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Resumo: A tecnologia por si só não atende às necessidades da aprendizagem, ela é apenas um
instrumento, uma ferramenta. Neste contexto o artigo conceitua e investiga a relação e
contribuições das Tecnologias de Comunicação e Informação para o processo de ensino e
aprendizagem, tendo como foco o uso de hipermídia como forma de ampliar aspectos de
interatividade capazes de potencializar este processo. A exemplificação do conceito proposto
é realizada através do uso da ferramenta YouTube Annotations, tomando como base vídeos da
Khan Academy que abordam a matemática Integral/Diferencial do Ensino Superior. Como
resultado demonstra-se à criação de soluções de vídeo interativas que podem ser aplicadas nos
ambientes de ensino a distância, semipresencial ou no apoio ao ensino presencial, mesmo em
disciplinas tidas como “difíceis”, a exemplo matemática Integral/Diferencial, tornando o
aprendizado destes conceitos mais dinâmico, interessante e atrativo para o aluno.
Palavras-chave: Hipermídia, Hipertexto, Aprendizagem, Tecnologia, Educação.
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INTRODUÇÃO

As Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) estão possibilitando algumas
modificações com relação à educação e à aprendizagem. A relação entre as TICs e o processo
de construção do conhecimento é um aspecto de grande relevância na compreensão do novo
modelo de aprendizagem que passa a ser mediada pela TIC.
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A construção do conhecimento é realizada pelo homem desde o princípio da sua existência.
As diversas formas de expressão do saber permitiram ao ser humano construir relações e uma
constante comunicação com o mundo, ampliando a sua capacidade cognitiva.

O conhecimento é concebido com a percepção da própria prática e ele não pode estar centrado
numa verdade absoluta e nem numa única direção. Ele existe para atender o princípio da
coletividade, subjetividade, relacionamento entre os sujeitos, mundo e conhecimento. Todos
vão interagir e formar várias inteligências coletivas.

Segundo Lévy (1998) a inteligência coletiva é aquela distribuída por toda parte,
incessantemente valorizada, coordenada em tempo real e que vai resultar na mobilização
efetiva das competências. Verdadeiramente podemos notar que não existe um conhecimento
pronto e nem um reservatório de conhecimentos. O que existe são pessoas detentoras de
algum tipo de saber. Ainda para Lévy, os princípios que fundamentam a inteligência coletiva
são: “Cada um sabe... Nunca se sabe... Todo saber está na humanidade”.

As alterações dos saberes, a partir das modificações sociais possibilitam ao ser humano
transformar a realidade. Dessa forma o sujeito divide-se entre um saber já construído e o
saber científico, onde a dúvida é a condição do existir (RAMAL, 2002). Nesta concepção, o
uso das tecnologias possibilita a produção de um conhecimento histórico-social a partir da
relação homem/conhecimento/mundo. Pensar sobre tecnologia e conhecimento é compreender
que ambos estão a favor do pensamento humano.

Para Lévy (1995), o ciberespaço deve ser analisado como uma ferramenta importante que
contribui na ampliação do conhecimento do aluno, pois permite a interação e a construção
colaborativa dos saberes.

O ciberespaço, simbolizado pela internet, é um instrumento de comunicação onde se veicula
diversas informações de forma interativa. Para Lévy (1995), o ciberespaço contribui para o
desenvolvimento da inteligência coletiva. As instituições educacionais, na medida do
possível, buscam adequar-se às mudanças, provocadas, principalmente, pelo avanço de ensino
à distância, além da típica mudança no tocante à postura do educador, que não se limita em
fornecer conhecimentos, mas passa a orientar e mediar seus alunos, bem como à postura do
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aluno, ávido por relações mais dinâmicas e conectadas com propostas de ensino mais
modernas e relacionadas ao uso de novas tecnologias.

Ao pensar na utilização das tecnologias de informação e comunicação nas práxis pedagógicas
constata-se que há a possibilidade da construção interativa e colaborativa de conhecimentos.
O sujeito interage com outros saberes, transformando-se numa teia de relações, onde o
conhecimento já não é especifico e único, mas construído coletivamente e em rede.

2

A PRÁXIS PEDAGÓGICA A PARTIR DA COMPREENSÃO DO USO DAS

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
Para se falar sobre tecnologia e educação, temos que refletir sobre o processo de
aprendizagem, chamando a atenção para os seus quatro elementos fundamentais: o conceito
do aprender, o papel do aluno, o papel do professor e o uso da tecnologia.

Dentro dos modelos educacionais praticados, a práxis pedagógica utiliza o conceito de
ensinar, geralmente associado ao papel do professor, que perpassa pelas funções de
transmissor de conhecimentos e experiências e o conceito de aprender, ligado ao sujeito
(aluno) que tem a “obrigação” de absorver e reproduzir as informações recebidas.

Nessa práxis pedagógica, pautada diretamente na ação desses sujeitos, logo se identifica a
necessidades de reformulação das relações de ensino-aprendizagem atuais. As instituições de
ensino procuram incentivar seus educadores a desenvolverem iniciativas pedagógicas
diferenciadas, tais como o ensino por projetos, que tem sido uma entre tantas estratégias
pedagógicas experimentadas para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, restituindo
ao educando o papel de investigador, o prazer da descoberta e a satisfação pelo ato de
aprender.

Além disso, para MORAN (2010) a práxis ainda reforça o papel do professor como sendo
aquele que procura dar significado ao conhecimento, produz reflexões e conhecimento
próprios, pesquisa, dialoga, debate, desenvolve competências pessoais e profissionais atitudes
éticas, políticas, muda comportamentos, transfere aprendizagens, integra conceitos teóricos
com realidades praticas, relaciona e contextualiza experiências, dá sentido às diferentes
práticas da vida cotidiana, desenvolve a sua criticidade. O professor tem agora a possibilidade
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de desempenhar o seu verdadeiro papel: o mediador entre o aluno e sua aprendizagem, o
facilitador, o incentivador e o motivador dessa aprendizagem.

Nesse ínterim, surgem as ferramentas tecnológicas, não para resolver os problemas atuais da
educação, mas para contribuir nessa nova dinâmica de ensino. Essa mudança é percebida
quando o aluno passa a ser o responsável pelo seu processo de aprendizagem. Essa
mentalidade aliada ao uso da tecnologia: o computador, a informática, a telemática e a
educação à distancia, é que vão viabilizar e embasar mudança.

A tecnologia por si só não atende às necessidades da aprendizagem, ela é apenas um
instrumento, uma ferramenta. Pensar na tecnologia enquanto um facilitador no processo de
aprendizagem significa legitimar sua função nos processos de construção do conhecimento.

As TICs vêm possibilitando transformações profundas na sociedade e nas formas de
relacionamento entre as pessoas, refletindo mudanças também na educação e na
aprendizagem. O que vai ser aprendido não é necessariamente planejado, ou quando é, deve
ter a flexibilidade suficiente para acomodar novos questionamentos e inquietações. A figura
de um único interlocutor do conhecimento é substituída pela figura de um mediador e os
instrumentos utilizados no processo de ensino e aprendizagem devem permitir a integração e
colaboração entre os sujeitos dentro e fora do espaço de ensino e aprendizagem, que não é
mais necessariamente uma sala de aula convencional. Ao invés de uma aprendizagem
estruturada por níveis, organizadas pela noção de pré-requisitos, abrem-se espaços de
conhecimentos abertos, contínuos, não lineares e que se reorganizam conforme os objetivos
ou contextos onde o sujeito ocupa um lugar singular e coletivo.

Este processo requer do aluno uma tomada de consciência sobre o seu papel na aprendizagem.
Pensar na educação e agir na educação deve contemplar a construção colaborativa e interativa
de redes de pensamento próprio, a partir de outros já existentes, para uma nova elaboração de
conhecimento.

A Tecnologia na Educação requer um olhar mais abrangente, envolvendo novas formas de
ensinar e de aprender que atendam ao novo paradigma da sociedade do conhecimento, que se
caracteriza por princípios de diversidade, integração e interatividade. Sua utilização no
sistema educativo deve observar o campo de atuação dos professores, que não fica limitado
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apenas à melhoria da eficácia do ensino tradicional ou à mera utilização tecnológica
educacional, através dos meios informáticos. As TICs exercem um papel de agente de
mudanças profundas na educação possibilitando novos objetivos na prática pedagógica.

O uso das TICs, trás novas percepções sobre a natureza dos saberes e passa a ter como foco o
trabalho cooperativo. Vivências e práticas educacionais que ocorrem com o desenvolvimento
de interfaces entre diversos pólos culturais e de pesquisa. Essas novas alternativas fomentam
as investigações científicas principalmente no que se refere ao ensino superior. Observando-se
a questão com outro olhar, no qual escola atual está inserida numa sociedade que valoriza a
informação, o uso das TICs também tem um papel importante na formação de cidadãos que
valorizem o exercício de uma cidadania participativa, crítica e interveniente.

Do ponto de vista pedagógico, o momento é de buscar a re-significação dos espaços
educacionais, transformando-os num espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas
múltiplas dimensões. Há uma nova perspectiva para a compreensão do processo de
ensino/aprendizagem. O conhecimento é construído numa estreita relação com os contextos
emocionais e sociais. A formação do aluno não é mais pensada apenas com desenvolvimento
da sua atividade intelectual, mas como um processo global e complexo de formação.

Ao pensar na possibilidade da aplicabilidade de elementos tecnológicos, o docente necessita
rever a sua prática, compreendendo que a análise, a reflexão e a re-significação do
conhecimento devem ser considerados na prospecção dessa nova práxis pedagógica, nesta
sociedade da informação.

O aluno, vivenciando este novo momento, busca visualizar o mundo e interagir,
transformando sua realidade e construindo um pensar próprio. Ainda durante esse processo,
ele deverá ter consciência do seu papel na aprendizagem, no qual ele também é o responsável
pelo seu próprio desempenho e não o educador ou a tecnologia.

Ao se trabalhar com as TICs, na concepção da construção do conhecimento, o primeiro passo
é o questionamento e a redefinição os papéis dos sujeitos na educação. O educador, ao refletir
sobre sua práxis pedagógica, passa a construir novas possibilidades de aprendizagem. Neste
momento, ao se pensar em educação ou em agir na educação, deve-se pensar em construção
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colaborativa e interativa de redes capazes de potencializar pensamentos, conforme explicado
por Lima Junior (2003).

As novas formas de inter-relação que objetivam a sua sobrevivência
possibilitam a construção do conhecimento a partir da relação
homem/conhecimento/ mundo. Pensar então sobre técnica e tecnologia é
compreender que ambas estão imbricadas sendo uma e outra uma extensão
do pensamento humano. (LIMA JUNIOR, 2003).

Na rede, os sujeitos aprendem e apreendem através de outros sujeitos, com olhares,
experiências vividas e conhecimentos diferenciados. Esta inter-relação é que vai permitir a
elaboração do conhecimento coletivo contendo a subjetividade humana.

Para MORAN (2010), conhecer é relacionar, integrar, contextualizar, fazer nosso o que vem
de fora. Conhecer é saber, é desvendar, é ir além da superfície, do previsível, da exterioridade.
O conhecimento se dá no processo rico de interação externo e interno. Pela comunicação
aberta e confiante desenvolvemos contínuos e inesgotáveis processos de aprofundamento dos
níveis de conhecimento pessoal, comunitário e social.

A educação encontra-se em franco processo de mudança, principalmente na sua forma de
comunicar, falamos de comunicação autêntica e aberta, onde busca-se ser um educador em
um contexto participativo, interativo, vivencial. É nesse contexto que se dá o verdadeiro e
profundo aprendizado e as tecnologias nos ajudam a realizar aquilo que desejamos fazer,
ampliam a capacidade e alcance da comunicação, proporcionam a vivência de processos
participativos, integrando as possibilidades da aula-pesquisa/aula-comunicação, num processo
dinâmico e amplo de informação inovadora e de dimensões pessoais: cognitivas, emocionais,
sociais, éticas. Cabe ao professor ajudar ao aluno acreditar em si, sentir-se seguro, valorizado
para ser mais facilmente trabalhado nos seus limites, sua disciplina, equilíbrio entre deveres e
direitos, a dimensão social e grupal.

O professor ao utilizar-se das TICs, passa a desempenhar diferentes papeis como gestor do
processo de aprendizagem, integrando a orientação intelectual, emocional e gerencial. A
educação passa a compreender e incorporar novas linguagens e a desvendar seus códigos.
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A Quadro 01 apresenta categorias teóricas, que segundo Pessanha & Struichiner (2005)
possibilitam a construção de práticas pedagógicas que possam viabilizar o processo de
construção coletiva do conhecimento na rede internet.
INTERATIVIDADE

A interatividade envolve um relacionamento entre sujeitos de experiências
diversas, entre ferramentas e atividades culturalmente organizadas. Que
depende da relação entre grupos, desejos, motivações, culturas, interesses
individuais e sociais, havendo uma interpelação mediatizada pela
comunicação entre grupos.

COOPERAÇÃO

A cooperação é uma relação compartilhada estabelecida entre sujeitos na
interação, no desenvolvimento da aprendizagem e na realização de
projetos de interesse comum. Esta relação se caracteriza pela desigualdade
do conhecimento entre grupos, pelo sistema de combinações e
compromissos estabelecidos na solução de problemas significativos. A
cooperação se constitui numa relação de troca compartilhada, dada pelos
diferentes perfis existentes e nas formas de atuação e experiência do
contexto de trabalho.

AUTONOMIA

A autonomia é considerada como a capacidade do sujeito em determinarse, escolher, apropriar-se e reconstruir o conhecimento produzido
culturalmente em função de suas necessidades e interesses. Caracteriza-se
pela responsabilidade, autodeterminação, decisão, auto avaliação e
compromissos a partir da reflexão de suas próprias experiências e
vivencias.

Quadro 01: Categorias teóricas para a construção de práticas metodológicas na web.

O entendimento sobre essas categorias é elemento fundamental para a compreensão do
comportamento dos sujeitos com as TIC´s na construção do conhecimento. Percebe-se o
quanto é complexo integrar a interatividade, a cooperação e a autonomia e neste contexto
surge a Web 2.0.

O termo Web 2.0, conforme citado por O'reilly (2006), foi originariamente usado pelo mesmo
autor em 2004 em uma conferência no MediaLivre International onde o mesmo descreveu
que:

Web 2.0 significa desenvolver aplicativos que utilizem a rede como uma
plataforma. A regra principal é que esses aplicativos devem aprender com

9

seus usuários, ou seja, tornar-se cada vez melhores conforme mais e mais
gente os utiliza. Web 2.0 significa usar a inteligência coletiva.

3

FERRAMENTAS PARA A INTERAÇÃO E A WEB 2.0

Segundo Prado (2005), o fato de utilizar diferentes mídias na prática educacional nem sempre
significa integração entre mídias e atividades pedagógicas. Integrar – no sentido de completar,
de tornar inteiro – vai além de acrescentar o uso de uma mídia em uma determinada situação
da prática pedagógica. Para que haja a integração, é necessário conhecer as especificidades
dos recursos midiáticos, com vistas a incorporá-los nos objetivos didáticos do professor e da
metodologia proposta, de maneira que possa enriquecer com novos significados as situações
de aprendizagem vivenciadas pelos alunos.

O uso de novas tecnologias com o uso da informática, da internet, da hipermídia, da
multimídia, dos chats, dos grupos de discussões, correio eletrônico e etc., cooperam para o
desenvolvimento do processo educacional, tornando-o mais eficiente e eficaz.

É importante chamar a atenção para o fato de que não se pode pensar o uso da tecnologia
sozinha ou isolada. Faz-se necessário o planejamento detalhado do processo de aprendizagem.
Esse planejamento objetiva que as atividades propostas integrem-se aos objetivos pretendidos
e as técnicas escolhidas, culminando na aprendizagem.

O professor tem uma grande quantidade de alternativas que possibilitam a organização da sua
comunicação com os alunos para aplicar trabalhos e avaliá-los. Objetiva-se então encontrar
formas mais adequadas de integrar as opções e os métodos para cada situação que o docente
encontre. Essa diversidade de situações permite identificar as ferramentas que melhor se
adaptem e viabilizem o processo de aprender e ensinar. O professor, através da sua visão
pedagógica, utiliza as ferramentas de TIC para melhorar a interação presencial-virtual entre
todos. Atualmente existe grande variedade de ferramental, com especificidades e
peculiaridades que potencializam a utilização com base em determinados tipos de mídia.

A Web 2.0 trata-se de uma evolução da internet da forma como a conhecíamos, quando esta
passa a integrar vários recursos e ferramentas já existentes na Web dando impulso a utilização
dos computadores móveis, passando a ser possível o acesso ao conteúdo em tempo real,
independente do local ou da máquina, mesmo no caso dos aplicativos e sistemas operacionais
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diferentes. Com a Web 2.0 os usuários passam a usar com facilidade as possibilidades e o
potencial da internet, sendo de grande serventia na realização dos trabalhos profissionais,
acadêmicos e pessoais.

As tecnologias da web estão reestruturando a educação através da criação de novas formas de
ensino e não há mais sentido no formato quadrado da sala de aula, com o professor a frente da
sala de aula. Hoje o conhecimento se multiplica de forma exponencial com todo conteúdo
disponível na internet. Muitas ferramentas de pesquisa e produção a serviço do conhecimento.
A Web 2.0 veio para ficar e esta entrando no dia a dia dos mais jovens. Os professores
poderão aproveitar esse entusiasmo, incorporando-o no dia-a-dia da sala de aula. As aulas
poderão ser mais criativas e colaborativas permitindo partilhar, com o resto do mundo, o que
acontece na sala. A sala de aula deixará de estar confinada às quatro paredes, tornando-se um
espaço de partilha e aprendizagem colaborativa.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO em seu
documento “Padrões de competência em tecnologias da informação e comunicação para os
professores” reflete que, para viver, aprender e trabalhar bem em uma sociedade cada vez
mais complexa, rica em informação e baseada em conhecimento, os alunos e professores
devem usar a tecnologia de forma eficiente. Neste contexto surge, destacando-se cada vez
mais, a Web 2.0 e suas ferramentas de interação, colaboração, autoria etc.

Mas o fato é que a Web 2.0 não é uma nova Web, o termo Web 2.0 é apenas um nome adotado
e usado para descrever a nova onda da Internet, quando ferramentas ou aplicativos que
permitiam interação e colaboração foram sendo inseridos na rede mundial de computadores.
Dessa forma podemos entender a Web 2.0, como sinônimo de um novo olhar sobre o
potencial inovador da Internet, possível e potencializado principalmente baseado nas
aplicações que fazem uso de hipermídia.
4

HIPERTEXTO E HIPERMÍDIA

Os conceitos de hipertexto (hypertext) e hipermídia (hypermedia) surgiram formalmente pela
primeira vez em 1965 na publicação intitulada “A File Structure for the Complex, the
Changing, and the Indeterminant” por autoria de Theodor Holm Nelson. Em seu artigo,
publicado muito antes do surgimento da internet como a conhecemos, o autor define o
conceito de hipertexto como um conjunto de informações sob a forma de texto ou imagens,
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que são interconectados de uma maneira tão complexa que não seria possível ter o mesmo
conteúdo apresentado ou representado em papel.
Let me introduce the word „hypertext‟ to mean a body of written or pictorial
material interconnected in such a complex way that it could not conveniently
be presented or represented on paper. (NELSON, 1965)

Esta conceituação trouxe o neologismo “hiper” (hyper) cujo conceito tinha uma abrangência
ampla e generalista que ia muito além da simples criação de nós e links, sendo reconhecido
desde então como o percursor do hiperespaço (hyperspace). Uma das primeiras
representações deste tipo de ambiente foi desenvolvida em pesquisas que tiveram a
participação do autor e resultaram na criação do primeiro sistema de hipertexto conhecido
como Carmody/HES, e que mais tarde seria vendido para IBM® e utilizado para criação da
documentação da missão espacial Apollo (NELSON, 1970).

Let me suggest that such an object and system, properly designed and
administered could have great potential for education, increasing the
student´s range of choices, his sense of freedom, his motivation, and his
intellectual grasp. (NELSON, 1965)

Desde então o autor já sinalizava que tais sistemas, propriamente projetados e administrados
teriam papel relevante na área da educação, pois permitia ao estudante ampliar suas opções,
provia senso de liberdade e aumentaria sua motivação pelo estudo. Ao autor é atribuído o fato
de ter formalmente previsto o ensino através de aplicações educacionais.

Ainda na mesma publicação o autor apenas cita pela primeira vez o conceito de hipermídia,
referenciando-se ao conceito de hiperfilme (hyperfilm), um filme de sequência variável e que
permite a aplicação de buscas, mas que seria apenas uma das formas de hipermídia que
precisariam ser estudadas.
Somente em 1970, no artigo intitulado “No more Teachers‟, Dirty Looks”, o autor define
formalmente hipermídia como sendo um conjunto de apresentações contendo, por exemplo,
imagens, vídeos, sons e texto pre-organizados, que respondem a interações do usuário e que
pode ser explorado de forma livre ou consultado de forma padronizada.

Hyper-media are branching or performing presentations which respond to
user actions, systems of prearranged words and pictures (for example)
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which may be explored freely or queried in stylized ways. They will not be
“programmed,” but rather designed, written, drawn and edited, by authors,
artists, designers and editors… Like ordinary prose and pictures, they will
be media; and because they are in some sense “multi-dimensional,” we may
call them hyper-media, following mathematical use of the term „hyper-.‟
(NELSON, 1970)

Em sua primeira definição formal a hipermídia surge como um recurso que extrapola aspectos
técnicos de programação computacional, sendo categorizada como uma mídia que deverá ser
projetada, escrita, desenhada e editada por projetistas, artistas e editores onde, além do
conteúdo, sugiram preocupações com a forma, design e interatividade.

Na década de 90, em pleno auge da popularização da internet em todo o mundo, o hipertexto e
a hipermídia são definidos partindo da definição de “texto” como um conjunto de palavras,
formado por letras, que são organizadas de acordo com princípios (RAMAIAH, 1992). Tais
textos são utilizados para comunicar ideias através de métodos escritos ou impressos, onde se
busca uma organização linear, a exemplo de um livro cujas páginas são organizadas de forma
crescente e pode ser acrescido de um índice que permita acesso fácil e rápido à página de
determinado capítulo, e/ou de um sumário de palavras que permita acesso fácil e rápido à
página onde determinada palavra é citada.

Segundo o autor o texto é convertido em hipertexto quando todas as ideias, ao invés de serem
apresentadas conforme anteriormente de forma linear, passam a ser representadas e
interligadas de uma forma não linear e que segue alguma lógica. No hipertexto, o texto é
dividido e modularizado em fragmentos de informação que são então interligados de forma
não sequencial.

Este modo não linear de representação, consulta e armazenamento estaria mais próximo do
modo como pensamos. Conforme citado por (RAMAIAH, 1992), em abordagens mais
objetivas hipertexto é definido simplesmente como sendo escrita não linear de texto em
formato eletrônico que se beneficia de aspectos de interatividade (CONKLIN, 1987).

A hipermídia seria a aplicação deste mesmo padrão só que desta vez utilizando diferentes
tipos de mídia ou multimídias, a exemplo de texto, hipertexto, fotos, sons e vídeos. Neste
ponto cabe a diferenciação formal entre multimídia e hipermídia. Multimídia é o resultado da
organização linear de um conjunto de mídias de um formato predeterminado. Já hipermídia é
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a representação destas multimídias em um formato não linear (RAMAIAH, 1992). A Figura
01 exemplifica este conceito.

Figura 01. Relação entre hipertexto, multimídia e hipermídia.
(REZENDE & BARROS, 2005)

O potencial do uso da hipermídia em aplicações pedagógicas já havia sido previsto desde a
sua concepção e o avanço das tecnologias de suporte a estes processos deu início a uma ampla
discussão sobre aspectos que partem, por exemplo, do fato de que existia uma longa tradição
no projeto de documentos tradicionais, baseados em papel, mas pouca ou nenhuma para o
projeto de hiperdocumentos (STREITZ, 1994).

Dois fatores críticos que influenciam a compreensão são apontados em (THÜRING, 1995): a
coerência, como fator positivo, e a sobrecarga cognitiva, como fator negativo. Ressalta ainda
que para aumentar a legibilidade de um hiperdocumento (aplicação hipermídia), deve-se
auxiliar os leitores através do fortalecimento dos fatores que suportam esse processo e do
enfraquecimento dos que o impedem. De forma simplificada, um documento é coerente se um
leitor pode construir, a partir dele, um modelo mental que corresponda a fatos e relações em
um mundo possível, e sua carga cognitiva é o esforço e concentração adicionais necessários
para manter várias tarefas ou trilhas ao mesmo tempo (CONKLIN, 1987).

Durante a década de 90, a popularização da internet, apoiada no aumento da disponibilidade
de serviços de banda larga e na redução dos custos dos computadores, ampliou a discussão do
uso da hipermídia como ferramenta pedagógica de suporte aos processos de ensino e
aprendizagem. Segundo Whalley (1993), citado por Pansanato & Nunes (1999), aplicação
hipermídia fornece o material didático e proporciona uma forma de navegação através dele,
com o controle da interação totalmente a cargo do aprendiz, permitindo que este tenha
progresso de acordo com os seus interesses e objetivos. A característica pedagógica mais
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importante dessas aplicações é, portanto, a flexibilidade de exploração do material didático
fornecido.

No entanto, em abordagens mais recentes conforme citado por Neto (2005), a qualidade no
uso que se faz do computador na educação depende, em sua maior parte, dos professores.
Professores capazes de re-significar a educação, entendê-la no contexto de uma sociedade de
base tecnológica, onde os jovens convivem, com a maior naturalidade, com os computadores,
fazem a diferença na educação do século da “noosfera” ("relativo ao espírito"), que segundo
Lévy (2003), educação na qual aparece pela primeira vez a possibilidade de construir uma
inteligência coletiva.

Desde então a aceitação e utilização da hipermídia cresceu e evoluiu a passos largos.
Atualmente os enfoques de trabalho nesta área abordam temas como hipermídia adaptativa,
que permite o desenvolvimento de sistemas capazes de fornecer conteúdo personalizado para
cada usuário, baseado em suas características individuais (TAKIKAWA, 2002), bem como
nos recursos educacionais chamados genericamente de objetos de aprendizagem e objetos
educacionais, de acordo com a terminologia adotada pelo Learning Technology Standards
Committee (LTSC) do Institute of Electrical and Electonics Engineers (IEEE). Objetos de
aprendizagem são definidos como uma entidade, digital ou não digital, que pode ser usada e
reutilizada ou referenciada durante um processo de suporte tecnológico ao ensino e
aprendizagem (LTSC/IEEE, 2011).

Atualmente os principais exemplos de uso de hipermídia em tecnologia de suporte ao
processo de ensino e aprendizagem incluem sistemas de educação à distância e ambientes de
aprendizagem colaborativa, onde a ênfase está na interatividade e na possibilidade de
expandir o ambiente de ensino para além da sala de aula.
5

O MODELO KHAN ACADEMY

Vídeos educativos desempenharão um papel social cada vez mais importante no processo de
ensino e aprendizado do ensino superior, permitindo expandir os limites para além da sala de
aula, mesmo no que diz respeito a temas considerados complexos, a exemplo de disciplinas
como Cálculo e assuntos como Cálculo Diferencial Integral. Um exemplo prático disso é o
vídeo entitulado Let's use video to reinvent education (TED, 2011), apresentado durante o
evento TED-Talks 2011 (Technology, Entertainment, Design - Talks), onde Salman Khan,
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criador da proposta, descreve as possibilidades e resultados obtidos pela Khan Academy
(www.khanacademy.org), um centro de estudos virtual para suporte ao ensino básico e
avançado de matemática e diversos outros temas.

Atualmente a Khan Academy conta com mais de 2400 vídeos e um total de 63 milhões de
visualizações. Tomando como exemplo o vídeo intitulado Introduction to Limits, publicado
em Setembro de 2007 e que acessado em Julho de 2011 contava com mais de 350 mil
visualizações, é possível verificar a proposta de modelo padronizado de ensino adotado pelo
autor e utilizado em todas as suas vídeo aulas.

Conforme mostrado na Figura 02, o modelo é baseado na criação de vídeos independentes
para cada aula, disponíveis publicamente na plataforma YouTube, organizados de maneira
seqüencial dos temas mais simples para o mais complexos, gravados com o apoio de
programa de computador que permite a captura de seqüência de quadros e composição de
vídeo a partir das atividades apresentadas no monitor somado à narrativa em formato áudio e
legendada em inglês, onde o mesmo utiliza um quadro negro ao fundo e pincéis multicor para
explicar o conceito propostos em cada aula.

Figura 02. Video Introduction to Limits, exemplo de modelo adotado pela Khan Academy. (KHAN, 2011)
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Como pontos positivos, avalia-se que o processo simplifica a criação dos vídeos por depender
de baixos investimentos e pouca infraestrutura (teoricamente qualquer pessoa com um
computador básico pode gerar apresentações semelhantes) bem como o foco e atenção do
aluno ficam completamente direcionados ao quadro negro sem informações visuais adicionais
que possam dispersá-lo. Como ponto negativo, vale ressaltar o fato de que as aulas se tornam
impessoais, não havendo contato visual com o professor que perde a possibilidade de incluir
em suas análises expressões faciais e outros aspectos da linguagem corporal que podem
contribuir positivamente para a comunicação.

O modelo proposto tem se consagrado e a partir desta iniciativa surgiram inúmeras propostas
semelhantes, porém menos robustas e audaciosas, que visam a criação de vídeo aulas nos
moldes da Khan Academy, a exemplo dos vídeos postados pelo autor brasileiro que leciona
Eletrônica Digital em sua lista de vídeos submetidos no YouTube sob o pseudônimo de
usuário “viitorhugo” (disponível no link www.youtube.com/user/viitorhugo).

Durante a explicação de um determinado conceito ou tema é comum o autor utilizar conceitos
descritos previamente no detalhamento escrito, bem como referenciar verbalmente vídeo aulas
anteriores, a exemplo da Figura 02 que apresenta no decorrer do vídeo uma parábola
(equação de segundo grau) que é utilizada como base do estudo do tema central estudado que
é limite. Neste ponto, caso o aluno tenha dúvidas ou não se recorde de questões mais
aprofundadas acerca das parábolas e equações do segundo grau, o aluno precisa interromper o
vídeo e localizar, por conta própria, na lista de vídeos disponibilizada, o vídeo que aborda o
tema sobre o qual ele tem dúvida.

A tarefa de localização do vídeo desejado pode ser complexa pelo simples fato de haver mais
de 2400 vídeos no acervo, bem como, o vídeo em questão pode estar intitulado como
“Equações do Segundo Grau” e o autor ter citado verbalmente a “parábola” sem formalmente
relatar que o estudo das mesmas é feito através das equações de segundo grau. Neste caso
teremos um aluno que tem dúvidas em conceitos mais básicos do que aqueles que estão sendo
ensinados no momento, mas, devido ao fato de não ter um professor presencial, terá
dificuldades em localizar os conceitos que precisam ser estudadas e/ou revisados previamente
para o perfeito entendimento do tema principal da aula.
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Um dos principais ganhos nesta abordagem é a possibilidade de inclusão de links pensados
pelo autor de forma a amarrar os conteúdos entre os próprios vídeos da Khan Academy, bem
como incluir links externos que apontem para outros tipos de conteúdos, referências
complementares, leituras indicadas, exercícios propostos e resolvidos, livros texto e etc.

Para o aluno a inclusão de hipermídia em recursos de vídeo pode tornar o processo de
aprendizado autodidata muito mais agradável e interativo, uma vez que o usuário deixa de ser
agente passivo, assistindo ao vídeo do inicio ao fim, passando a interagir com o conteúdo e
tendo como alternativa a possibilidade de traçar diferentes caminhos de aprendizado através
dos conteúdos.

Para o professor, os recursos de interatividade garantem que, apesar da apresentação dos
temas ter sido originalmente organizada do tema mais simples para o mais complexo
conforme o entendimento do professor, o aluno não ficará necessariamente preso a uma
sequência “engessada” e poderá navegar livremente de acordo com as suas necessidades,
personalizando o aprendizado. A proposta abre ainda precedente para iniciativas comerciais,
uma vez que podem ser feitas parcerias com editoras indicando capítulos de livros específicos
nos links referenciados e nas propostas de exercícios.

Neste contexto observa-se que o modelo Khan Academy, adotado para fins de exemplificação,
pode se beneficiar e ser potencializado pelo uso de recursos de hipermídia, e no caso do
YouTube, torna-se possível o uso do recurso de Annotations, para aplicação prática das
propostas de melhorias identificadas anteriormente.
6

YOUTUBE E A FERRAMENTA ANNOTATIONS

De acordo com Fortes (2006) citado por Caetano (2006), o YouTube® foi criado em Fevereiro
de 2005 por dois ex-funcionários do site eBay®, Steve Chen e Chad Hurley, que tinham como
objetivo desenvolver um portal que possibilitasse às pessoas o compartilhamento de seus
vídeos de viagens. Em pouco tempo o portal se tornou um sucesso da internet e se consagrou
ao ser eleito pela revista norte americana Times® como a “Invenção do ano” (G1, 2006).
Desde então o YouTube tornou-se ferramenta padrão para disponibilização de vídeos na
internet e logo após seu lançamento, evidenciou-se o seu potencial para fins educacionais,
uma vez que torna possível a submissão de tutoriais e vídeo-aulas.
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Em 2009 o YouTube anunciou o lançamento de um recurso chamado “YouTube Annotations”
(YOUTUBEBLOG, 2009), que permite a inclusão de anotação textual e links nos vídeos
postados em seu site. A proposta do “Annotations” implementa de forma bastante simples os
principais conceitos de hipermídia descritos anteriormente e potencializa os recursos originais
do YouTube, uma vez que permite prover interativa aos vídeos. Tornou-se possível incluir no
decorrer da apresentação, links para outros vídeos, links externos que apontem para outros
tipos de conteúdos, pausas programadas, imagens e legendas de textos.

A inclusão de recursos de hipermídia nos vídeos tornou o portal mais dinâmico e interativo, e
abriu espaço para uma série de novas aplicações, uma vez que o usuário deixa de ser agente
passivo, assistindo ao vídeo do inicio ao fim, e passa a interagir com o conteúdo, tendo como
alternativa a possibilidade de traçar diferentes caminhos de tomada de decisão através dos
conteúdos.

Dentre os novos recursos que se tornaram possíveis destaca-se a criação de vídeos do tipo
quiz (dinâmicas de perguntas e respostas), jogos e aplicações de marketing interativo, a
exemplo da empresa Mattel, que em 2010 tornou-se a primeira grande marca a fazer um
investimento expressivo para a criação de uma campanha publicitária interativa entitulada
“Hot Wheels Custom Motors Cup Challenge Campaign”, baseada em Annotations, veiculada
exclusivamente

no

YouTube

(HOTWHEELS,

2010)

e

disponível

no

link

www.youtube.com/watch?hl=en&v=vPGhqQ9vZPM&gl=US.

Para fins de exemplificação e com o objetivo de demonstrar a aplicação prática dos conceitos
teóricos abordados, propõe-se que os recursos de hipermídia disponíveis com a ferramenta
Annotations sejam utilizados para implementar as propostas de melhorias identificadas
anteriormente, tendo como base o vídeo da Khan Academy tratado na Figura 02.
Após a transmissão de um novo vídeo para YouTube é possível clicar na opção “Editar
anotações” conforme mostrado na Figura 03.
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Figura 03. Edição de anotações no YouTube.

Surgem então opções para inclusão e edição de anotações bem como controles de linha do
tempo que permitem a visualização das anotações inseridas, conforme mostrado na Figura 04.

Figura 04. Opções para inclusão e edição de anotações no YouTube.
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Para inclusão de anotações encontram-se disponíveis recursos como Balão de diálogo,
Observação, Título, Destaque e Pausa, conforme mostrado na Figura 05.

Figura 05. Opções de inclusão de anotações disponíveis no YouTube.

Após a inclusão de uma anotação conforme um dos tipos selecionados anteriormente surgem
controles que possibilitam a edição das configurações de cores, tamanhos, tipos de fonte,
posição física da anotação sobre o vídeo e tempo de duranção da anotação durante
apresentação do vídeo conforme mostrado na Figura 06.
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Figura 06. Opções de edição de anotações no YouTube.

A versão completa do vídeo descrito anteriormente, editada e contendo as implementações
propostas com o uso de anotações hipermídia encontra-se disponível no

link

www.youtube.com/watch?v=eRS-DVKbziU e representa o resultado final produzido para esta
publicação.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num olhar criterioso, percebe-se que mudanças profundas estão ocorrendo nos processos de
ensino e aprendizagem. É inegável o uso e o potencial da internet, de suas ferramentas e
possibilidades de aplicação pedagógica.

O docente tem diante de si um desafio constante para integrar tecnologias e metodologias. Ao
aproximar o uso desses recursos e hipermídia às atividades habituais da sala de aula, ele terá
como resultado um novo formato de aula e consequentemente, um novo processo de
aprendizagem. Cada docente deve encontrar a forma mais adequada de integrar as várias
tecnologias aos muitos procedimentos metodológicos e objetivos planejados, mas é muito
importante que ele domine as formas de comunicação interpessoal/grupal e as de
comunicação audiovisual/telemática para que isso ocorra. Ele ainda deverá dominar as
técnicas, as atividades propostas, as dinâmicas e mesmo os mecanismos de avaliação ao

22

utilizar os recursos disponíveis, aumentando assim a eficiência e o nível do aprendizagem dos
seus discentes.

Neste contexto tomamos como foco o uso de hipermídia como forma de ampliar aspectos de
interatividade capazes de potencializar o processo de ensino aprendizagem. A exemplificação
do conceito proposto foi realizada através do uso da ferramenta YouTube Annotations,
tomando como base vídeos da Khan Academy que abordam a matemática Integral/Diferencial
do Ensino Superior, e como resultado demonstrou-se a criação de soluções de vídeo
interativas que podem ser aplicadas nos ambientes de ensino a distância, semi-presencial ou
no apoio ao ensino presencial, mesmo em disciplinas tidas como “difíceis”, a exemplo
matemática Integral/Diferencial, tornando o aprendizado destes conceitos mais dinâmico,
interessante e atrativo para o aluno.
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USING HYPERMIDIA IN THE LEARNING PROCESS

Abstract: Technology by itself does not meet the needs of the learning process, it is only an
instrument, a tool. In this context the article conceptualizes and investigates the relationship
and contributions of Information and Communication Technologies for teaching and
learning, focusing on the use of hypermedia as a way to extend aspects of interactivity that
can enhance this process. The exemplification of the concept is accomplished through the use
of

YouTube

Annotations

tool,

based

on

Khan

Academy

videos

that

address

Integral/Differential mathematics applied to the Higher Education. As a result it
demonstrates the creation of interactive video solutions that can be applied in distance
learning environments, or to support regular classroom teaching, even in subjects considered
"difficult", such as Integral/Differential mathematics, making the learning of these concepts
more dynamic, interesting and attractive to students.

Key-words: Hypermedia, Hypertext, Learning, Technology, Education.

