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Resumo 

 A sociedade vive em mudanças e os docentes devem incorporar essas mudanças 

sociais dentro do espaço escolar. Assim os educadores devem utilizar de todos os recursos 

tecnológicos disponíveis, cujos recursos apontam para uma nova alfabetização, a 

alfabetização audiovisual. A aprendizagem audiovisual está cada vez mais em ascensão, 

a difusão de conhecimento é uma das questões mais importantes que a comunicação 

propõe hoje para a educação. O professor não está preparado para trabalhar com o alto 

volume de informação que chega, pois, o mesmo não tem essa preparação em sua 

formação acadêmica ou em formações continuadas. Em nosso trabalho escolhemos a 

pesquisa qualitativa, foi realizado com 17 professores e auxiliares da educação infantil. 

Primeiramente foi realizado uma pré-pesquisa qualitativa, para compreender as 

necessidades dos professores. Após análises dos dados obtidos com o questionário, 

planejamos quais técnicas abordaríamos em nosso curso. O curso foi realizado on-line. O 

nosso curso proporcionou um aperfeiçoamento a estes educadores, os quais relataram que 

os conhecimentos adquiridos, veio ao encontro com o esperado pelos mesmos. Com isso 

concluímos que a necessidade de aperfeiçoamento e formação continuada sobre os 

recursos audiovisuais são de suma importância, auxiliando os profissionais no 

planejamento e execução de suas aulas. 

 

Introdução  

Estamos vivendo em uma sociedade de constantes mudanças e desafios, essas 

mudanças acompanham crianças e adolescentes para dentro do ambiente escolar, 

ampliando o conceito atual de educação. Quando se fala em inovação na educação 

pensamos logo em algo complexo, mas fazer inovação na educação não é somente utilizar 

novas metodologias, mas atualizar as já existentes, mudando a ação didática do professor.  

As escola tem o papel de estimular o aluno a buscar novos conhecimentos, como 

relata o estudo de Pereira et al. (2018, p.210)  a escola tem hoje a possibilidade de não ser 

apenas reprodutora e/ou consumidora de imagens. A ela cabe estimular o aluno a criar e 

buscar novos conhecimentos, apropriando-se deles com e através das Novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação (NTICs).  
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A sociedade vive em mudanças e os docentes devem incorporar essas mudanças 

sociais dentro do espaço escolar. Assim os educadores devem utilizar de todos os recursos 

tecnológicos disponíveis, cujos recursos apontam para uma nova alfabetização, a 

alfabetização audiovisual. O educador munido das modificações presentes na sociedade 

deve procurar superar os desafios ideológicos presentes no sistema educacional, 

inovando, buscando novos caminhos em prol de favorecer ao desenvolvimento humano 

de forma crítica e reflexiva (Perin e Malavasia, 2019).  

O conhecimento de novas estratégias pedagógicas vem se tornando primordial, 

fazendo com que o educador reconstrua suas práticas pedagógicas, utilizando de recursos 

inovadores (Cicuto; Mirana e Chagas, 2019). Muitos desses recursos vêm a partir da 

implementação da tecnologia.  

Com as mudanças sociais alunos desde a tenra idade já utiliza diversos aparatos 

tecnológicos, sendo assim temos alunos nativos digitais, que se encantam facilmente 

pelas tecnologias, porém, nossas escolas ainda utilizam em sua grande maioria o modelo 

tradicional de ensino. Como salienta Pereira  

 Sabe-se que o sistema educacional tem sustentado uma tradição conteudista e 

normatizadora, centrada no professor e na aferição da quantidade de 

informação absorvida pelo aluno, colocando-o na posição de sujeito passivo. 

Esse modelo de educação que privilegia o conteúdo – muitas vezes 

desconectado à realidade do educando – em detrimento às práticas de ensino 

autônomas e criativas, muito serviu à Era Industrial na qual o acesso à 

informação era restrito e a especialização do trabalho tinha fundamental 

importância. (2018 p.211). 

 

O inovar em educação é reavaliar o papel do educador e do aluno no processo de 

aprendizagem, os educadores têm que estar em constante atualização e construindo 

competências para trabalhar com os novos recursos tecnológicos, quando fizemos a 

pesquisa prévia de nosso público, tínhamos o objetivo de saber como eles compreendiam 

a inovação e a utilização da linguagem audiovisual e como já utilizavam em sua sala de 

aula. Pois como podemos analisar na matéria escrita por Amelia Hamze (2020) ela relata 

que quando o professor constrói competência e habilidade para trabalhar com recursos 

tecnológicos, ele enriquece o contexto que está trabalhando, e os meios audiovisuais hoje 

já deixaram ser apenas uma ferramenta didática, eles demandam interações continuadas, 

visando à criação de novas mensagens e informações. 

 O mundo é mediado por imagens e sons, sejam fotografias, ilustrações, expressões 

plásticas, vídeos, filmes e músicas, estes elementos fazem parte do cotidiano desta 



  

 

 
39  

geração e chegam aos lares e à cognição das crianças muito antes de irem para a escola 

(FRANCO, 2013).  Em nossas escolas podemos observar o ensino tradicional, utilizam 

muito o lúdico para o ensino, com o uso das televisões e materiais recicláveis, porém não 

se tem suporte para outras tecnologias, os quais os alunos muitas vezes já têm em suas 

casas. Falta capacitação docente na área tecnológica para uso didático, já que usar a 

tecnologia no seu dia a dia difere do uso da mesma de forma pedagógica.  

A aprendizagem audiovisual está cada vez mais em ascensão, a difusão de 

conhecimento é uma das questões mais importantes que a comunicação propõe hoje para 

a educação. Para o autor Martin-Barbero, no nosso sistema escolar, constata-se que não 

só existe o preconceito com relação à oralidade cultural, como também com relação à 

cultura audiovisual: uma atitude defensiva diante do desafio de reconhecer um novo 

ecossistema comunicativo, no qual emerge outra cultura, com novos modos de ler, ver, 

pensar e aprender. (MARTIN-BARBERO , 2000, aput PIRES, 2010, p. 283).  

Com o cenário atual trazido pela pandemia do COVID-19, mostrou a importância 

de estarem inovando a forma de repassar os conhecimentos, com as escolas físicas 

fechadas os meios de comunicação virtual nunca foram tão utilizados, isso abrangendo 

todos os níveis da educação. Os educadores, em sua grande maioria, estão se reinventando 

e tendo o papel de ensinar não somente seus alunos, mas ensinar os pais como aplicar as 

atividades propostas por eles.  Ele precisa estar disposto a refletir, pesquisar e conduzir 

questões imprevistas que podem surgir no decorrer das ações, acrescentando 

conhecimento aos saberes que o educando traz consigo. (Pereira et al, 2018). 

O CIEB (Centro de Inovação para a Escola Brasileira) fez uma pesquisa sobre as 

estratégias do ensino remoto pelas secretarias de educação, onde nos trouxe dados bem 

preocupantes, pois 10 dias após o fechamento das escolas 63% das escolas não tinham 

estratégias de ensino remoto a serem adotadas até o momento.  A grande maioria das 

secretarias estaduais (60%) afirmou não contar com um processo mais estruturado para 

proporcionar a aprendizagem remotamente (plataformas on-line, disponibilização de 

videoaulas gravadas e compartilhamento de materiais digitais). No âmbito municipal 

cerca de 40% não utilizam nenhum recurso tecnológico, com isso dificultando ainda mais 

a implementação das aulas remotas.  

Quando falamos em ensinar remotamente, nos deparamos com algumas 

dificuldades de ensino aprendizagem, gerado pela falta de intimidade com o ensino 
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remoto, nos mostrando que precisamos estar em constante aperfeiçoamento com as 

formas de ensinar, com Kochhann, Omelli e Pinto (2007, p. 05) asseveram que, “[...] os 

profissionais da educação com certeza foram formados na prática tradicional e por isso, 

tendem a educarem como foram educados, já que um novo projeto de educação é 

sinônimo de trabalho árduo, exige o rompimento com a acomodação [...]”.  

A realidade de estruturas, materiais pedagógicos e conhecimentos, não 

possibilitam o professor trabalhar com as ferramentas e recursos do audiovisual. O 

professor não está preparado para trabalhar com o alto volume de informação que chega, 

pois, ele não tem essa preparação em sua formação acadêmica ou em formações 

continuadas. Esta realidade foi  observada no trabalho de Pereira e Mattos (2020, p.10).  

na nossa pesquisa os professores relataram que: 

Sou do tempo que o professor e o quadro em sala de aula era o que 

bastava. Pensei assim até pouco tempo... não tinha noção do quanto eu 

precisava me rever enquanto docente...hoje acredito que o professor é 

um mediador de conhecimento, não é mais a fonte absoluta do saber.(...) 

A pandemia me trouxe muito trabalho, muito mais pelo meu despreparo 

e resistência em admitir que “ minhas verdades” precisavam ser 

reavaliadas, bem como minhas aulas. Professora 2 

 

 

Em três meses utilizei mais recursos tecnológicos do que nos 23 anos 

de trabalho como professora municipal e estadual. Vim de outro tempo. 

Sempre me senti despreparada...não me imaginava atravessando aquilo 

que eu tinha como verdade absoluta. Ao assistir as gravações das 

minhas primeiras aulas, tive vontade de trocar de profissão... não queria, 

como aluna assistir aulas como aquelas que só o que tinham de diferente 

era uma Plataforma...aulas cansativas. Chorei... estudei, fiz  pós 

graduação para ministrar aquelas aulas? Foi um sofrimento. Mas 

aprendi muito. Primeiro fui “aprender” a planejar e estudar meu 

planejamento... aquelas perguntas do magistério dos anos 90 fizeram 

toda a diferença: Por quê? Para quem? Como? Ganhei alma nova. 

Aprendi a aprender. Tem sido desafiador. Mas em junho de 2020, posso 

dizer que eu gostaria de ser aluna de mim mesma. Professora 4 

 

Os relatos mostram a mudança da prática docente fazendo com que a utilização 

da metodologia ativa para estimular os alunos vem sendo usada em todos os ambitos 

educacionais, como ressalta Berbel (2011, p.28) que estas metodologias podem favorecer 

a autonomia, incluindo o fortalecimento da percepção do aluno de ser origem da própria 

ação, tendo o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na 

teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria 

perspectiva do professor.  
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 A avaliação da aprendizagem requer muito mais que a forma tradicional de 

avaliação, como trazido por Barbosa et al. (2019, p.376) avaliação mediadora traz uma 

forma justa e eficaz de avaliar o aprendizado do aluno no ambiente de ensino a distância, 

pois ela acompanha seu aprendizado no decorrer do curso, sem constrangimentos ou 

tensões.  

Quando buscamos conhecimento e novas formas de aprender e ensinar 

entendemos que podemos fazer a diferença na vida daqueles que por nós são assistidos. 

Pois a escola deve ser um espaço para a formação plena do cidadão.  Porém muitas vezes 

deixa de lado áreas do conhecimento como o audiovisual, que já está inserida na cultura 

do aluno. 

Saliento que esta nova etapa que estamos vivendo, vai proporcionar e enfatizar 

mais ainda a necessidade de aprendermos mais sobre a inovação da educação, suas 

aplicabilidades e seus recursos, pois os educadores terão que se inovar para que os 

conteúdos propostos sejam efetivamente aprendidos pelos educandos. 

 Com isso escolhemos fazer o minicurso em uma instituição de educação infantil, 

onde sabemos que existe maior dificuldade entre os docentes para trazer diversidade, 

novidade e inovação na educação infantil.  

METODOLOGIA  

Em nosso trabalho escolhemos a pesquisa qualitativa, que segundo Moresi (2003, 

p. 8) considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números. Observando, descrevendo, interpretando e atribuído 

significado ao processo.   

Esta pesquisa é dividido em várias abordagem, nós escolhemos o estudo de caso, 

que o autor Moresi (2003, p.10) trás que é: 

O circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma 

pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma 

comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e 

detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo. Não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 

descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de 

abordagem. 
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 O nosso estudo de caso foi realizado com 17 professores e auxiliares da educação 

infantil do Centro de educação Infantil Criança Feliz do município de São Miguel do 

Oeste.  

 Primeiramente foi realizado uma pré-pesquisa qualitativa, para compreender as 

necessidades dos professores (futuros alunos do curso). Sendo assim, foi encaminhado 

um questionário utilizando a plataforma Google Formulários (07/10/2020), para que eles 

respondessem de forma assíncrona os conhecimentos que eles esperavam ter com o curso 

sobre técnicas Audiovisuais e quais já utilizavam.  Após análises dos dados  obtidos com 

o questionário, planejamos quais técnicas abordaríamos em nosso curso em função da 

necessidade dos alunos, os quais foram: opções de programas para edição de vídeos 

(KineMaster e Movavi), técnica de enquadramento, narrativa, decupagem, Chroma-key e 

avatar. 

O curso foi realizado on-line, divididos em dois momentos (duas horas cada) 

utilizando a plataforma do Google Meet para ministração.  

No dia 09/10/2020 foi criado um grupo de WhatsApp no qual utilizamos para nos 

comunicar com os participantes, em seguida no dia 13/10/2020 disponibilizamos vídeos 

da plataforma do Youtube, alguns feitos pelo nosso orientador e outros tutoriais de 

utilização dos programas (figura 1), disponibilizamos o links para acesso ao contudo na 

integra:  

A- https://www.youtube.com/watch?v=uudlgegJbCQ&feature=youtu.be 

B- https://www.youtube.com/watch?v=V5-PHJ9ihXM&feature=youtu.be 

C- https://www.youtube.com/watch?v=p4DdZE2oIUA&feature=youtu.be 

D- https://www.youtube.com/watch?v=sN-WRoENo-Q 

E- https://www.youtube.com/watch?v=V8dT9Nn6z8M&list=PLZYBNvBOQtZ8_gxe

fyf8O3Gr9VsBpoG1S&index=6 

F- https://www.youtube.com/watch?v=xnjqpbFsnZM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uudlgegJbCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V5-PHJ9ihXM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p4DdZE2oIUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sN-WRoENo-Q
https://www.youtube.com/watch?v=V8dT9Nn6z8M&list=PLZYBNvBOQtZ8_gxefyf8O3Gr9VsBpoG1S&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=V8dT9Nn6z8M&list=PLZYBNvBOQtZ8_gxefyf8O3Gr9VsBpoG1S&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xnjqpbFsnZM
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Figura 1: Vídeos disponibilizados para os alunos : A)Narrativa, B) Decupagem, C) 

Enquadramento, D) Tutorial Kinemaster, E) Tutorial Chroma-Key e F) Tutorial Movavi 

 

Foi realizado um encontro síncrono com os participantes no dia 20/10/2020 das 09:00 

às 11:00 horas: 

1º Momento: Passamos um pequeno vídeo, no qual nos apresentamos utilizando as 

técnicas e linguagens audiovisuais (Figura 2), vídeos disponíveis no link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1x-wNJ7b0rzzwhWHSsi1k201PTIk9k4b_?usp= 

sharing 

  

 

 

 

Figura 2: Vídeo de apresentação - A) Apresentadora Raquel B) Apresentadora Jessica 

 2º momento: Apresentação em PowerPoint de fundamentos teóricos sobre os temas 

enquadramento, narrativa, decupagem, Chroma-key e avatar, após realizamos uma roda 

de conversa com os participantes para tirar dúvidas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1x-wNJ7b0rzzwhWHSsi1k201PTIk9k4b_?usp=
https://drive.google.com/drive/folders/1x-wNJ7b0rzzwhWHSsi1k201PTIk9k4b_?usp=
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Figura 3 – Apresentação dos participantes. 

3º momento: apresentamos uma proposta da atividade prática na qual as participantes 

deveriam fazer um pequeno vídeos utilizando apenas 5 fotos (figura 4), para que elas 

treinassem as técnicas e tirassem duvidas,  tiveram 20 minutos para elabora-los e manda-

los via WhatsApp, para que todos pudéssemos assistir e fazer a troca de ideias e 

dificuldades, disponibilizamos 5 deles no link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oD1-rgR3PX1HP-wUcsjmQwo2SMnJ8ycM? 

usp=sharing 

 

Figura 4: Vídeos produzido com 5 fotos 

4º momento: Encaminhamento da atividade assíncrona, na qual elas tiveram que elaborar 

um vídeo com no mínimo 10 fotos as gravações, está atividade teve o objetivo de fazer 

https://drive.google.com/drive/folders/1oD1-rgR3PX1HP-wUcsjmQwo2SMnJ8ycM?
https://drive.google.com/drive/folders/1oD1-rgR3PX1HP-wUcsjmQwo2SMnJ8ycM?
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com que elas percebessem a diferença de poder contar uma história com mais tempo ou 

maior número de imagens.  

5º momento: Considerações finais. 

 Realização do momento assíncrono realizado do dia 21 ao 26/10/2020: 

 Este período as participantes tiveram para elaborar e enviar os vídeos, as 

apresentadoras ficaram disponíveis para auxiliar no que fosse necessário para execução 

da tarefa.  Disponibilizamos 6 dos vídeos produzidos nesse período (figura 5), os demais 

não foram disponibilizados devido aos direitos de imagem. 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hq5ehkZtalmi-F3XBmkz08HbDg07ybF8? 

usp=sharing 

 

Figura 5: Vídeos produzido com 10 fotos 

 Foi realizado um encontro síncrono com os participantes no dia 27/10/2020 

das 09:00 às 11:00 horas: 

1º Momento: Roda de conversa, no qual compartilhamos os conhecimentos, escutando 

das participantes, suas opiniões sobre o curso e sobre a utilização da tecnologia em suas 

práticas escolares. 

https://drive.google.com/drive/folders/1hq5ehkZtalmi-F3XBmkz08HbDg07ybF8?
https://drive.google.com/drive/folders/1hq5ehkZtalmi-F3XBmkz08HbDg07ybF8?
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 2º momento: Responderam um questionário utilizando a plataforma Google Formulários 

avaliando o curso e os conhecimentos adquiridos, esta avaliação foi anônima, pois 

queríamos que as participantes se sentissem a vontade ao responder (figura 6). 

 

Figura 6- Avaliação Final do curso 

3º momento: Vídeo de despedida feito pelas apresentadoras. Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1y4R-SARrzvGaepFuaOPSndczxk-jRoVk? 

usp=sharing 

 

Nesta entrevista podemos observar a importância que o curso teve para as 

professoras, pois quando questionadas sobre os conhecimentos adquiridos e sua utilização 

em suas práticas pedagógicas, todas avaliaram que o curso foi satisfatório, segue algumas 

respostas: 

“Sim, atualmente vivemos um momento atípico na educação 

infantil, no qual se faz presente o trabalho remoto, sendo assim, a 

sala de aula é virtual. Os conhecimentos abordados são muito 

importantes para esse trabalho EAD, foram abordadas 

ferramentas de construção de vídeos relevantes.” Professora1.  

 

“Foi satisfatório e com certeza irão me auxiliar em sala de aula” 

Professora 2   

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1y4R-SARrzvGaepFuaOPSndczxk-jRoVk?
https://drive.google.com/drive/folders/1y4R-SARrzvGaepFuaOPSndczxk-jRoVk?
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“Os conhecimentos adquiridos são satisfatórios. Irão me auxiliar 

na prática pedagógica.” Professora 3 

 

Percebemos na fala dos alunos a importância da capacitação na área audiovisual, 

com isso auxiliando a prática pedagógica, principalmente em tempos de ensino remoto. 

Em relação à avaliação do domínio de conteúdo das apresentadoras, tivemos a 

unanimidade falando que sim, segue algumas respostas: 

“As apresentadoras foram claras e objetivas em suas explanações 

e conseguiram nos auxiliar e tirar as dúvidas que surgiram no 

decorrer da formação.” Auxiliar 1 

 

“Sim, estavam preparadas para nos orientar na utilização das 

ferramentas, passando confiança, efetivando a aprendizagem.” 

Professora 4 

 

“As apresentadoras demonstraram um excelente domínio dos 

conteúdos, apresentando-o com clareza.” Professora 5 

 

“Com certeza, aprendi muito com elas, senti segurança e 

conseguiram passar de forma clara toda a proposta da formação.” 

Auxiliar 2 

 

Estes relatos mostram a importância da capacitação das apresentadoras sobre os 

conteúdos do curso, com isso conseguimos passar para os nossos alunos do curso as  

práticas necessárias para produção audiovisual. 

Quando relataram as sugestões para melhoria da qualidade do curso, foi salientado 

a falta do presencial pelas participantes, vindo de encontro com as dificuldades sentidas 

por nós. Salientamos que esta nova etapa que estamos vivendo, nos proporcionou 

enfatizou mais ainda a necessidade de aprendermos sobre o audiovisual, suas 

aplicabilidades e seus recursos, pois os educadores estão se inovando para que os 

conteúdos propostos sejam efetivamente aprendidos pelos educandos. 

Conclusão 

  Sabemos que a decisão de aderir ao uso de novas tecnologias, ou a qualquer 

outra metodologia inovadora no ambiente escolar é uma tarefa difícil, principalmente 

porque os professores em geral têm receio de “perder” o controle da aula. De acordo 

com Borba e Penteado (2003, p.56). “as inovações educacionais, em sua grande 
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maioria, pressupõem mudança na prática docente, não sendo uma exigência exclusiva 

daquelas que envolvem o uso de tecnologia informática”.  

 A escola não tem conseguido acompanhar, em sua grande maioria, todo esse 

avanço tecnológico,  a modificação do contexto educacional para inserção das tecnologias 

traz consigo a necessidade de professores e educadores repensarem suas práticas 

pedagógicas bem como a metodologia das suas propostas de trabalho.  

 A produção de aulas remotas, consequência da pandemia, nos trouxe a realidade 

do despreparo estrutural e pessoal da educação, assim fazendo com que todos tivessem 

que se aperfeiçoar e buscar conhecimento para realização de qualidade das mesmas.  

 O nosso curso proporcionou um aperfeiçoamento a estes educadores, os quais 

relataram que os conhecimentos adquiridos, veio ao encontro com o esperado pelos 

mesmos. Com isso concluímos que a necessidade de aperfeiçoamento e formação 

continuada sobre os recursos audiovisuais são de suma importância, auxiliando os 

profissionais no planejamento e execução de suas aulas, tornando-as mais interativas e 

atrativas, assim formando um conhecimento efetivo. 
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