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Resumo
Este artigo apresenta a experiencia obtida no uso de videoaulas como ferramentas did
aticas
no processo ensino-aprendizagem em pr
aticas da disciplina Laborat
orio de Circuitos Eletricos I,
constituinte da matriz Curricular do Curso de Graduacao em Engenharia Eletrica da Universidade
Federal de Campina Grande. Na epoca da implantac
ao das videoaulas, em 2012, e mais recentemente, em 2015, foram realizadas consultas aos estudantes no sentido de quanticar-se o impacto desse
novo recurso did
atico em seu aprendizado. Uma comparacao entre os resultados das duas consultas e
realizada, permitindo evidenciar diferencas no comportamento do corpo discente e na aprendizagem
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pr
atica em Engenharia. Alem disso, evidencia-se que tais recursos podem ser utilizados em plataformas digitais de acesso p
ublico, atendendo as necessidades da comunidade externa a universidade.
Palavras-Chave:

Educacao, Engenharia, Ensino a Dist
ancia, Videoaulas, Laborat
orio.

Abstract
This work presents an experience of using video lectures as didactic tools in the teachinglearning process in the experiments of the course ?Electrical Circuits I Laboratory?, part of the
curricular grid of the Electrical Engineering Undergraduate Course of the Federal University of
Campina Grande. At the time of the implementation of the video lectures, in 2012, and more recently, in 2015, surveys were applied to the students in order to quantify the impact of the new
didactic resource in their learning. A comparison between the results of the two surveys is carried
out, showing dierences in student behavior and in practical learning in engineering. In addition,
it is evident that such resources can be used in digital platforms of public access, attending to the
needs of the community outside the university.
Keywords:

Education, Engineering, Distance Learning, Laboratory, Video Lecture.

Resumen
Este artculo presenta la experiencia obtenida en el uso de videoaulas como herramientas
did
acticas en el proceso ense
nanza-aprendizaje en las pr
acticas de la disciplina Laboratorio de
Circuitos Electricos I, que hace parte de la matriz curricular del Curso de Pregrado en Ingeniera
Electrica de la Universidad Federal de Campina Grande. En la epoca de la implementaci
on de las
videoaulas, en 2012, y m
as recientemente, en 2015, fueron realizadas consultas a los estudiantes en
el sentido de cuanticar el impacto de ese nuevo recurso didactico en su aprendizaje. Se realiz
o una
comparaci
on entre los resultados de las dos consultas, permitiendo evidenciar las diferencias en el
comportamiento de los estudiantes y en el aprendizaje practico en Ingeniera. Adem
as, se verica
que tales recursos pueden ser utilizados en plataformas digitales de acceso p
ublico, atendiendo a las
necesidades de la comunidad externa a la Universidad.
Palabras claves:

Laboratorio.

Educaci
on en Ingeniera, Ingeniera Electrica, Educacion a Distancia, Videoaulas,
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1. Introduc
ao
Um dos maiores vetores da inovac
ao e do desenvolvimento tecnol
ogico constitui-se na
formacao de novos Engenheiros. A ind
ustria constantemente carece de avancos que s
o sao
possveis com a imers
ao de novas competencias na Educacao em Engenharia. Por outro lado,
diversas regi
oes do pas em pleno desenvolvimento ainda sofrem com a falta de infraestrutura
e de pessoal qualicado, que desacelera este processo de desenvolvimento.
O uso de mdias digitais tem sido uma das principais apostas das instituic
oes de ensino em Engenharia no sentido de vencer as barreiras geogr
acas, n
ao s
o no Brasil, mas
em diversos pases no mundo. V
arios cursos de formac
ao tecnol
ogica e de Engenharia tem
se abrangido dentro da Educac
ao a Dist
ancia (EaD) em um processo que vem se transformando h
a mais de duas decadas. Um exemplo disso e um artigo publicado por Taylor e
outros (1996) na Frontiers in Education Conference, que se intitula Distance Learning in Courses
With a Laboratory 1 . Os autores demonstraram t
ecnicas efetivas de ensino em laborat
orio de
Engenharia que utilizam mdias em EaD.
Algumas Universidades pelo mundo, como a Stanford University e a Pennsylvania State
University, nos Estados Unidos, al
em da University of Queensland, na Austr
alia, j
a adotam
videoaulas em grande parte dos planos de curso das disciplinas e oferecem cursos inteiramente a distancia2-4 . No Brasil, cursos como o de Engenharia Civil da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, na area de Geotecnica, e como o de Engenharia Eletrica da Universidade Federal de Juiz de Fora, utilizaram videoaulas e plataformas computacionais na
EaD de maneira satisfat
oria5 . A Universidade de S
ao Paulo oferece uma plataforma online,
denominada e-Aulas, onde podem ser encontradas videoaulas que abrangem diversos temas
e cursos ofertados para estudantes e a comunidade6 .
Estudos no campo da Educac
ao de Engenharia apontam para tendencias na utilizac
ao
em larga escala das tecnologias de informac
ao e comunicac
ao para aprimorar o processo
ensino-aprendizagem. Isto e esperado pelo fato destas tecnologias aumentarem a acessibilidade dos estudantes aos conte
udos de Engenharia, como tambem permitirem grande exibilidade em termos de como, quando e onde estudar7 . Segundo Tudevdagva (2014), a ideia
de criar e usar tecnicas de EaD no ensino da Engenharia tem ampla possibilidade de melhorar a qualidade de ensino, podendo ser utilizadas em laborat
orios como um novo tipo de
tecnologia8 .
Paralelamente, percebe-se que a garantia da qualidade de ensino nas Universidades brasileiras est
a se tornando, cada vez mais, um desao para os professores. Os motivos est
ao
relacionados a quantidade de aulas lecionadas nas disciplinas, ao n
umero de alunos matriculados, a falta de laborat
orios ou a sua atualizac
ao e a falta de espacos fsicos adequados
para as atividades de ensino9 .
Uma das maiores diculdades da EaD em Engenharia esta na necessidade de aulas
pr
aticas de laborat
orio, que requerem espaco fsico adequado. Entretanto, em locais atendidos por essa infraestrutura ainda existem necessidades de atualizac
ao do processo did
atico.
Alem disso, com a crescente inserc
ao de alunos na rede p
ublica de ensino superior do Brasil
mediante programas de inclus
ao, torna-se cada vez mais necess
ario o uso de ferramentas que
aproximem professor e aluno.
O uso de mdias digitais e da internet atende as demandas estabelecidas: pode ser
empregado em cursos com e sem carencia de infraestrutura e regi
oes com pouca oferta de
qualicacao, alem de se constituir em uma maneira din
amica e instant
anea de aproximar
aluno e professor fora da sala de aula.
Neste trabalho e apresentada a experiencia da aplicac
ao de videoaulas em uma disciplina
pr
atica, o Laborat
orio de Circuitos Eletricos I (LCEI), constituinte da estrutura curricular
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do Curso de Engenharia Eletrica da Universidade Federal de Campina Grande. Apesar de
ser um curso presencial, o LCEI n
ao tem carga hor
aria reservada para aulas expositivas, de
maneira que as videoaulas vieram proporcionar aos estudantes contato complementar com
o instrumental do laborat
orio, metodos e procedimentos.
A m de viabilizar a execucao da pesquisa, tomaram-se como janelas de observacao duas
turmas em semestres distintos, uma em 2012 e outra em 2015. A percepc
ao dos estudantes
nestas duas ocasi
oes foi quanticada por meio da aplicac
ao de question
arios, permitindo
assim uma comparac
ao direta e constatac
ao das diferencas entre as experiencias.

2. A Educacao a Dist
ancia no Brasil: de 2012 e 2015
A Lei de Diretrizes e Bases da Educac
ao (no 9.394/1996), dentre outras regulamentac
oes, disciplina o uso de plataformas EaD nos diversos nveis de ensino e formac
ao10 . J
ao
Plano Nacional de Educacao (PNE) e o documento que norteia as ac
oes de desenvolvimento
da educac
ao no Brasil. Na lei do PNE (no 13.005/2014), dentre outras diretrizes est
ao a
universalizac
ao do atendimento escolar, a melhoria da qualidade da educac
ao e a promoc
ao
humanstica, cientca, cultural e tecnol
ogica do Pas11 . Essas tres diretrizes servem como
base para o desenvolvimento de soluc
oes did
aticas que apresentem inovac
ao tecnologica e
universalizac
ao do ensino.
Baseados nesses direcionamentos, diversos programas vem se desenvolvendo em Universidades brasileiras no sentido de sedimentar o Ensino a Dist
ancia dentro das propostas
correspondiam dos cursos de graduac
ao e pos-graduac
ao12,13 . Essa tendencia se justica
tambem pela popularizac
ao do acesso a internet, que e um ambiente ideal para a divulgac
ao
e crescimento da EaD. Segundo da Silva Filho (2011), mais de 200 instituic
oes de ensino
superior no Brasil atuam de alguma forma em Educac
ao a Dist
ancia13 . Esse n
umero indica
uma maior aceitac
ao dos novos recursos que a EaD traz ao Ensino Superior.
De acordo com a Associacao Brasileira de Educac
ao a Dist
ancia (ABED), em 2012,
foram 252 participantes dentre instituic
oes formadoras, prestadores de servicos e professores
livres no censo da EaD no Brasil. Das 231 instituic
oes de ensino que participaram do censo,
67 % eram das regi
oes Sul e Sudeste, mas houve um destaque para a regi
ao Norte que cresceu
sua participac
ao entre os anos de 2010 e 2012. Alem disso, o perl tracado para o mesmo
ano evidencia a participacao massiva de instituic
oes de grande porte em cursos de formacao
superior. A quantidade de cursos ofertados dentro do grupo de instituic
oes participante do
censo foi de 9.376 (3,4 % a mais que 2011), sendo que pouco mais de 80 % eram cursos
livres e cerca de 20 % eram cursos autorizados ou reconhecidos formalmente. Notadamente,
o maior percentual de matrculas em EaD foi em cursos livres, representando 74,4 % do total
de 5.772.466 de alunos matriculados no ano de 201214 .
Do total de cursos autorizados ofertados nos anos de 2012 e 2013, cerca de 2,5 % correspondiam aos cursos de Engenharia. Em 2013, o censo da ABED fez um destaque aos
cursos de Engenharia, principalmente Engenharia Civil, Engenharia Eletrica e Engenharia
de Produc
ao, areas consideradas relativamente novas em EaD. A media de alunos por curso,
em Engenharias, foi de 442,9, uma das mais altas no grupo de instituic
oes avaliadas. A raz
ao
desse n
umero est
a no aumento da demanda por formac
ao tecnol
ogica que e justicada pelas
projec
oes do Instituto de Pesquisa Econ
omica e Aplicada (IPEA): ate 2020, 660 mil novas vagas em Engenharia surgir
ao no Brasil15 . Entretanto, a quantidade de vagas ofertadas
n
ao corresponde as necessidades. O Brasil ainda possui decit de formac
ao de Engenheiros,
cando muito abaixo de pases como China, Austr
alia e Coreia do Sul.
Embora n
ao se tenha informac
oes conclusivas acerca do aumento de matrculas em EaD
no ano de 2013, os investimentos no setor cresceram em media 35 %, de acordo com 51,5 % das
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instituicoes respondentes15 . Em 2014, 51 % das instituic
oes armaram que os investimentos
cresceram em relac
ao ao ano anterior em no mnimo 25 %. Alem disso, 56 % das instituic
oes
respondentes projetaram aumentos nos investimentos para os anos seguintes16 . Em 2015,
35,6 % das instituic
oes formadoras revelaram que os investimentos permaneceram iguais ao
ano anterior. Entretanto, 11,69 % instituic
oes responderam que os investimentos cresceram
em ate 25 % e 4,6 % revelaram que os investimentos cresceram entre 26 % e 50 %. Por outro
lado, 5,97 % das instituic
oes revelaram que os investimentos diminuram em, no mnimo,
25 %17 .
Um total de 339 instituic
oes participaram do censo da ABED em 2015. Comparado ao
ano anterior, em que 271 instituic
oes participaram da pesquisa, o aumento foi de 25,1 %.
Dentro desse cen
ario, houve um aumento da participac
ao de Instituic
oes Federais de Ensino
Superior (IFES) em torno de 22 %17 . Estas instituic
oes sao referenciais para este trabalho
no que concerne o uso de ferramentas em EaD nos cursos de graduac
ao, principalmente
de p
os-graduac
ao. Dentre as IFES com projetos voltados a EaD, destacam-se no Nordeste:
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE EaD), o Instituto Metr
opole Digital (IMDUFRN), Universidade Federal do Cear
a (UFC Virtual), Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG Virtual) dentre outros polos.
Alguns programas de EaD nas IFES est
ao vinculados a Universidade Aberta do Brasil
(UAB), que e voltada a populac
ao que possui diculdade de acesso a formacao universit
aria de forma presencial. Primordialmente, s
ao oferecidos cursos de formac
ao continuada
as categorias de prossionais que atuam nas esferas estaduais e municipais, principalmente
professores18 . Embora o programa UAB tenha sido criado em 2006 (Decreto no 5.800/2006),
ele ainda esta em plena expans
ao e ainda requer aceitac
ao por grande parte da comunidade
academica. Dessa maneira, as Universidades ainda necessitam se aproximar mais da comunidade e atender as demandas que ela possa suprir alem da formac
ao superior tradicional.

3. Elaborac
ao de videoaulas, disponibilizacao de videoaulas e aplicacoes de Pesquisa de Opini
ao
Para vericar a evoluc
ao da percepc
ao discente ao uso de videoaulas no LCEI do curso de
Engenharia Eletrica, o procedimento de elaborac
ao de videoaulas precisa ser cuidadosamente
planejado a m de atingirem-se os objetivos desejados. Um dos aspectos mais importantes
 didaticamente desej
considerado e o tempo nal do vdeo. E
avel que o estudante obtenha
as informac
oes de car
ater pr
atico de forma objetiva, por isso os vdeos tendem a ser curtos.
Atividades mais longas foram divididas em parcelas e originaram vdeos menores. Alem
disso, as videoaulas devem ser disponibiliz
aveis de forma relativamente independente da
plataforma de vdeo online e das restric
oes de durac
ao do vdeo que as mesmas possam vir
a impor.
Dessa forma, dois conjuntos de videoaulas foram elaborados com as mesmas nalidades
e versando sobre os mesmos conte
udos, entretanto, foram realizados em anos letivos distintos, em 2012 e em 2015, e com caractersticas de elaborac
ao distintas. Com um formato
experimental, o primeiro conjunto n
ao utilizou metodos de roteirizac
ao, apenas a experiencia did
atica do professor. Por outro lado, foram tomados os cuidados necess
arios com
iluminac
ao, disposic
ao de componentes, voz e edicao. O segundo conjunto adotou, ordenadamente, a seguinte metodologia no processo de criac
ao:
Criac
ao de roteiros: com base nos conte
udos disponibilizados em cada etapa da disciplina, divididas por experimentos praticos, foram elaborados os roteiros de cada uma
das videoaulas, que versaram sobre os aspectos gerais dos experimentos ou sobre pro-
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cedimentos especcos;
Pre-producao: foram avaliados aspectos tecnicos de gravacao como o posicionamento
da camera, disposic
ao dos componentes e enquadramento das montagens, iluminac
ao
e voz;
Gravac
ao dos vdeos: os vdeos foram gravados no mesmo espaco e com o mesmo
material utilizado pelos estudantes para a realizacao dos experimentos. Cada vdeo foi
gravado em tomadas de acordo com as etapas descritas pelos roteiros; e
Edic
ao dos vdeos: para nalizar os vdeos foram realizados os cortes, remoc
ao de erros,
selecao das melhores tomadas, adic
ao de guras, destaques, legendas e equac
oes.
Ambos os conjuntos foram disponibilizados na plataforma Youtube.com ap
os o processo
de edic
ao e nalizac
ao.
A primeira pesquisa de opini
ao foi realizada em 2013 com 41 alunos que tiveram acesso
ao primeiro conjunto de videoaulas e que cursaram a disciplina nos perodos letivos de 201218 .
A segunda pesquisa de opini
ao foi realizada em 2015 com 35 alunos que tiveram acesso aos
dois conjuntos de videoaulas desenvolvidos19 .
O question
ario estruturado utilizado nas duas Pesquisas de Opni
ao e apresentado no
Quadro 1.
Quadro 1 - Question
ario estruturado da Pesquisa de Opiniao.
• As videoaulas ajudaram no seu aprendizado?
• A explicac
ao dada foi satisfat
oria?
• As videoaulas permitiram uma melhor familiarizac
ao com os instrumentos
de medic
ao?
• O acesso as videoaulas e facilitado?
• Voce considera as videoaulas como um metodo complementar eciente de
preparacao para os experimentos do laborat
orio?
• As videoaulas responderam alguma(s) de suas d
uvidas antes e durante a
realizacao dos experimentos?
Voce considera importante o uso de videoaulas nos demais laborat
orios da
Graduacao em Engenharia Eletrica?

4. Resultados
Um comparativo sobre os principais resultados obtidos em ambos as pesquisas e apresentado nas guras 1 a 7. A primeira vers
ao (em roxo escuro) refere-se a turma de 201218 e
a segunda vers
ao (em roxo claro) refere-se a turma de 201519 .
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Figura 1.Graco referente ao aprendizado dos alunos.

Figura 2.Gr
aco referente a explicacao fornecida.
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Figura 3.Gr
aco referente a familiarizac
ao com os instrumentos de medic
ao.

Figura 4.Gr
aco referente a facilidade de acesso.
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Figura 5.Gr
aco referente ao metodo complementar eciente.

Figura 6.Gr
aco referente as d
uvidas respondidas.
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Figura 7.Gr
aco referente a import
ancia do uso em outros laborat
orios da Graduac
ao de
Engenharia Eletrica.

Na Figura 1 s
ao apresentados resultados obtidos relativamente a ajuda que as videoaulas
proporcionaram no aprendizado da disciplina. Percebe-se mudancas em torno de 2 %, o
que leva a inferir que neste aspecto, as diferencas entre os modelos usado na primeira e
segunda vers
ao n
ao causou muitas mudancas. De certa forma este comportamento n
ao foi
surpreendente, j
a que conte
udo das duas vers
oes era similar, e as diferencas no processo de
produc
ao s
ao majoritariamente transparentes no produto nal (e aos estudantes).
Na Figura 2 s
ao apresentados os resultados obtidos em relac
ao a satisfac
ao dos alunos
quanto a explicac
ao fornecida nas videoaulas. Note um aumento de 16 % no criterio totalmente
satisfat
orio no resultado obtido na segunda vers
ao em relac
ao a primeira. Este resultado pode
ser atribudo a metodologia mais robusta adotada na segunda vers
ao, utilizando criacao de
roteiros e realizac
ao de p
os-produc
ao dos vdeos, buscando um melhor entendimento dos
alunos.
Na Figura 3 s
ao apresentados os resultados obtidos em relac
ao a satisfac
ao dos alunos
quanto a ajuda com a familiarizac
ao com os instrumentos de medic
ao que as videoaulas
permitiram. Note um aumento de 13 % no criterio totalmente satisfatorio no resultado obtido
na segunda vers
ao em relac
ao a primeira. Este comportamento pode ser atribudo as etapas
de pre-produc
ao realizadas antes das gravac
oes, nas quais eram buscados melhores enquadramentos e iluminac
ao, permitindo uma melhor observac
ao do manuseio dos instrumentos
de medic
ao aos alunos ao assistirem as videoaulas.
Na Figura 4 s
ao apresentados os resultados obtidos em relac
ao a facilidade de acesso as
videoaulas por parte dos alunos. Note um aumento de 15 % no criterio totalmente satisfatorio
no resultado obtido na segunda versao em relac
ao a primeira. Como a forma de distribuicao
das duas vers
oes foi a mesma (canal no Youtube ), este aumento pode ser atribudo a maior
 possvel que, para a turma de 2015,
familiaridade do corpo discente com a metodologia. E
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aprender atraves de videoaulas seja algo mais natural que para a turma de 2012.
Na Figura 5 s
ao apresentados os resultados obtidos em relac
ao aos alunos considerarem
as videoaulas um metodo eciente de preparac
ao para os experimentos do laborat
orio. Note
um decrescimo de 9 % no criterio totalmente satisfatorio no resultado obtido na segunda
vers
ao em relac
ao a primeira. De maneira geral, as duas vers
oes conseguem um resultado
satisfat
orio quanto a ser um metodo eciente de preparac
ao para os experimentos, sendo
obtido um total de 83 % nos criterios totalmente satisfatorio e satisfat
orio na primeira vers
ao
e 74 % na segunda vers
ao nos mesmos criterios.
Na Figura 6 s
ao apresentados os resultados obtidos em relac
ao as d
uvidas dos alunos
respondidas antes e durante a realizac
ao do experimento que foram respondidas pelas videoaulas. Note um aumento de 13 % no criterio totalmente satisfatorio no resultado obtido
na segunda vers
ao em relac
ao a primeira. Novamente este aumento deve-se a metodologia
adotada na segunda vers
ao, pois a criac
ao dos roteiros foi feita levando em considerac
ao as
principais d
uvidas observadas pelos monitores e professor da disciplina ao longo dos perodos
letivos.
Na Figura 7 s
ao apresentados os resultados obtidos relativamente a importancia do uso
de videoaulas nos demais laborat
orios da Graduac
ao em Engenharia Eletrica. Note um aumento de 11 % no criterio muito importante no resultado obtido na segunda vers
ao em relac
ao
a primeira. Este comportamento pode ser atribudo tanto a melhoria que pode ser vista na
satisfac
ao geral dos alunos relativamente as videoaulas apresentadas para complementacao
do conte
udo abordado na disciplina, como tambem ao aumento do uso de videoaulas por
parte dos estudantes, dado que o cen
ario de videoaulas no Brasil vem se expandindo entre
as duas janelas de observac
ao (2012-2015).

5. Conclus
oes
Os resultados das Pesquisas de Opini
ao demonstram um aumento na satisfac
ao geral
dos alunos as videoaulas apresentadas na segunda vers
ao. Isso e devido, principalmente, as
mudancas de metodologia adotadas na segunda vers
ao em relac
ao a primeira. Alem de terem
sido produzidas com mais passos metodologicos, a segunda versao das videoaulas empregou
tempos mais curtos, mais objetividade e dinamismo, contemplando diversos experimentos
da disciplina, causando maior engajamento dos alunos.
A pre-producao adotada nas gravac
oes da segunda vers
ao permitiram maior padronizacao das videoaulas, o que melhora a absorc
ao dos conte
udos explicados nas mesmas pelos
alunos. A criac
ao de roteiros levando em consideracao as d
uvidas recorrentes aos alunos observadas durante o curso ao longo dos perodos letivos, tornam as videoaulas mais atrativas
aos alunos durante a preparac
ao para os experimentos da disciplina.
Nos resultados apresentados na Figura 7 percebe-se um aumento na import
ancia dada
pelos alunos no uso de videoaulas em outros laborat
orios da Graduac
ao de Engenharia
Eletrica, onde 94 % destes acham isto muito importante. Isso mostra a grande aceitac
ao
das videoaulas disponibilizadas para a disciplina de Laborat
orio de Circuitos Eletricos I,
tornando a discuss
ao sobre videoaulas no ensino da Engenharia algo mais valoroso, j
a que
pode trazer diversos benefcios tanto para alunos como para professores.
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