
A aprendizagem baseada em vídeos tem sido muito disseminada mediante a democratização do acesso aos dispo-
sitivos móveis e ao microlearning.

A utilização de vídeos no processo de ensino e aprendizagem é uma atividade bastante rica, por permitir que os 
estudantes possam assisti-los em qualquer hora e lugar e quantas vezes achar necessário para aprender.

Para a produção dos vídeos, o professor pode priorizar os vídeos de cunho interativo, visto que transformam a passividade 
de um vídeo padrão em uma experiência envolvente para os estudantes. Além disso, pode facilitar não apenas a recordação 
e a retenção de informações mas também sua aplicação e análise. 

Existem várias possibilidades de elaborar e editar os vídeos de forma que � quem mais interativos, por exemplo: 
animá-los com infográ� cos, apresentação de cenários, histórias de pessoas, usuários de algum serviço ou clientes, com 
explicação de especialistas, apresentação de conceitos por meio de uma história (narrativa, texto cinético, fundo pode 
ser estático) e, ainda, com animação Whiteboard. 

Sequência Didática de Aplicação
1. O professor selecionará um conteúdo relevante e, na frente de uma câmera, apresentará a temática.

2. Após essa atividade, o professor pode solicitar as anotações, o relatório, o registro da discussão entre os estudantes 
ou a participação em um quiz, caso considere relevante.

3. O professor pode, ainda, produzir o vídeo como forma de preparação para uma aula, reforço ou ampliação do 
conteúdo abordado.

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
É uma atividade muito versátil e se aplica no modelo presencial e on-line.

Recursos e Ferramentas que podem ser utilizados
Além de câmera, microfone e um local iluminado, existem vários recursos que podem auxiliar na edição e, assim, 

melhorar a qualidade do vídeo, como: LightWorks, VideoShow, Windows Movie Maker, Cantasia, Viva  Vídeo,  Free Vídeo 
Editor, mas, para conseguir retirar erros de gravação em um vídeo feito com captura de tela, por exemplo, o o Free Vídeo 
Editor ou o Movie Maker são as melhores opções. Para os professores que optarem pela utilização dessa abordagem com 
frequência, seguem outros recursos essenciais: Clip Converter (converte arquivos de vídeos já presentes no computador 
e, também, para download de vídeos do YouTube), Audacity (remover ruídos da gravação, aumentar ou diminuir o 
volume, além de permitir edição do áudio, inclusive, para podcasts). 

Como avaliar o resultado 
Por se tratar de uma prática de produção de conteúdo elaborada pelo professor, pode-se avaliar o conhecimento 

dos estudantes mediante a entrega de um relatório, a participação em um quiz, dentre outras possibilidades. O professor 
pode, ainda, dar feedback por meio de vídeo ou solicitar a produção de vídeo pelos próprios estudantes e avaliar se os 
objetivos foram atingidos. 

Dicas de Sucesso! 
Para ter sucesso na Video-Based Learning, a elaboração de um roteiro antes de iniciar a gravação é essencial. Além 

disso, quanto mais curto e didático, melhor o vídeo será aceito pelos estudantes!
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