falar em público não é tarefa fácil, pois nem todos possuem a facilidade de falar diante 

várias pessoas, pois isso não é algo comum que é obtido no ensino básico. Ao chegar no ensino 

superior o graduando se depara com esse obstáculo, pois em qualquer área é preciso falar em 

público em algum momento de sua carreira acadêmica.  

A ação de falar em público exige, preparo, planejamento e dedicação, pois não é apenas reunir 

um grupo de pessoas e falar. É necessário dominar bem o assunto, conhecer o espaço, o público 

e entre outros. Então para a gravação do vídeo atingir uma boa qualidade na fala é primordial o 

dessas técnicas citadas pelos autores.  

Figura 06 - Falar em Público 

 

 Fonte: <https://www.assisnews.com.br/editoriais/blogs-e-colunas/artigos/2018/02/oito-dicas-para-vencer-o-

medo-de-falar-em-publico.html> 
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3.1.7. Planejamento  

 

O planejamento é essencial para a vida do homem afim de resolver qualquer enigma. 

Historicamente Moretto (2007, p.100) afirma que 

O planejamento no contexto escolar não parece ter a importância que deveria ter. Este 

fato acontece porque o planejamento só passou a ser bem definido a partir do século 

passado, com a revolução comunista que construiu a União Soviética.  

 

Visto isso, o planejamento naquela época não era utilizado por falta de conhecimento prévio.  

A partir do momento em que o planejamento se uniformizou, logo em seguida ele chegou na 

educação da mesma forma como funcionava com os governantes, uma vez que, segundo 

Kuenzer (2003, p. 13) “o planejamento de educação também é estabelecido a partir das regras 

e relações da produção capitalista, herdando, portanto, as formas, os fins, as capacidades e os 

domínios do capitalismo monopolista do Estado”. Isso fez com que a educação adotasse a nova 

maneira de organização.  

O planejamento já era existente pela humanidade antes mesmo descobrirem sua influência e 

colocá-lo em pratica. Com o passar do tempo alguns âmbitos como o comercial e industrial 

precisaram adotar o planejamento. Na educação se tratando do ambiente escolar, também 

obtiveram o planejamento. De início o planejamento era uma forma com que os professores 

fossem controlados afim cumprir o regime político da época. Diferente disso, atualmente o 

planejamento possui o intuito de contribuir e colocar em ordem o trabalho do docente. 

(CASTRO, 2008) 

O planejamento é útil principalmente por muitos governantes, pois quanto maior a situação, 

mais é a necessidade de um planejamento e com isso o mesmo fez sua história, que segundo 

Gandin (2008, p. 05)  

Hoje vivemos a segunda grande onda do planejamento. A primeira entra em crise na 

década de 70. A década de 80, embora, na prática, se apresente como uma grande 

resistência ao planejamento, contém os mais efetivos anos em termos da compreensão 

da necessidade, do estudo, do esclarecimento e da confirmação desta ferramenta. 

  

Desse modo o planejamento vem se tornando comum no dia-a-dia da sociedade. 

Para cada problema geralmente existe uma solução e para esta solução existe um planejamento 

que irá auxiliar a solucionar o problema, indicando quais maiores e menores prioridades. Desta 
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forma a educação está sempre engajada ao planejamento e vice-versa, pois um se torna 

dependente do outro.  

O plano de aula é uma área que envolve o planejamento. É uma forma de organizar, o que será 

debatido em sala de aula entre outros... De acordo com (PILETTI, 2001, p.73) o plano de aula 

“É a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia letivo. [...]. É a sistematização de 

todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno 

interagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem”. Assim fica mais acessível para o 

professor conduzir a turma de forma pensada e racional.  

Assim como qualquer exercício em geral é necessário um planejamento. É o planejamento que 

irá desencadear as maiores dificuldades, as probabilidades erros e acertos. Dessa maneira, para 

que no final da gravação do vídeo seja concretizado com sucesso é crucial o uso do 

planejamento, pois sem ele as chances que seu vídeo venha atingir as maiores expectativas é 

ínfimo.  

O vídeo que irá ser gravado por exemplo, é preciso um planejamento para definir algumas 

propriedades como: local, equipamento, conteúdo, tempo de duração, público alvo e entre 

outros. Feito isso será possível detectar algumas dificuldades como o local por exemplo que 

precisa ser planejado, pois o horário influencia na luz externa, ruído e entre outros. Dessa 

maneira os relatos frisam que o planejamento é fundamental para a gravação do vídeo. 
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3.1.8. Postura  

 

A postura em que o professor se encontra na frente dos alunos é de extrema importância para 

sua saúde física. Um mal posicionamento do braço, do ombro ou da coluna, seja em pé ou 

sentado futuramente terá um resultado negativo. Para Baião e Cunha (2013, p. 08, apud 

DELCOR, 2004).  

Se tratando da categoria docente o ambiente de trabalho e fatores psicossociais têm 

sido considerados os maiores causadores de problemas de saúde, além de podermos 

citar outros como: sobrecarga de trabalho, interferência saúde-trabalho, clima 

organizacional, gênero, sedentarismo, esforço físico e/ou mental exigido em alto 

grau...  

 

Algumas escolas, em sua grande maioria pública, possuem o hábito de improvisar mobílias 

como cadeiras e mesas. Desta forma, isso gera um desgaste para os professores que precisam 

utilizar esses móveis durante longos períodos, várias vezes na semana. Conforme Baião e 

Cunha (2013, p. 13 apud DELCOR, 2004) 

Os distúrbios musculoesqueléticos como dores nas costas, ombros e coluna são 

associados à postura mantida por longos períodos, sobrecarga de trabalho, 

inadequação do mobiliário e esforço físico para desenvolver sua tarefa. 

 

Os longos períodos em que o professor realiza suas atividades e muitas vezes na mesma posição 

iram apresentar sinais que futuramente podem ser prejudiciais à saúde física e mental. Segundo 

Baião e Cunha (2013, p. 14, apud CHRISTOPHORO, 2002) “A carga horária trabalhada é 

considerada um fator importante, [...] mantém a mesma postura por longo período e isso em 

longo prazo pode gerar disfunções e/ou doenças”  

Em alguns relatos sobre doenças causadas devido a má postura, excesso de trabalho e móveis 

inapropriados levam o professor ao afastamento definitivo do cargo. Isso é decorrente da vida 

levada do professor em cima de mobília inapropriada. Muitos sintomas causados devido esses 

fatos, os mais comuns são indisposições musculares e distúrbios na voz que em muitos casos 

indicam o afastamento do cargo devido à perda da habilidade física e psíquica para realizar seus 

afazeres. (CEBALLOS, et al, 2011; DALVI, 2010).  

Com todos esses problemas causados a saúde do professor por sua própria profissão, é preciso 

a ver uma possível melhora na remuneração e na carga horária. Com dupla jornada e falta de 

lazer e com o salário sem o devido reajuste merecido, esses são os maiores fatores que levam 

os professores ao adoecimento. É preciso mais empatia da profissão do docente envolvendo 
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fatores psicossociais, fisiológicos que possam olhar para o âmbito da saúde dos professores. 

Nas palavras de Baião e Cunha (2013, p, 17 apud Araújo, 2006)“Sabe-se que as possíveis 

repercussões da dupla jornada sobre a saúde são: sobrecarga psicológica, cansaço físico, 

Burnout, tempo insuficiente para o lazer, para horas de sono, descanso e alimentação adequada, 

gerando desequilíbrios e disfunções”.  

Além de todas funções que professor exercem, as mulheres em sua grande maioria exercem 

também suas tarefas domésticas, que só aumentam o desgaste físico e emocional. Isso faz que 

algumas atividades de lazer, acabem ficando de lado. Para (CEBALLOS, 2011, p.17). “As 

mulheres além de realizar atividade de docência, realizam tarefas domésticas até a educação 

dos filhos que devem ser somadas às tarefas relacionadas à docência que são realizadas em casa 

como: planejar aulas, corrigir provas e entre outros”.  

É natural no momento em que uma pessoa vá apresentar um trabalho por exemplo, adquirir 

uma postura totalmente ereta. Com o passar do tempo essa posição se torna incômoda, 

obrigando de certa forma mudar esta postura inadequada. Se tratando de um tema que envolve 

a saúde física de um professor, como já dito, mais conhecido como mestre da sabedoria, é 

habitual que o mesmo tenha conhecimento prévio dos problemas futuros que podem aparecer 

devido à má postura.  

Para a gravação do vídeo é preciso alguns cuidados básicos como ficar o tempo todo na mesma 

posição ou se movimentar bruscamente durante muito tempo, isso faz, além de cair o 

rendimento, tirar a atenção de quem está assistindo. Então manter uma posição normal sem 

muitas restrições e com movimentos de acordo com a ocasião é o ideal para obter um resultado 

satisfatório.  

Figura 07 - Postura 

 

Fonte:<https://novaescola.org.br/conteudo/3441/mantenha-a-postura>  
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3.1.9. A Prática Comunicativa 

 

A prática comunicativa nos ajuda a entender as expressões culturais, linguagens e entres outros 

que nos ajudam a comunicar. Nas palavras de (MARTINO, 2015, p. 16) “[...] o lugar da 

comunicação é aquele que nos possibilita olhar para a complexa rede de relações sociais [...] e 

perceber práticas, discursos, diálogos, contextos de interação como um todo múltiplo em 

constante movimento”. 

Definitivamente falando, segundo (ALMEIDA, n.p.). “Oratória é a arte de falar bem em 

público, de forma eloquente, sendo uma forma específica de comunicação”.18 

Falar em público é primordial para a compreensão no meio social, principalmente quando se 

quer dá ênfase a pautas que envolvem toda a sociedade. Isso é uma maneira de se qualificar 

para ter uma boa oratória constante e logo dar outra visão para os ouvintes sobre os conceitos 

abordados. (LUCAS, 2014, p. 05) 

Nos dias de hoje, com a imersão da tecnologia no nosso cotidiano é imprescindível não abreviar 

algumas escritas nas redes sociais. Muitas vezes isso afeta a fala com de uma certa forma, com 

isso são raras as pessoas que conseguem separar o mundo real do virtual. De acordo com 

Lindsey Pollack “É muito raro encontrar alguém que reúna habilidades técnicas e de 

comunicação verbal realmente eficientes. Você será muito melhor do que seus colegas se 

conseguir associas as duas”. (LUCAS, 2014, p. 05) 

Para a pessoa que deseja fazer uma apresentação oral é de extrema importância ter um 

embasamento sobre o assunto e calcular as possíveis perguntas que podem existir durante a 

exposição oral. Segundo Lucas (2014, p. 08) 

A apresentação oral em público é mais bem estruturada. Normalmente, as 

apresentações orais em público impõem limitações de tempo ao orador. Na maioria 

dos casos, a situação não permite que os ouvintes interrompam com perguntas ou 

comentários. O orador deve cumprir seu objetivo no discurso em si. Na preparação 

para uma apresentação oral, o orador deve prever perguntas que possam surgir na 

mente se seus ouvintes e responde-las na própria exposição. Por esse motivo, uma 

apresentação em público exige um nível de planejamento e preparação bem mais 

detalhado do que uma conversa cotidiana.  

 

Na maioria das vezes quem vai fazer uma apresentação, geralmente é para pessoas com cargos 

privilegiados como diretor, supervisor, prefeito e entre outros.... Com isso é de se atentar ao 

                                                           
18 Disponível em: < https://www.sympla.com.br/curso-de-oratoria--completo-__209223 > Acesso em: 10 de 

agosto de 2018. 

 

https://www.sympla.com.br/curso-de-oratoria--completo-__209223
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vocabulário, procurar utilizar uma linguagem mais formal, por uma questão de respeito e ética. 

Nas palavras de Lucas (2014, p. 08)  

A apresentação oral em público exige uma linguagem mais formal. Gírias, jargões e 

erros gramaticais tem pouco espaço nos discursos públicos. Tendo em vista o enorme 

empenho de Geoffret Canada para melhorar a qualidade da educação em escolas 

urbanas, quando ele dirige a palavra para um comitê legislativo, ele não diz: 

“Precisamos tirar todos esses malditos professores incompetentes das salas de aula! ”. 

Os ouvintes costumam reagir negativamente os oradores que não elevam e refinam 

sua linguagem ao falar em público. Uma exposição em público deve ser “especial”.  

 

Geralmente quando a pessoa fica acompanhada de nervosismo, ansiedade, medo e entre outros 

é normal quando não se tem o treinamento adequado adotar tiques que ajudam interligar um 

assunto ao outro. Segundo Lucas (2014, p. 08)  

A apresentação oral em público exige um método de elocução diferente. Em conversas 

informais, a maioria das pessoas fala calmamente, interpõe frases feitas ou tiques, 

como “tipo” e “entende”, adota uma postura espontânea e emprega as chamadas 

pausas vocalizadas (“um”, “hum”, ”mmm”, “eee”). Entretanto, os oradores 

persuasivos ajustam a voz para que seja ouvida claramente por todos os ouvintes. 

Além disso, adotam uma postura mais ereta e evitam maneirismos e hábitos verbais 

que provocam distrações.  

 

Geralmente é muito custoso encontrar pessoas que possuem uma boa oratória, ou seja, saiba 

falar bem em público, como pessoas extrovertidas. É uma técnica que exige esforço, dedicação 

e planejamento assim como uma área qualquer, onde o objetivo principal é alcançar a melhor 

meta.  

Figura 08 - Oratória 

 

Fonte: <https://talentosbrasil.com.br/cursos/15/>  
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3.1.10. Cuidados com a Voz 

 

Um dos problemas que vamos abordar no neste trabalho é a voz do docente. A doutrina que 

demanda nessa área é muito pouco falada nas instituições de ensino e até mesmo pelos próprios 

educadores que é a fonoaudiologia, a enigma que examina a comunicação através da voz, 

audição e linguagem oral e escrita (SANTOS, 2018).  

O professor em sua função de comunicação na propagação de ensino tem um grande papel em 

transmitir o conhecimento nos discente em meio de sua voz. O professor com o seu grau de 

estudo é essencial o conhecimento do corpo humano e com isso a sua voz. Os termos 

anatômicos como a anatomia da laringe e a cordas vocais são problemas em que o professor 

precisar analisar as modificações e ganhar uma notoriedade nesse aspecto. 

Muitos danos podem afetar a saúde vocal por conta do mal-uso da voz como o aparecimento de 

edemas e nódulos, podem demonstrar diversos níveis de problemas e em muitos casos até o 

desligamento de seu cargo. (SANTOS, 2018) 

A voz do professor é seu maior instrumento de trabalho, é através dela que o mesmo alarma 

seus conhecimentos. Então cabe o docente ter princípios de cuidados com a voz, pois o mau 

uso e sem os devidos cuidados podem fazer que com surjam problemas a longo prazo. Segundo 

Park e Behlau (2009, n.p.) “apontam que apesar de alguns professores já reconhecerem a voz 

como instrumento de trabalho, não são incomuns casos de docentes em consultórios de 

fonoaudióloga com graves de problemas nas pregas vocais. ” 

Carga horária excessiva, muitas vezes com dupla jornada, faz com que os professores utilizem 

muito a voz que de correntemente vai perdendo a rigidez, causando sérios problemas vocais. 

Segundo Gonçalves (2005, p. 48) 

Diversos autores apontam problemas de saúde do professor relacionados às suas 

condições de trabalho, como questões emocionais, esgotamento mental e estresse, 

doenças do aparelho respiratório e vias aéreas superiores, dor de garganta, faringite, 

laringite, rouquidão e disfonia, assim como problemas cardiológicos, circulatórios e 

ortopédicos.  
 

O uso da voz inadequada como intensidade de voz alta, persistir em prolongar a voz rouca 

durante uma aula pode ocasionar a disfonia organofuncional. (VIEIRA et al, 2007). Afirma que 

“a disfonia organofuncional é decorrência de uma disfonia funcional diagnosticada tardiamente, 

que leva a outras alterações como nódulo vocal, o pólipo e o edema de prega vocal”. E com 

isso com o passar do tempo podem haver o surgimento de nódulos vocais, que de acordo com 

Vieira (2007, p. 260).  
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O nódulo vocal é definido como lesão de massa (tecido edematoso e/ou fibras 

colágenas), benigna, bilateral, de característica esbranquiçada ou levemente 

avermelhada, decorrente essencialmente do comportamento vocal inadequado e 

abusivo.  

 

Como a voz é usada em qualquer profissão é preciso uma conscientização do cuidado com a 

mesmo, ou seja, a voz é que literalmente fala como está a saúde interna de qualquer pessoa. 

Visto isso nas palavras de Pinho (1998, p. 10) 

O cuidado com a voz deve ser pensado sempre com o mesmo foco, que realizamos o 

cuidado com o restante do corpo, pois todo o sistema corporal afeta a qualidade vocal, 

e a voz é o reflexo de um corpo em funcionamento saudável. E todos independente da 

sua profissão devem se conscientizar sobre a higienização vocal.  

 

É mais que necessário que os docentes possam usufruir de um treinamento afim de usar a voz 

adequadamente para que tenham uma voz acompanhado de uma boa fala. Infelizmente muitos 

professores entram em trabalho cansativo e muitas vezes precários sem nenhum embasamento 

sobre o uso correto da voz e os riscos que podem haver sem uma boa instrução.  

Quando se trata de saúde, é habitual que a pessoa tenha seus devidos cuidados. Mas se referindo 

a um professor, ou seja, uma pessoa vista como mestre da sabedoria é fundamental que o mesmo 

tenho conhecimento dos danos que podem ser causados pelo mal-uso da voz. Como foi visto 

anteriormente vários fatores que podem agravar a saúde vocal ao longo prazo. Então vale 

ressaltar esses relatos para que haja os devidos cuidados atualmente, prevendo danos futuros.  

Com a gravação do vídeo é possível perceber o grau em que a altura do som da voz pode chegar. 

O graduando já possui autonomia para identificar erros como excesso de altura no som da voz 

e visto isso, com os relatos obtidos é possível calcular os devidos cuidados para uma boa saúde 

vocal.  

Figura 09 - Voz 

 

Fonte: <https://www.bancodasaude.com/noticias/um-terco-dos-professores-portugueses-tem-problemas-de-

stress-e-voz/>  
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3.1.11. Uso da Linguagem 

 

A linguagem necessita ser vista como uma ferramenta de grande mérito no ensino, para ser um 

método eficaz juntamente com o diálogo. Nas palavras de (GUIMARÃES, p. 360) 

“[...]linguagem como instrumento de comunicação, tem suas bases consolidadas no 

estruturalismo, entendendo a língua como um código que transmite do emissor para o receptor 

uma determinada mensagem”.  

A forma como o professor fala influencia muito os alunos como algo correto a ser seguido. 

Dessa forma é de extrema importância a linguagem que o professor usa dentro de sala, pois é 

uma de suas principais ferramentas de trabalho para se comunicar com os alunos através da 

oratória. Segundo Cunha (1994, p.38). “Para o professor, principalmente, a linguagem é 

fundamental, pois sua principal ferramenta de trabalho é a palavra”. Então o professor é visto 

como uma espécie de mestre da sabedoria com o dom de fazer entender. Conforme com Fronza 

(2006, p. 31 apud BAKHTIN, 1997) 

a função central da linguagem não é a expressão, mas a comunicação, e como já 

enfatizei anteriormente, esta comunicação pode se dar de diversas maneiras, inclusive 

pela utilização de acordos semânticos durante sua ação, procurando negociar sentidos 

e significados para termos e conteúdos técnicos.  

 

Então a comunicação, a forma como ela é empregada é a chave para a fazer a diferença. 

Em meio de tanto termo técnico, o professor muitas vezes precisa se empenhar para tornar o 

conteúdo com uma linguagem mais simples e fácil. Nas palavras de Fronza (2006, p.31) 

Os professores devem se esforçar para tornar a linguagem acessível, clareando 

conceitos; fazendo analogias; estabelecendo relação entre causa e efeito; vinculando 

teoria e prática. Eles devem saber se comunicar de forma que todos entendam sua 

linguagem, dando aos alunos possibilidade de participação no processo ensino – 

aprendizagem, de forma a crescerem como sujeitos da ação pedagógica.  

 

Com a interação dos alunos nas aulas é viável um crescimento.  

Logo a linguagem usada pelo professor deve ser usada para entendimento e não para 

desconhecimento, pois os alunos que chegam até a escola não tem o conhecimento prévio da 

linguagem em geral. Com isso Fronza (2006, p.32 apud FREIRE, 1987). Afirma que 

Com essa preocupação em usar a linguagem de forma concreta, e em diminuir a 

distância entre os conceitos e realidade de também em começar pela compreensão dos 

alunos de seu próprio concreto como é expresso por eles próprios, a questão da 

linguagem está implicada no ato do conhecimento. Temos que partir de seus próprios 

níveis de percepção da realidade. Então, isso significa que temos que começar a partir 

da linguagem deles e não da nossa linguagem. Porém, partindo de sua linguagem, de 
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seus níveis de percepção e conhecimento da realidade, procuramos, com eles, atingir 

um nível de compreensão e expressão da realidade muito mais rigoroso.  

 

A importância da linguagem ao ser usada para apresentação também é importante como forma 

de ensino-aprendizagem, onde o palestrante já vem com a magnitude da linguagem desde o 

ensino básico, que segundo (GUIMARÃES, p. 360) “Como resultado, o ensino fica pautado na 

transmissão do conhecimento, um processo mecânico, que acaba atribuindo ao aluno um papel 

passivo na aprendizagem”.  

Uma boa apresentação acompanhada de uma boa linguagem, é reflexo do aprendizado com que 

palestrante obteve enquanto aluno. De acordo com (GUIMARÃES, p. 360) “Objetiva-se, [...], 

propor novas formações, que repensem o ensino de Língua Portuguesa em um processo que 

enfatiza a importância das interações professor/alunos para a didática de gêneros aliada às 

práticas sociais”. 

A linguagem usada pelos professores, muitas vezes muito rebuscada, com termos técnicos pode 

acabar dificultando o entendimento dos alunos. Com isso faz que caia o andamento da aula por 

parte dos alunos, por não conseguirem assimilar a linguagem ao conteúdo. Desse modo o 

rendimento regredi ao invés de progredir.  

Assim para com a gravação do vídeo é importante dominar o conteúdo com uma linguagem 

onde todos entendam de maneira coesa e sensata, pois é através da linguagem compreensível 

que irá despertar o aprendizado nos alunos.  

Figura 10 - Linguagem 

 

Fonte: <https://pontobiologia.com.br/5-dicas-para-comunicacao-na-sala-aula/>  
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3.1.12. Uso do Quadro 

 

Com o intuito apresentar o conteúdo, o quadro é um grande aliado para fazer os alunos ficarem 

engajados em suas ideias com detalhes como desenhos, frases soltas, observações e entre outros. 

O uso do quadro branco é o mais indicado, pois o mesmo permite o uso de diversas cores que 

podem ajudar na hora da explicação. Segundo (JOSÉ, 2009, n.p.) “Use diversas cores de giz e 

não apenas o giz branco: o giz é uma ferramenta pobre e se você usar apenas giz branco sua 

lousa será horrivelmente monótona”.19 Dessa maneira o mais apropriado é construir uma 

padronização racional das cores, como usar a mesma cor para títulos, subtítulos, observações e 

entre outros.  

Alguns alunos possuem dificuldade em enxergar dependo da distância. Desse modo é 

apropriado que o professor além de ter uma letra legível, usar uma letra maior e se possível com 

traços fortes para que o aluno não tenho tanta dificuldade em enxergar o quadro. De acordo 

com (JOSÉ, 2009, n.p.) “Use letras grandes e traços grossos: Até o aluno de visão mais aguçada 

ficará grato se não tiver que adivinhar o [...] que você mesmo mal enxerga estando a dez 

centímetros dela”. 

Em alguns casos em que o professor não tenha letra legível, é mais conveniente que o mesmo 

treine com bastante cautela até que a letra fique legível e bonita. Caso o treinamento falhe, 

existem equipamentos que podem auxiliar nesse momento, como slides, notebooks e entre 

outros. Nas palavras de (VILARINHO, 2018, n.p.) “Primeiramente é necessário que o professor 

entenda que não há como fazer equiparações entre “letra bonita” e “letra feia” com letra legível 

e letra ilegível, pois são totalmente diferentes”.20 

No ato da preparação de uma aula é importante se preocupar o que será apresentado no quadro, 

pois uma vez que não há planejamento, faz com o que os alunos percam o foco. (JOSÉ, 2009, 

n.p.) afirma que “Use a lousa como ferramenta de apoio e não como desculpa para enrolar a 

classe”.  

Geralmente é comum quando o apresentador está em sua dinâmica de apresentação as mãos 

ficarem livres de papeis como apoio e entre outros. No caso o papel é totalmente dispensável, 

                                                           
19 Disponível em: <https://historiadigital.org/tutoriais/como-usar-lousa-e-giz-na-sala-de-aula/> Acesso em: 08 de 

agosto de 2018. 
20Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/alunos-com-letra-ilegivel.htm> 

Acesso em: 08 de agosto de 2018. 

https://historiadigital.org/tutoriais/como-usar-lousa-e-giz-na-sala-de-aula/
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/alunos-com-letra-ilegivel.htm
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pois pode passar para os ouvintes uma sensação de incerteza e mal planejamento. Então é 

preciso procurar um meio para servir de segurança. Uma das mãos precisa ficar livre, uma vez 

que a outra está ocupada segurando algo parar servir de apoio.  

É importante planejar o que será levado em relevância para poder levar ao quadro. Cada 

anotação será levada em consideração a necessidade da mesma ao quadro, pois uma vez que o 

quadro possui informações além da conta, os alunos podem perder o foco. De acordo com 

(JOSÉ, 2009, n.p.) “Prepare sua aula e o uso da sua lousa: certifique-se de que colocará na lousa 

apenas o essencial para organizar as ideias, conceitos e informações que serão apresentadas e 

trabalhadas em aula”.  

É comum alguns professores usarem o quadro de maneira indecifrável, que ao final da aula, 

quem chega não consegue identificar nem a disciplina que está sendo aplicada. Isso é decorrente 

da falta de planejamento, conhecimento prévio de como usar uma de suas principais ferramentas 

de trabalho, o quadro.  

De acordo com as orientações para a gravação do vídeo fica mais acessível, verificando as 

propriedades corretas para um bom resultado final. Então um quadro bem organizado, 

demonstra não só um capricho, mas passa a impressão que o professor pensou, planejou e 

passou um tempo a mais para construí-lo, ou seja, demonstra cuidado e compromisso com a 

aula. Isto desperta o interesse no aluno em aprender.  

Figura 11 - Uso do Quadro 

 

Fonte: < https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/230165-jovem-professor-na-sala-de-aula-que-d-uma-li-o-de-

matem-tica>  
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3.1.13. O Caminhar 

 

Durante uma apresentação é natural que uma pessoa fique introvertida em se movimentar no 

espaço que possui no determinado local de apresentação. (MARKETING, 2017, n.p.) afirma 

que “ é necessário planejar os aspectos mais práticos da apresentação, como o local em que ela 

ocorrerá, qual é o tamanho da audiência, qual é o tempo de duração e quais equipamentos serão 

necessários”.21 Isso é uma forma de trazer segurança para ao palestrante. 

A apresentação deve ser dividida em três fases que serão demonstradas no decorrer da 

apresentação, seja no palco ou em sala de aula. Segundo (ROCHA, 2018, n.p.) “Na abertura, 

ele deve ficar mais próximo da plateia, durante o desenvolvimento da apresentação deve mudar 

de lugar e no fim também deve se movimentar”.22 Conforme já foi citado é mais um motivo 

para conhecer o lugar antes da apresentação, pois (MARKETING, 2017, n.p.) lembra que 

“Tente manter uma boa postura, de peito aberto e costas eretas, gesticule com as mãos e 

realmente tome posse do espaço”. Quando não se conhece o local é natural o palestrando não 

ter tanto harmonia durante a apresentação.  

Existe algumas técnicas que deixa a apresentação mais simétrica. (MARKETING, 2017, n.p.) 

relata que “De nada adianta ter slides com um design impecável, um conteúdo bem elaborado 

e realmente relevante, mas, no momento de falar, não adotar uma postura que passe 

credibilidade e que consiga chamar a atenção de seus ouvintes”. Ou seja, no momento em que 

houver a necessidade de demonstrar algo no projetor é imprescindível não dar as costas para os 

ouvintes e sim apontar o item com o próprio braço e se necessário “inclinar o tronco para trás 

e girar a cabeça em direção ao slide” Isso deixa apresentação com uma veracidade de trás 

conforto não só para quem está apresentando, mas também para quem está assistindo. 

Um dos maiores contatos durante um diálogo é o contato visual. Ele transmite um traçado de 

confiança e ética. Por isso é preciso transmitir o olhar se dividindo para toda plateia. Conforme 

(ROCHA, 2018, n.p.) “A dica é dividir mentalmente a plateia em quadrantes, como se fosse um 

jogo da velha, e distribuir o olhar ao longo da apresentação”. Assim se a plateia tiver mais de 

                                                           
21 Disponível em: < http://www.smartalk.com.br/apresentacoes-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-elas/ > 

Acesso em: 08 de agosto de 2018. 
22 Disponível em: < https://exame.abril.com.br/carreira/6-dicas-para-acertar-na-linguagem-corporal-em-

apresentacoes/3/ > Acesso em: 08 de agosto de 2018. 

http://www.smartalk.com.br/apresentacoes-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-elas/
https://exame.abril.com.br/carreira/6-dicas-para-acertar-na-linguagem-corporal-em-apresentacoes/3/
https://exame.abril.com.br/carreira/6-dicas-para-acertar-na-linguagem-corporal-em-apresentacoes/3/
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100 pessoas. Menos que isso é o olhar para algumas pessoas aleatoriamente de modo que não 

fique muito repetitivo.  

É comum a participação de pessoais de nível hierárquico mais alto em algumas palestras. Por 

isso motivo é recorrente o cuidado e não fixar o olhar nessas pessoas, pois indiretamente pode 

dar uma ideia de menosprezo aos demais ouvintes. Outro erro comum nesse aspecto é olhar 

para apenas um dos lados da plateia ou até mesmo para uma pessoa só (ROCHA, 2018, n.p.). 

É de extrema importância e responsabilidade do palestrante dar atenção para todo o público. 

(ROCHA, 2018, n.p.) afirma que “É isso se traduz por meio da sua linguagem corporal”. 

Através dessa linguagem é notória se o palestrante está engajado no assunto ou não. Uma vez 

que a palestrante deseja fazer uma apresentação é importante que o mesmo esteja apto para dar 

atenção a todos ou ouvintes, pois uma vez que o mesmo se demonstra neutro no domínio do 

conteúdo, isso dará maus resultados para o palestrante futuramente.  

Algumas pessoas quando mencionam o nome “apresentação”, já logo se retrai no pensamento 

em ter que ficar diante de várias pessoas. Por consequência disso, essas pessoas ficam travadas 

durante toda a apresentação estando parada no mesmo lugar do princípio ao fim. Além de causar 

um desconforto para quem está apresentando, demonstra que a pessoa não está totalmente 

confortável em sua apresentação.  

Conforme as indicações dos autores, fica mais descomplicado realizar a gravação do vídeo, pois 

as indicações demonstram pontos estratégicos para um vídeo bem finalizado. Então utilizar os 

pontos estratégicos como dividir os olhares quando se tem uma turma com mais de 100 pessoas 

é fundamental e isso auxiliará muito na gravação do vídeo, uma vez que o uso o do espaço da 

apresentação precisa dar a impressão que a pessoa está confortável em seu ambiente de trabalho.  

Figura 22 - Uso do Espaço 

 

Fonte: < http://escola.cienciaviva.pt/escola/>  
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4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA  

 

A metodologia usada para chegar aos resultados que estão apresentados nessa seção levou em 

consideração: 

 Em acordo com o Professor Daniel Paiva, fui até duas turmas de Informática Educativa I 

para apresentar aos alunos informações a respeito do método proposto. 

 Alguns alunos se voluntariaram, todos da UFF-INFES independente do curso, sexo e idade 

para desenvolver as gravações de vídeo. Com eles foi realizada a aplicação do método 

considerando duas turmas distintas. 

 Como parte da aplicação do método, cada aluno realizou a gravação de um vídeo de 6 

minutos, no local que cada um considerava mais adequado (domicílios ou na própria UFF-

INFES). 

 Foram explicadas as diretrizes para gravação, onde nos 30 primeiros segundos o aluno 

apresenta o plano resumido da aula, durante 5 minutos ele dá aula sobre o referido conteúdo 

e nos últimos 30 segundos ele explica como realizaria a avaliação daquela aula. 

 Foi solicitado que cada voluntário preenchesse o questionário disponível no apêndice, após 

cada vídeo gravado e que repetisse a dinâmica até contabilizar um total de 4 vídeos. Foram 

auto-avaliados os itens: Iluminação, Voz, Planejamento, Vestimenta, Equipamento, 

Ambiente, Postura, Domínio, Linguagem, Uso do Quadro, Uso do Espaço (Caminhar). Para 

cada item os alunos escolher uma das 5 opções: Péssimo, Ruim, Regular, Bom, Excelente. 

Cada uma dessas opções atribui um valor numérico: Péssimo= 1, ruim= 2, regular= 3, Bom= 

4, excelente= 5. 

 A análise do método levou em consideração as notas dadas a cada um dos atributos 

presentes no Apêndice A e as opiniões dos participantes. 
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4.1 RESULTADOS 

 

No Gráfico 01 é possível observar a evolução de cada aluno considerando as notas atribuídas 

em cada auto-avaliação. Cada cor é utilizada para um aluno, a coluna apresenta cada um dos 

vídeos, do um ao quatro. Os números sobre a coluna indicam a média da avaliação dos alunos 

nos questionários do Apêndice A. É possível notar no gráfico uma melhora significativa no 

aluno 02, que iniciou com a média 2,7 no vídeo 01 e finalizou com média 3,9 no vídeo 03. O 

Aluno 01 se manteve estável em todos os vídeos, com média 2,7, assim como o Aluno 04 

manteve sua média 3,8 desde o vídeo 01 até o vídeo 04 e o Aluno 05 que gravou dois vídeos e 

a média foi 2,8. O aluno 03 foi o único que apresentou declínio. Tal fato se deve à consciência 

da importância de cada um dos itens avaliados uma vez que valores de vestimenta, linguagem 

e ambiente tiveram piora nas notas. Quando se identifica diminuição na nota atribuída a 

domínio, ressalta-se a importância do uso dos vídeos, pois o aluno teve autodesafio ao escolher 

lecionar um tema que considera não ter completo domínio. 

 

Gráfico 01 – Dados médios após uso dos vídeos 

 

 

Após a análise preliminar do conjunto dos alunos, na próxima seção estão descritas em detalhes 

cada uma das auto-avaliações realizadas. 
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4.1.1. RESULTADOS DE PRODUÇÃO DO ALUNO 01 

 

O gráfico 02 representa os resultados dos 04 vídeos gravados pelo aluno 01, onde o mesmo 

deixou em branco os critérios “uso do espaço” e “uso do quadro”, não só no primeiro vídeo, 

mas também em todos os 04. Além disso, todos os critérios restantes estão avaliados o mesmo 

nível também em todos os vídeos. Logo, não houve nenhuma alteração dos critérios avaliados, 

fazendo todos os gráficos iguais. A repetição dos valores não pode ter o motivo definido no 

âmbito deste trabalho, mas acredita-se que houve apenas cópia e não análise crítica de cada um 

dos critérios proposto, esta é uma fragilidade do método, pois não havendo aderência e 

consciência da importância da auto-avaliação de cada critério, há suscetibilidade a não eficácia. 

Gráfico 02 – Auto-avaliações dos vídeos pelo Aluno 01 

 

 

4.1.2. RESULTADOS DE PRODUÇÃO DO ALUNO 02 

 

O gráfico 03 representa os resultados dos 03 vídeos gravados pelo aluno 02, onde o mesmo 

deixou em branco os critérios “uso do espaço” e “uso do quadro”, no primeiro vídeo, já no 

segundo e terceiro deixou em branco apenas o “uso do espaço”. Um diferencial é que este aluno 

ressalta que não se aplica os critérios que deixou em branco, em uma clara demonstração de 

opção por uso de recurso didático, uma vez que cursava disciplina obrigatória que aborda 

exatamente esta temática.  
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Alterações significativas são identificadas comparando o gráfico do aluno 02.  

Os itens “linguagem” e “equipamento” se mantém. Pelo item “domínio” é possível perceber 

que houve um auto-desafio no vídeo 2, ponto positivo do método GVFAD. 

A postura e a voz melhoraram com a aplicação do método aqui proposto. Também é possível 

notar uma melhora em “planejamento” e “ambiente”, os quais foram de auto-avaliação 

“regular” para “excelente” entre o primeiro e o terceiro vídeos. 

 

Gráfico 03 – Auto-avaliações dos vídeos pelo Aluno 02 

 

 

4.1.3. RESULTADOS DE PRODUÇÃO DO ALUNO 03 

O gráfico 04 representa os resultados dos 04 vídeos gravados pelo aluno 03, onde o mesmo 

deixou em branco o critério “uso do quadro”, do segundo ao quarto vídeo. Aspecto este em 

função da opção por metodologias didáticas que não envolveram o uso de quadro, mas de 

dinâmicas e recursos didáticos diversos. É possível notar um declínio nos itens “domínio” e 

“planejamento” que foram de “bom” para “regular”, esta variação conjunta indica que o aluno 

não despendeu tempo suficiente para planejamento, o que acarreta em redução da média final 

considerando todas as notas atribuídas pelo mesmo. 

A variação no item vestimenta e ambiente indicam a conscientização em relação à importância 

de cada um destes aspectos. 
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Gráfico 04 – Auto-avaliações dos vídeos pelo Aluno 03 

 

 

4.1.4. RESULTADOS DE PRODUÇÃO DO ALUNO 04 

O gráfico 05 representa os resultados dos 02 vídeos gravados pelo aluno 04, onde todos os 

critérios estão avaliados no mesmo nível, não sendo possível identificar o motivo a não ser 

restrição de tempo e simplificação da atividade proposta. 

 

Gráfico 05 – Auto-avaliações dos vídeos pelo Aluno 04 
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4.1.5. RESULTADOS DE PRODUÇÃO DO ALUNO 05 

 

O gráfico 06 representa os resultados dos 02 vídeos gravados pelo aluno 05, onde o mesmo 

deixou em branco os critérios “uso do espaço” e “vestimenta”. Alterações significativas nos 

critérios de “ambiente” e “postura” indicam melhor escolha do local para realizar as gravações, 

uma contribuição do método GVFAD. A variação no item “iluminação” está diretamente 

relacionada ao horário que os vídeos foram gravados e ressaltam a importância de adaptação ao 

ambiente para melhor qualidade de aula.  

A variação de auto-avaliação no item domínio, volta a reforçar que o método aqui proposto 

contribui para que o aluno se desafie e experimente lecionar mesmo sobre temas com os quais 

não tem alto nível de confiança. 

 

Gráfico 06 – Auto-avaliações dos vídeos pelo Aluno 05 
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4.2. RESULTADOS DISCUTIDOS POR TURMA 

 

Os gráficos 07 e 08 representam as médias dos vídeos dos alunos da turma 01 e 02, 

respectivamente. Cada cor representa um vídeo e o eixo Y representa a evolução das médias 

das notas atribuídas em cada critério: 1-Iluminação, 2-Voz, 3-Planejamento, 4-Vestimenta, 5-

Equipamento, 6-Ambiente, 7-Postura, 8-Domínio, 9-Linguagem, 10-Uso do quadro, 11-Uso do 

espaço. 

Nos gráficos é possível perceber que apenas o critério 10 - “Uso do Quadro” teve alteração 

significativa comparando a evolução dos vídeos. Como já discutido, tal fato se deve à opção 

pelo uso de dinâmicas e recursos didáticos nos quais não há necessidade de uso do quadro. 

Todos os demais itens demonstram maior consciência em relação à importância dos critérios e 

melhoria na nota média atribuída.  

 

Gráfico 07 - Média das respostas de todos os critérios dos alunos da Turma 01 

 

 

O destaque fica para o item 08-domínio, pois em ambas as turmas há auto-desafio quando o 

aluno opta por gravar um vídeo ministrando aula a respeito de conteúdos com os quais julga ter 

domínio abaixo do nível excelente, contribuição clara do método GVFAD. 
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Gráfico 08 - Média das respostas de todos os critérios dos alunos Turma 02 
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5. OPORTUNIDADES DE TRABALHO 

 

Este trabalho é uma forma de grande contribuição na formação do aluno para as oportunidades 

de mercado de trabalho e por sua vez, a maioria dos professores que adotam uma metodologia 

tradicional de ensino, ainda possuem um certo receio em inserir a tecnologia dentro da sala de 

aula e muitas vezes perdem grandes oportunidades em engajar os alunos dentro do conteúdo, 

pois geralmente os alunos possuem uma certa familiaridade com a tecnologia. Segundo (LIMA, 

Jeane, 2018, n.p.) “…se tratando de educação qualquer meio de comunicação que completa a 

ação do professor é uma ferramenta tecnológica na busca da qualidade do processo de ensino-

aprendizagem”. Com isso os professores precisam buscar conhecimento dessas novas 

tecnologias e se tratando de ensino público as condições precárias na infraestrutura, deixam 

muito a desejar no incentivo para os professores em seu local de trabalho.  

Muitos professores buscam cursos específicos para acompanhar o ritmo da tecnologia, porém 

uma grande parte ainda possui um déficit quando se trata da tecnologia e uma outra parte usufrui 

da tecnologia em sala devido ao aprendizado por conta própria. De acordo com (PAIVA, 2008, 

p. 09). “A tecnologia da informática evoluiu rapidamente e o computador e seus periféricos, 

além do correio e do telégrafo, passaram a integrar todas as tecnologias da escrita, de áudio e 

vídeo já inseridas na sociedade: projetor de slides[...]”. 

A grande parte dos alunos da área da licenciatura chega ao mercado de trabalho com pouco 

conhecimento de recurso tecnológicos, inclusive para trabalhar com EaD, e para isso existem 

diversos cursos a parte que orientam os alunos as gravações de vídeo. Abaixo alguns cursos 

similares ao método de diminuir a introspecção através de vídeo.  

 Natptec – Curso de gravação e edição de vídeo. 23 

 Iatec – Prática de Roteiro, Gravação e Finalização em Vídeo.24 

 Treina Web – Produção de vídeos para internet: da gravação à publicação.25  

 Senac – Oficina de vídeo (Cursos Livres)26 

                                                           
23 Disponível em: <https://www.naptec.com.br/video> Acesso em: 15 de agosto de 2018. 
24 Disponível em: <http://iatec.com.br/cursos/video/pratica-de-roteiro-gravacao-e-finalizacao-em-video/> Acesso 

em: 15 de agosto de 2018. 
25 Disponível em: <https://www.treinaweb.com.br/curso/producao-de-videos-para-internet-da-gravacao-a-

publicacao> Acesso em: 15 de agosto de 2018. 
26 Disponível em: 

<http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCour

se&course=547&template=395.dwt&unit=NONE&testeira=473> Acesso em: 15 de agosto de 2018. 

https://www.naptec.com.br/video
http://iatec.com.br/cursos/video/pratica-de-roteiro-gravacao-e-finalizacao-em-video/
https://www.treinaweb.com.br/curso/producao-de-videos-para-internet-da-gravacao-a-publicacao
https://www.treinaweb.com.br/curso/producao-de-videos-para-internet-da-gravacao-a-publicacao
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=547&template=395.dwt&unit=NONE&testeira=473
http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&course=547&template=395.dwt&unit=NONE&testeira=473
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Existem algumas áreas de trabalho relacionado ao método de diminuir introspecção, como 

Design instrumental onde o professor irá trabalhar com planejamento de aulas, processo de 

aprendizagem, tutoria de EaD, analista de operações e entre outros. 

Essas ofertas são totalmente decorrentes do método, pois a dinâmica da gravação de vídeo com 

planejamento, equipamentos, cenário e entre outros, já é uma experiência a mais e isso deixa o 

aluno apto para trabalhar na área devido essas experiências.  

Designer instrucional 

Gosta de planejar e executar projetos de ensino à distância que afetem a vida de muita 

gente? De trabalhar conteúdos deixando o processo de aprendizagem perfeito para o 

seu público? Curte trabalhar em equipe para atingir os melhores resultados? Tem 

vontade de fazer a diferença na empresa em que trabalha, e para os clientes que 

atende? Então você vai adorar fazer parte do nosso time!27 

 

Tutor em EaD 

Auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo 

fomentando o hábito de pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao âmbito de sua 

atividade, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Colaborar com o 

desenvolvimento dos processos didático-pedagógicos, auxiliando e/ou aplicando as 

avaliações locais de aprendizagem, a partir das orientações da coordenação da 

unidade.28 

 

Analista de Planejamento e Desenvolvimento EaD 

Realizar estudos sobre o mercado de Educação à Distância (EaD), abrangendo 

mercado potencial, concorrência, segmentação, modelo de negócios. Estudos 

subsidiam projetos de expansão e de priorização de Polos EaD; 29 

  

                                                           
27 Disponível em: < http://www.livredocencia.com/home/vaga-para-designer-instrucional-florianopolis-sc/ > 

Acesso em: 24 de agosto de 2018. 
28 Disponível em: < https://www.vagas.com.br/vagas/v1794584/tutor-ead-presencial-sociologia > Acesso em: 24 

de agosto de 2018.  
29 Disponível em: < https://www.vagas.com.br/vagas/v1722498/analista-de-planejamento-e-desenvolvimento-

ead-senior > Acesso em: 24 de agosto de 2018 

http://www.livredocencia.com/home/vaga-para-designer-instrucional-florianopolis-sc/
https://www.vagas.com.br/vagas/v1794584/tutor-ead-presencial-sociologia
https://www.vagas.com.br/vagas/v1722498/analista-de-planejamento-e-desenvolvimento-ead-senior
https://www.vagas.com.br/vagas/v1722498/analista-de-planejamento-e-desenvolvimento-ead-senior
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho propôs um método de gravação de vídeos para melhoria na formação e 

aperfeiçoamento da prática docente (GVFAD). A principal contribuição esperada é na redução 

da introspecção, uma vez que futuros docentes vão precisar, ao exercer a profissão, se expor de 

forma clara e organizada para uma turma por vezes com elevado número de alunos. 

Após a apresentação de dados bibliográficos e da explicação do GVFAD foram discutidos os 

resultados obtidos na autoavaliação de vídeos por parte de alunos do curso de licenciatura do 

Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior da Universidade Federal Fluminense.  

O levantamento de dados através de questionários de múltipla considerou 11 itens definidos 

como importantes pelo autor deste trabalho e seu orientador no sentido de contribuir para a 

formação docente. Ao aplicar o GVFAD e analisar os dados obtidos se percebe que o método 

tem potencial de contribuição e demonstrou no percurso do aluno 02, o qual no decorrer das 

autoavaliações dos quatro vídeos demonstra consciência em relação aos critérios aplicados, 

também melhor desempenho e até se autodesafiou ao escolher ministrar uma aula que considera 

não ter domínio excelente sobre o tema. No entanto, ao analisar os dados do aluno 01 percebe-

se que a não valorização adequada ao método fez com que os resultados de autoavaliação 

fossem iguais. Apesar de visualmente os níveis não demonstrado modificação, certamente o 

aluno em questão a partir do contato com os 11 itens que precisou avaliar, vai pensar a respeito 

de cada um deles ao agir em qualquer gravação formal futura. 

Dois alunos gravaram apenas dois vídeos demonstrando ainda forte resistência ao método em 

função de timidez e cuidados com exposição. Considera-se que com o decorrer do tempo e com 

os licenciandos mais conscientes da importância da postura docente em sala de aula, eles vão 

voltar a buscar o método GVFAD, afinal, ambos estão em disciplinas de meio de curso de 

licenciatura.  

Há que se ressaltar também que apesar de um curso de formação de professores, alguns 

discentes não se interessam inicialmente por atuarem na carreira docente. No entanto, se 

entende que o método proposto contribui também a estes, afinal eles vão precisar participar de 

entrevistas para emprego, reuniões com profissionais de áreas diversas e a introspecção, 

vergonha e falta de preparado impactam diretamente no sucesso ou não nestas ocasiões. 
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Como próximo passo se pretende aumentar a quantidade de participantes das autoavaliações e 

realizar constantemente ajustes para que se alcance um método que contribui para a formação 

docente e também para redução das dificuldades enfrentadas por aqueles que possuem timidez. 
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APÊNDICE 

Questionário 

Instituição de Ensino: UFF - INFES 

Diminuindo a introspecção através de gravação de vídeo 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Este questionário tem por objetivo de pesquisa, descobrir como o método “ Diminuindo a 

introspecção através de gravação de vídeo” influenciou na sua maneira de se apresentar em 

público. 

1. Marque com um “X” no gráfico abaixo como você avalia a gravação do seu vídeo?  

 

  Péssimo Ruim Regular Bom  Excelente 

Iluminação       

Voz        

Planejamento       

Vestimenta       

Equipamento       

Ambiente       

Postura           

Domínio        

Linguagem       

Uso do Quadro       

Uso do Espaço (Caminhar)       

 

 


