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difusão de conhecimento técnico nas organizações 

An empirical comparison between the use of textual and audiovisual resources 

for the diffusion of technical knowledge in organizations 

Otávio Vargas Moreira* 

 

Resumo 

O avanço tecnológico nos meios de comunicação, viabilizou diversos meios de propagação do 

conhecimento e, consequentemente, romper ou questionar velhos paradigmas. O vídeo não é 

algo novo. No início, essa tecnologia era cara, com equipamentos com dimensões e pesos 

demasiados, quase que exclusivos das grandes empresas de telecomunicações, mas com o 

passar dos anos, os equipamentos se tornaram baratos e portáteis, tornando-se muito populares 

nos dias de hoje. Na observância dos benefícios advindos do vídeo, o quão vantajoso seria, as 

organizações, investirem no uso deste modelo. O presente artigo investiga dois modelos para a 

difusão de conhecimento técnico nas organizações, o texto e o vídeo, com a finalidade de aferir 

algumas características como a preferência, eficiência e a eficácia de cada um. Para este fim 

executamos um experimento com vinte pessoas, que, com o apoio de manuais similares nos 

dois moldes (vídeo e texto), desempenharam tarefas computacionais e responderam a 

questionários. Os resultados não fugiram do esperado: o vídeo foi o mais eficiente, com maior 

número de acertos nas perguntas referentes ao conteúdo, levemente eficaz, visto que o tempo 

gasto foi menor, e também o preferido pelos usuários. 

Palavras-chave: Vídeo. Gestão do Conhecimento. Organizações. 

 

Abstract 

The technological advance in the media has enabled various ways of propagating knowledge 

and, consequently, breaking or questioning old paradigms. Video is not something new. In the 

beginning, this technology was expensive, with equipment with dimensions and weights too, 

almost exclusive of the big telecommunications companies, but with the passage of the years, 

the equipment became cheap and portable, becoming very popular these days. In observing the 

benefits of video, how beneficial would it be for organizations to invest in the use of this model. 

This article investigates two models for the diffusion of technical knowledge in organizations, 

text and video, in order to evaluate some characteristics such as preference, efficiency and 

effectiveness of each one. To this end, we performed an experiment with twenty people, who, 

with the support of similar manuals in both formats (video and text), performed computational 

tasks and answered questionnaires. The results did not go far beyond what was expected: the 

video was the most efficient, with the highest number of answers to the questions regarding the 

content, slightly effective, since the time spent was lower, and also preferred by users. 

Keywords: Video classes. Knowledge management. Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O vídeo não é uma tecnologia nova, data-se do final do século XIX, e vem evoluindo 

com o passar dos anos, até chegar no que temos hoje, com facilidade de desenvolver conteúdos 

cada vez melhores, de maior qualidade, com boas ferramentas, grande portabilidade para 

dispositivos de reprodução, conforme descrito por Araújo (2000).  Essa evolução faz surgir uma 

questão interessante a respeito de modelos clássicos de disseminação do conhecimento. 

 Se tratando de aprendizagem a distância, o vídeo conquistou seu espaço e é bem aceito 

por pesquisadores, alunos e professores, desenvolvendo resultados bastante positivos no 

ensino-aprendizagem, comparados aos textos impressos, como descrito por Mattar: 

O vídeo tem sido cada vez mais utilizado como recurso pedagógico, 

pois alcança múltiplos estilos de aprendizagem e de inteligências. 

Pesquisadores apontam que muitos alunos aprendem melhor quando 

submetidos a estímulos visuais e sonoros, em comparação a uma 

educação tradicional, baseada principalmente em textos impressos” 

(MATTAR, 2009; McKINNEY et al, 2009, apud MATTAR, 2009). 

 

 O meio corporativo atento, tanto com a popularização do uso do vídeo, como também 

as diversas aplicabilidades oferecidas por este modelo, resolveram combinar a aprendizagem 

corporativa com a tecnologia do vídeo em detrimento de ganhos no ensino-aprendizagem e 

redução de custos. A empresa Nexialista (2017) destaca cinco razões para se utilizar o vídeo 

nas organizações, são elas:  

• Redução de custos: Não há necessidade de pagar instrutores por cada turma. O conteúdo 

em vídeo pode ser usado várias vezes. Corte de gastos com viagens, espaço físico, 

alimentação, transporte e hospedagem, além de matérias como apostilas ou outros 

documentos impressos. 

• Economia de tempo: Os colaboradores não precisam marcar horários, se deslocar para 

algum lugar, ou esperar reunir uma turma. O vídeo pode ser acessado de qualquer lugar. 

• Alcance e acessibilidade: Com a disponibilidade de acesso a qualquer hora e em 

diversas plataformas. O funcionário pode estudar quando for mais conveniente para ele, 

quer esteja no trabalho, em uma viagem, em seu tempo livre em casa ou no ato de 

realizar uma determinada tarefa.  

• Envolvimento e engajamento: O vídeo contém diversos estímulos, como visual, 

sensorial e auditivo. Sua natureza torna os treinamentos mais dinâmicos, atrativos, e 

provocam maior envolvimento. Permite ao funcionário assimilar o conteúdo de acordo 
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com o seu ritmo dando-lhe a liberdade de pausar ou assistir novamente o que foi 

apresentado. 

• Melhora o aprendizado: Com a diversificação de sentidos em que o vídeo atinge, é 

possível obter um gama de informações em curto período de tempo, além dos diversos 

componentes como: animações, palestras, ilustrações, elementos gráficos, tutoriais, 

encenações ou discussões de temas, que tornam a aprendizagem mais interessante. 

 Além de tudo isso, a conjuntura atual, Oliveira (2018) descreve como mundo VUCA, 

um acrônimo para expor quatro características marcantes do momento em que estamos vivendo: 

Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade, termo que surgiu na década de 90, pós-

Guerra Fria, no ambiente militar, pelo U.S. Army War College. 

 A volatilidade, representada pela natureza volúvel e dinâmica das mudanças, assim 

como a velocidade inconstante representam desafios e oportunidades. A Incerteza, pois ficamos 

diante de informações superficiais ou de suposições, e os padrões de sucesso do passado podem 

ser facilmente destruídos em poucos instantes diante de novas abordagens. A Complexidade do 

mundo, gera a necessidade de simplificação de cenários, concorrendo com riscos de falha, e por 

último a Ambiguidade, presente na realidade que agora é mais turva, com a transformação 

intensa dos significados diante de novas circunstâncias, diminui-se as há mais soluções ou 

respostas precisas.  

 A soma de todos esses fatores, retomam a necessidade das corporações em capacitar 

seus colaboradores, com cada vez mais atratividade, engajamento, qualidade, rapidez e com 

menor custo, a fim de alcançar de resultados de acordo com as estratégias adotadas pela 

organização para crescimento. 

 

1.2 Justificativa 

 A partir do previamente exposto, percebemos que é de grande valia estudar como o 

vídeo pode ser aproveitado para transmitir informações nas organizações e sua viabilidade em 

incorporar esta tecnologia na área de instrução de processos técnicos nas organizações, visando 

resolver alguns problemas como a baixa atratividade, dificuldade em acompanhar as ações e 

reações de processos sequenciais, natureza estática, entre outras características encontradas no 

modelo textual, dominantemente utilizado, havendo o vídeo, com o potencial de contrapor a 

essas características. 
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1.3 Objetivos 

Poder avaliar quantitativamente e qualitativamente, os impactos da utilização de vídeo 

tutoriais em comparação ao modelo textual, com o intuído de observar como as características 

distintas de cada modelo, se comportam tanto no aprendizado, como também na prática do 

conteúdo exposto, assim, descobrir as vantagens inerentes dos modelos, para auxiliar as 

organizações no discernimento do uso dessas tecnologias.  

O tempo é um fator valioso nos dias de hoje, visto pelas constantes mudanças, os 

trabalhadores, cada vez mais, precisam utilizar e aprender novas ferramentas. Por isso, medimos 

o tempo que os participantes levaram para concluir o exercício. Já para medir a qualidade do 

aprendizado, resolvemos mensurar pelas respostas de dois questionários, um pré exercício, com 

a finalidade de caracterizar os participantes, e o outro, pós-exercício, para registrar o 

aprendizado dos participantes com perguntas referentes ao conteúdo exposto. 

 Resolvemos então utilizar a definição que Käfer, Kulesz, Wagner desenvolveram sobre 

a eficiência:  

A eficiência é a razão entre entrada e saída. Em nosso caso, 

investigamos a proporção entre o conteúdo dos tutoriais e o tempo 

necessário para consumir esse conteúdo. Quanto mais rápido um 

tutorial ensina algum conteúdo, mais eficiente ele é. 

(KÄFER; KULESZ; WAGNER, 2017) 

Em relação a eficácia: 

 A efetividade mede até que ponto uma meta foi alcançada com um 

determinado método. No nosso caso, existem dois tipos de efetividade: 

(I) efetividade em termos de usar um tutorial como uma fonte para 

procurar informações e (II) efetividade em termos de usar um tutorial 

para aprender como resolver uma tarefa. A informação mais fácil pode 

ser consultada em um tutorial e quanto mais ela ensina como resolver 

uma tarefa, mais eficiente ela é  

(KÄFER; KULESZ; WAGNER, 2017) 

 

Por fim, a preferência, que se refere a qual modelo os participantes gostariam de realizar 

a tarefa, pergunta realizada a todos os participantes, e também qual modelo foi mais escolhido 

para realizar o exercício, para o grupo que podiam escolher qual manual utilizar. 
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1.4 Metodologia 

Neste trabalho busca-se investigar os efeitos da utilização de manuais em vídeo em uma 

organização, para isso surgiu a necessidade de criar dois tipos de manuais, texto†, nos moldes 

similares aos já utilizados em uma organização , e em vídeo‡, ambos análogos, com o objetivo 

de realizar um experimento empírico, onde foram contabilizados os tempos de execução da 

tarefa de cada participante. 

 Além disso, os participantes foram convidados a responder um questionário pré- 

experimento, com um total de quatro perguntas simples sobre os próprios participantes, 

disponível no Apêndice 1 e outro, pós-experimento, disponível no Apêndice 2, com três 

perguntas referentes ao conteúdo abordado nos manuais, e mais perguntas sobre a experiência 

que tiveram com o modelo utilizado.  

 Cada material tem suas funções bem definidas, o manual em texto, com instruções 

textuais e elementos de imagens, para complementar o ensinamento. O modelo em vídeo, 

contém uma apresentação de slides, acompanhado de áudio, que narra os slides e as tarefas. O 

pré-questionário, teve por objetivo categorizar os participantes, captando as características 

pessoais, e o pós, os impactos dos modelos usados, com três perguntas referentes ao conteúdo, 

para que se possa avaliar o aprendizado a partir dos acertos, e outras perguntas sobre a 

experiência de se utilizar o manual. 

 Ao compilar o material, chegamos uma tabela, com todas as informações dos 

participantes, para que fosse possível averiguar os resultados e validar ou não as hipóteses 

apresentadas. 

 

1.5 Organização 

 Este trabalho, resultante da investigação, está organizado em seis Seções, A Seção 2 

apresenta-se o referencial teórico sobre o assunto e também, triangulações com alguns trabalhos 

relacionados. 

 A Seção 3 apresenta os trabalhos relacionados. A Seção 4 enfoca na descrição dos 

processos metodológicos. A Seção 5 apresenta os resultados. A Seção 6 a conclusão e 

recomendação para futuros trabalhos. 

 

                                                      
† Disponível no link: https://www.dropbox.com/s/e8k63coy2ktcf9j/MANUAL.pdf?dl=0 
‡ Disponível no link: https://www.dropbox.com/s/5k7qok6tlqttlyh/VIDEO.wmv?dl=0 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 A importância de se discutir o uso de vídeo nas organizações, vem principalmente, das 

características oriundas da sua composição. A diversidade de elementos possíveis que o vídeo 

pode capturar são enormes, e a forma com que eles interagem, comovem e afetam os mais 

variados instintos e sentidos do espectador, assim descrito por Morán: 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e 

escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, 

não separadas. Daí a sua força. Nos atingem por todos os sentidos e de 

todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em 

outras realidades (no imaginário) em outros tempos e espaços. O vídeo 

combina a comunicação sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a 

intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa 

pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir 

posteriormente o racional. (MORÁN, 1995, p.2) 

 

O trabalho de Loggem (2014), apura empiricamente o comportamento dos usuários na 

busca do aprendizado dos programas de computador (softwares), obtendo constatações 

interessantes. A maioria dos entrevistados, utilizam a internet, como meio de estudo, mas isso 

não diz que o texto não venha ser menos usado, mas sim que os meios mais informais, como 

fóruns, vídeos, blogs, entre outros, aparentam ser mais atrativos aos consumidores, do que os 

tradicionais manuais, documentações e livros. Fazendo-nos refletir a importância das novas 

preferências dos usuários pelos modelos de difusão do conhecimento mais convidativos. 

Ives e Javenpaa (1996), ao perceberam as diversas evoluções tecnológicas, expõe um 

conceito interessante, chamado de “Nova infraestrutura intelectual”, que diz respeito da 

influência das novas tecnologias na área de ensino-aprendizagem das organizações, como novas 

estruturas e ambientes para disseminação de conhecimento, antes, compostas por salas de aula 

físicas, carteiras, quadros e livros, por exemplo, são substituídas por salas virtuais, 

computadores, documentos eletrônicos, por exemplo.  

Essa nova infraestrutura tem como objetivo fazer mudanças radicais na forma como é 

tratado o conhecimento nas empresas, adaptando-as para a atualidade com visão no futuro 

tecnológico, econômico e educacional. Algumas premissas idealizadas por eles convergem para 

a criação de Comunidades Virtuais de Aprendizagem, justificadas pelas vantagens de custos 

reduzidos, maior conveniência, segurança e flexibilidade, acesso em qualquer lugar, quando 

quiser, com o assunto que desejar, com a possibilidade ainda, de interação com diversas pessoas, 

com culturas, línguas e ideias heterogenias. 
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O conhecimento, de acordo com Davis e Botkin (1994), “está dobrando a cada sete anos 

e, em campos técnicos em particular, metade do que os alunos aprendem em seu primeiro ano 

de faculdade é obsoleto no momento em que se formam.” Isso exemplifica que a educação 

executiva é importante para promover o conhecimento técnico necessário no dia a dia dos 

trabalhadores, todas as áreas sofrem constantes modificações, naturais ou catalisadas pela 

evolução tecnológica.  

De volta ao vídeo, Morán (1995) descreve finalidades diferentes para o vídeo, a partir 

das características que cada um deles apresentam, a fim de escolher o melhor modelo para 

satisfazer o objetivo almejado, dos quais destacamos:  

• Vídeo como sensibilização: para apresentar um novo assunto, estimular a curiosidade e 

a motivação do aprendiz. 

• Vídeo como conteúdo de ensino: para informar algum determinado assunto. 

• Vídeo como ilustração: como forma de revelar cenários desconhecidos. 

• Vídeo como produção: registro do trabalho desenvolvido, expressão, etc.  

• Vídeo como simulação: reproduzir cenários por meio simulação. 

Neste estudo opta-se por utilizar o vídeo com as finalidades que se assemelham a 

ilustração, conteúdo de ensino e simulação, para que seja possível transmitir aos participantes 

um conceito novo aos participantes, contendo algumas teorias, e que simula bem uma tarefa já 

realizada na organização que os participantes atuam.  

As características do vídeo, adequação das organizações da evolução do conhecimento, 

dos avanços tecnológicos e os diversos propósitos do modelo audiovisual, o que faz este modelo 

ser relevante o estudo e importância para organizações observarem as diversas aplicabilidades 

que existem e poderão existir, para resolver antigas limitações dos modelos utilizados. 

 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 Ao pesquisar sobre as vantagens do uso do vídeo no ensino-aprendizagem, e confronto 

do modelo mais difundido, o texto, com o vídeo, encontramos dois artigos similares a este, 

ambos buscam comparar empiricamente, o uso do vídeo e do texto, como manuais para instruir 

tarefas computacionais utilizando programas de computador, com resultados divergentes na 

maioria dos dados apresentados. 

O primeiro, escrito por Tyner e Fienup (2015), descreve um experimento com 22 (vinte 

e dois) participantes, dos quais foram divididos em três grupos, os com instruções em texto, em 
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vídeo e sem instruções, com a tarefa de construir gráficos na ferramenta de gestão de tabelas 

Microsoft Excel.  

Os resultados descrevem as seguintes informações: os participantes que usaram o vídeo 

(42,8), organizaram significativamente mais elementos gráficos corretamente em comparação 

com aqueles que usaram o texto (33,8) ou nenhum instrumento (27,2). Houve também, uma 

diferença significativa na duração para completar o gráfico, em média, os participantes que 

usaram vídeo, construíram o gráfico em 57,4 minutos, significativamente menores do que os 

participantes que usaram texto (79,3) e nenhuma instrução (98,5). Concluíram então que os 

participantes que utilizaram o vídeo, foram mais rápidos e assertivos na realização da tarefa. 

Já o segundo artigo Käfer, Kulesz, Wagner (2017), teve como foco principal, a 

preferência dos participantes pelos modelos propostos. O experimento contou com 42 alunos 

de um curso de graduação de engenharia de software, para que realizassem tarefas 

computacionais de um módulo desenvolvido para o Microsoft Excel chamado de “Quadro 

Inspeção Spreadsheet (SIF)”, uma aplicação de software para análise de defeitos em folhas de 

cálculo.  

Após os experimentos, obtiveram as seguintes constatações: dos grupos que puderam 

escolher os manuais propostos, no total 13 (treze), 6 (seis) responderam que utilizaram apenas 

ou um pouco o vídeo tutorial, 4 (quatro) ambos, e 3 (três) apenas ou um pouco um texto. Em 

relação a duração das tarefas, a diferença dos tempos foi pequena.  

Foi observado pelos autores que participantes que usaram ambos, migraram do texto 

para o vídeo, por possuir caráter dinâmico. Diferenças pequenas tanto na preferência, quando 

ao medirem a duração das tarefas foram notadas. Concluíram então que, as diferenças dos 

fatores de eficiência e preferência, foram quase insignificantes, os participantes que utilizaram 

o texto conseguiram ser mais rápidos do que os com vídeo, mas no tempo para aplicar o 

conhecimento, conseguiram alcançar o mesmo desempenho no final dos que recorram ao texto.  

 Em suma, este estudo tem a finalidade de unir características em foco, eficiência e 

eficácia, do primeiro artigo, e a preferência, do segundo artigo, juntos demonstrar com melhor 

clareza, informações relevantes para uma possível tomada de decisões para as organizações que 

interessem em investir e diversificar seus meios de disseminação de conteúdo.  

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

No princípio, era necessário escolher um conteúdo relevante para que fosse possível 

desenvolver manuais em texto e em vídeo. Então foi escolhido a ferramenta Drupal que está 

em voga na organização escolhida para o experimento. 
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O Drupal é um gerenciador de conteúdo (CMS em inglês) de código aberto, escalável a 

partir de módulos, que permite se transformar em diversas aplicações web avançadas, com uso 

de ambiente gráfico, mais amigável aos desenvolvedores iniciantes, exigindo pouco ou quase 

nenhum, conhecimento de programação. 

Após a definição do conteúdo do experimento, elaboramos o manual em vídeo, 

contendo duas partes, a primeira, com a apresentação da ferramenta e alguns conceitos 

necessários para o entendimento do que seria executado, essencial para responder algumas 

perguntas no questionário pós-exercício, a segunda é uma tarefa, com alguns passos a passos, 

que ao final, chegaria ao resultado de um portal simples de notícias sobre futebol. 

Percebemos que era necessário criar um roteiro para que o vídeo não ficasse longo, com 

a intenção de otimizar o tempo e conteúdo, porque nas primeiras gravações, haviam alguns 

erros ou informações desnecessárias. Assim construímos um roteiro que serviu para o vídeo e 

também como uma base para o manual em texto. Notamos algumas dificuldades na gravação 

dos vídeos, como necessidade de um ambiente acusticamente protegido, por causa alguns ruídos 

e sons externos desnecessários, e necessidade de utilização de equipamentos de áudio, e 

softwares para manipulação mais avançados, em contrapartida com o texto, construído com 

maior simplicidade. 

Utilizamos o programa Virtual Box 5.2.20 para desenvolver uma máquina virtual, 

servidor web, com as configurações, como: 2 (Dois) Núcleos de processador, 2 (Dois) GB de 

memória, HD de 15 GB, Sistema Operacional CentOS 7, Apache, PostgreSQL, PHP 5.4, com 

a rede apenas entre hospedeiro e a máquina virtual. A escolha por esse modelo, foi para que 

fosse possível executar o experimento ao mesmo tempo, sem que haja interferência no tráfego 

de pacotes pela rede, que poderia influenciar no tempo final do experimento. 

Com todo o material pronto, elaboramos um cronograma de como funcionaria o 

experimento, determinamos o lugar, um laboratório de informática, que poderia abrigar 

diversos participantes ao mesmo tempo, com os recursos computacionais necessários. 

 No dia escolhido, reunimos os participantes no laboratório previamente configurado, 

com computadores com: mouse, teclado e monitor, dentre eles, onze com fones de ouvido. Em 

seguida, quando todos se posicionaram em suas estações, foi distribuído o Termo de 

Consentimento, para que todos lessem e assinassem, e depois respondessem o pré-questionário 

com perguntas pessoais, para a categorização dos participantes. 

 Então definimos sete dos onze, que possuíam fone de ouvido, para compor o grupo A 

que poderiam escolher se fariam com texto ou com vídeo, o restante, grupo B, fariam 

obrigatoriamente com texto, e outro grupo C, obrigatoriamente com vídeo. 
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Grupo Definição Nº de participantes 

A Texto ou vídeo 7 

B Apenas texto 9 

C Apenas vídeo 4 

Total  20 

Tabela 1- Participantes 

 

Quando todos terminaram de responder o questionário, promovemos o começo do 

experimento. Durante o experimento, fomos solicitados para esclarecer algumas dúvidas, entre 

as que mais se destacaram, foram a localização de elementos, insegurança em realizar alguns 

procedimentos, carecendo de confirmação para prosseguir, vindas dos participantes que 

utilizaram o modelo textual, diferente dos participantes com vídeo, que não houve dúvidas. Aos 

que já terminaram, indicamos que respondessem o questionário pós experimento com perguntas 

referentes ao assunto e a prática desenvolvida. 

Ao final, checamos cada portal desenvolvido. Foi extraindo o tempo de criação do 

último conteúdo criado do site, ponto final do experimento, assim obtivemos o tempo final certo 

de cada participante, e o tempo inicial, consta igual a todos, dado a hora de início do 

experimento. 

 Agora sim, com os dados brutos, separados em tabelas distintas, foi necessário compilar 

em apenas uma tabela única, que continha todos os dados relacionados de cada participante, de 

modo a facilitar a próxima etapa, de investigação dos impactos dos manuais em vídeo e em 

texto com relação a eficiência, eficácia, preferência e a opinião pessoal sobre a dificuldade 

referente à prática do exercício.  

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

5.1 Perfil dos participantes 

Após os resultados obtidos, pudemos observar que a relação de idade, que todos os 

participantes juntos, possuíam em média 22,2 anos, esta, que caracteriza com jovem, mas com 

alguns pontos de dispersões, participantes bem acima da média, como podemos observar 

abaixo:  
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Gráfico 1 - Idade de todos os participantes. 

 

Já em relação ao Grupo A, a média sobe para 25,43, com dispersões maiores em 

relação ao total de participantes, com caráter mais heterogêneo, quando tratamos das escolhas 

dos modelos de fato, para a realização das tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Idade dos participantes do Grupo A. 

 

 Os candidatos 4 e 7 do Gráfico 2, que constam com maior idade escolheram o vídeo, e 

houve escolhas do modelo textual nos participantes da faixa inferior à média, o que 

possivelmente elimina a relação direta da escolha do modelo, determinada pela idade do 

participante. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0 5 10 15 20 25

Id
ad

e

Nº do Participante

Idade

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Id
ad

e

Nº do participante

Idade



 12 

Sobre a escolaridade e a finalidade em que os participantes utilizam o computador, não 

foram encontradas características relevantes que influenciassem nos resultados.  

 

5.2 Preferência 

De acordo com a preferência, conseguimos medir a partir de duas formas, a primeira, 

pela escolha do Grupo A, que tinha a possibilidade de escolha de qual modelo utilizar no 

exercício. Foi possível observar no gráfico abaixo, que a maioria (57%) dos participantes do 

Grupo A escolheram o vídeo como modelo de aprendizado na hora de executar o exercício, mas 

o texto obteve uma grande representatividade (43%), que indica uma diferença muito pequena 

para o vídeo, demonstrando a importância que o texto ainda possui entre os usuários. 

 

Gráfico 3- Modelo mais escolhidos no exercício 

 

A segunda forma, foi a escolha de todos os participantes, no questionário pós-exercício, 

presente pela questão: “Se você tivesse que aprender algum programa, qual tipo de manual você 

escolheria?”. Com um espaço amostral maior, a preferência pelo vídeo aumentou, atingiu 65%, 

um aumento de 5% em relação ao Gráfico 3, mas o texto ainda sim possui uma 

representatividade importante além do mais, se analisarmos as idades, quando referimos ao 

Gráfico 4, contamos com todos os participantes, cujo a média de idade é menor, se comparado 

ao Grupo A, do Gráfico 3. Talvez isso explique o aumento de 5% da preferência pelo vídeo, ou 

como já descrito, não seja, mas sim um simples aumento de preferência exibida a partir de um 

número maior de participantes, assim a declarar com mais clareza esta preferência. 
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Gráfico 4 – Modelo preferido na pesquisa 

 

5.3 Eficiência 

 A eficiência, por sua definição de produtividade, escolhemos explorar o tempo gasto 

pelos participantes na solução do exercício, visto que as outras características inerentes da   

produtividade, eram iguais aos dois modelos propostos. 

 O Gráfico 4, demonstra que os participantes do grupo B, em média, demoraram um 

pouco mais para terminar o exercício do que os do grupo C, uma diferença de 3,17 minutos em 

relação as médias.  

 Essa diferença pode parecer pequena, visto que o exercício foi planejado para durar 

pouco tempo. Percebeu-se também que houve maior variação no tempo dos participantes do 

modelo textual, por causa da natureza e habilidade de cada participante no domínio da leitura e 

assimilação, em contrapartida, o vídeo obteve tempos mais homogêneos.  

 

 

Gráfico 5 - Média de tempo em minutos 
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5.4 Eficácia 

A eficácia, que possui como definição, a qualidade do que produz o resultado esperado, 

foi mensurada pelo número de acertos das três perguntas do questionário pós-exercício, que 

tinham a finalidade avaliar o entendimento do conteúdo apresentado, pois ao conferirmos os 

resultados finais, todos conseguiram finalizar corretamente o exercício proposto, com finais 

exatamente iguais.  

O resultado demonstrou que os participantes que usaram o vídeo foram mais assertivos 

nas perguntas do que os que manusearam o texto. Os que acertaram todas as três questões, 75% 

dos participantes usaram o vídeo, contra 33,3% do texto, 25% dos participantes do vídeo, 

erraram uma, contra 25% do texto, 41% do texto erram duas conta 0% do vídeo, e por fim, 

houve 12,5% dos participantes do vídeo que erraram todas as três perguntas, contra 0% do texto. 

Mesmo com essas diferenças, ao utilizar uma média ponderada (MP), para avaliar uma relação 

total de erros e acertos, onde cada acerto equivale a um peso maior, o resultado final foi: 

MPtexto = ((0 x 0) + (41,7 x 1) + (25x 2) + (33,3 x 3)) / 6 =  31,93% 

MPvídeo = ((0 x 12,5) + (0 x 1) + (12,5x 2) + (75 x 3)) / 6 =  41,6% 

 Isso demostra que os participantes que usaram o vídeo, mesmo assim, em sua maioria, 

acertaram mais questões sobre o assunto difundido, do que os participantes com texto. 

 

 

Gráfico 6 - Acertos nas perguntas referentes ao assunto   

 

0

41,7

25

33,3

12,5

0

12,5

75

0 1 2 3

Acertos nas perguntas referentes ao 
assunto

Texto Vídeo



 15 

5.5 Dificuldade do experimento 

E por fim, sobre a pergunta referente a dificuldade do experimento, quem utilizou o 

vídeo achou a tarefa mais fácil em sua maioria, e houve quem achou as tarefas difíceis com o 

texto. Respostas oriundas do questionário pós-exercício. 

 Muito fácil, apareceu: 37,5% dos participantes do vídeo, fácil 62,0%, e 0% acharam 

difícil o exercício. Já os participantes que manusearam o modelo textual, mostraram percentuais 

inferiores do que o vídeo em todas as categorias, atingiu 25% em muito fácil, 58,3% em fácil, 

exceto 16,7% dos participantes de texto, que acharam difícil o exercício ao utilizar o texto como 

manual. 

 

    Gráfico 7 - Qual o grau de dificuldade na realização das tarefas? 

 

5.6 Comentários 

 Um ponto interessante, foram alguns comentários opcionais, feitos pelos participantes, 

no questionário pós-exercício, demonstrando a transparência dos modelos propostos, 

prevalecendo o interesse pelo aprendizado da ferramenta.  

 O vídeo tinha objetivo ser parecido com os manuais em texto padrões da organização 

em estudo, tinha o caráter sequencial de tarefas, que necessitava de seguir passo a passo para 

chegar ao produto final correto, possível ver no comentário abaixo: 

“Acredito que com o passo a passo facilitou o término do proposto e o que mais dificulta 

é que tem que estar tudo correto.” (Texto) 
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 O intuito do exercício tinha como foco mensurar a duração na realização das tarefas 

propostas, mas foi possível observar que além disso, o conhecimento pode sensibilizar o 

interesse pelo conteúdo apresentado em alguns participantes. Imaginavam que desenvolver uma 

aplicação web era dificultoso, mas com novas tecnologias e o ensinamento, puderam realizar a 

tarefa com rapidez, algo que muito provavelmente, alguém sem o conhecimento, custaria a 

fazer. Exemplificado por vários comentários como: 

“O Drupal oferece grande funcionalidade para o desenvolvimento do que se propõe. É 

muito útil e funcional” (Vídeo) 

“Aquilo que eu achava que seria algo extremamente complexo, tornou-se fácil com o 

Drupal. (Vídeo)” 

“Método de criação de página/ conteúdo de fácil e simples criação.” (Texto) 

 Houve também participantes que se saíram muito bem com o manual em texto, a 

velocidade de leitura e interpretação variava de acordo com a capacidade de cada um, e ouve 

expressiva preferência pelo texto, quase igualando com o vídeo, nos mostrando que o texto 

continua útil e funcional, descrita pela facilidade deste participante, presente no comentário 

seguinte: 

“Muito acessível e simples a criação de um site. (Texto)” 

 

6 CONCLUSÃO 

O presente estudo descreveu a situações atuais que fomentaram a construção deste 

artigo, o avanço tecnológico e suas influências na sociedade, na educação e nas empresas nos 

convocam a explorar seus efeitos emergentes e as possíveis rupturas dos padrões existentes. 

 Atualmente, as organizações contemporâneas possuem o papel fundamental de analisar 

o que é aplicável e vantajoso utilizar, visto a vasta gama de inovações que surgem e 

desaparecem com rapidez, além do precioso cuidado com o capital intelectual, compostos pelas 

informações, dados, conhecimentos, entre outros, que permitem destaque ímpar, observado pela 

comoditização vários insumos que antes eram estratégicos. 

O vídeo se apresentou como uma forma interessante de disseminar o conhecimento, suas 

características rompem conceitos estáticos do texto, somados a nova cultura de consumo em 

massa de variados elementos audiovisuais, advinda da popularização de equipamentos de 

filmagem, armazenamento e de propagação, de modo que as organizações tendem a se adaptar 

os meios externos em que já se é comum a sociedade atual no seu dia a dia. 

Ao analisar os dados obtidos nesta pesquisa, foi possível constatar que o vídeo se saiu 

melhor em todos os aspectos, mesmo que em alguns a diferença seja bem pouca. A idade foi 
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um dado que poderia tender a escolha dos participantes para um determinado modelo, mas no 

grupo dos participantes que poderiam escolher qual manual usar, observamos que mesmo os 

participantes de idades acima da média optaram por vídeo e alguns abaixo da média optaram 

por texto, esse dado diminui sua relevância.   

A comparação com os trabalhos relacionados, os resultados confirmaram o aspecto da 

preferência relatada pelos estudos de Käfer, Kulesz e Wagner (2017) e a eficiência e eficácia de 

Tyner e Fienup (2015), mas como citados por Käfer, Kulesz e Wagner (2017), as diferenças 

foram pequenas, diferente da expectativa criada. 

Vale ressaltar, que foi para um conteúdo específico, é necessário analisar se em outros 

cenários, os resultados seriam equivalentes. O uso de ferramentas que misturem o texto e o 

vídeo podem ser interessantes, para que características negativas de cada modelo, possam se 

anular, e potencializar suas vantagens. 

Como a tecnologia avança vertiginosamente, já encontramos outros modelos de 

disseminação de conteúdos relevantes a serem investigados, como os vídeo games, realidade 

virtual e aumentada, que viabilizam uma nova gama de funcionalidades, habilitando a 

possibilidade de interatividade a partir de controle nas tomadas de decisões e a maior imersão 

nas simulações que se aproximam mais da realidade. 
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Anexo A – Questionário Pré-experimento 
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Anexo B – Questionário Prós-experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


