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Resumo. O processo educativo está sofrendo grandes mudanças neste
século devido ao surgimento de novas tecnologias. As mídias tecnológicas
vieram para agregar o ensino- aprendizagem no ambiente educacional como
também em nosso dia-a-dia. Isso reflete no comportamento da sociedade e
gera mudanças nos pensamentos humanos. O uso dos vídeos tornou-se
muito comum devido a grande interação das pessoas com as redes sociais
para diversão, comunicação e interação. Pensando no ambiente escolar, a
utilização do uso dos vídeos em sala de aula, se baseia em dois aspectos: no
ensino, onde o docente poderá utilizar novos recursos em sua metodologia,
tornando a exposição da aula mais atrativa, e aprendizagem, uma
oportunidade dos alunos poderem buscar novas fontes para a construção do
conhecimento. A inserção de vídeos, adaptados a qualquer disciplina,
favorece a construção do conhecimento em trabalho conjunto de alunos e
professores. Essa ideia, no Brasil, está ligada a importantes educadores que,
nos anos 60/70, já defendiam essa perspectiva, entre os quais pode-se
destacar: Teixeira (1963), Trigueiro (1969). E, esse tipo de formação, tem
sido objeto de estudos de vários pesquisadores, entre eles: Carvalho e
Simões (1995), Lemos (2002), Nevado (1999), Esteves, (1999), Vilarinho
(2003). Para Vilarinho (2003), este tem sido proposta em três dimensões
distintas:
(a) como aquisição de informações, competências,
implementando através de cursos e treinamentos, capacitações, reciclagens,
aí sendo muito valorizado o uso das tecnologias educacionais; (b) como
prática reflexiva, na qual o professor converte as próprias experiências de
ensino em situações de aprendizagem; e (c) com um “olhar ampliado”, isto
é, uma visão para além do professor na sala de aula e na escola, o que
implica considerar a contextualização da prática docente (VILARINHO,
2003, p.4).
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Introdução
O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência obtida através do resultado de
um trabalho proposto pela disciplina Produção de Textos Colaborativos, do curso de

182
Anais do III Work em Tec. Ling. Midias em Educ., Uberlândia, v. 3, p 1-215. out. 2018

III Workshop em Teconologias,
Linguagens e Mídias em
Educação
pós-graduação em Tecnologias, Linguagens e Mídias em Educação, do Instituto Federal
do Triângulo Mineiro – Uberlândia – Campus Centro (IFTM). Trata-se da criação de
um vídeo feito pela ferramenta on-line chamada Powtoon, neste caso ele foi destinado à
utilização em sala de aula, com uma turma de ensino regular, da disciplina de
arte/música como também poderá ser utilizado em escolas específicas para o ensino de
música. O tema escolhido para construção do vídeo abordou a denominação dos
diferentes estilos musicais da MPB (Música Popular Brasileira).
Desenvolvimento
O projeto desenvolvido através da ferramenta on-line para criação de vídeos foi
o “Powtoon”, disponível no site eletrônico, www.powtoon.com.
Powtoon é um recurso gratuito on-line voltado para criação de vídeos, e contempla de
um layout criativo que possibilita dar aos vídeos um caráter animado, despachado,
enérgico e atrativo. Este recurso pode ser utilizado por diversos públicos. Desde alunos
que necessitam criar uma apresentação rápida na escola; empresas que desejam divulgar
produtos e serviços; até para criação de animações que podem ser utilizadas para
promover projetos sociais e captação de recursos. É um recurso inovador e muito
utilizado por professores que desejam despertar maior interesse e atenção dos alunos
através de suas mensagens e informações.
Para criação dos vídeos, o “Powtoon” oferece inúmeras ferramentas que envolvem
diferentes tipos de fontes, imagens, fundos e animações, possibilitando diversos tipos de
vídeos para diferentes tipos de públicos. Por ser gratuito basta se registrar (fazer o login)
e dar início à confecção dos vídeos.
Neste caso, para desenvoltura do projeto, foi escolhido o recurso tecnológico do
Powtoon, pela facilidade de acesso, e com o intuito de despertar o interesse dos alunos
pelo conteúdo que seria abordado, que foi a música em seus diferentes estilos.

Recurso Tecnológico
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O Powtoon é uma ferramenta simples, prática e fácil de manusear. Segue abaixo, o
passo a passo (item 1 ao 5) seguido para criação e desenvolvimento do vídeo, dentro
do site do “Powtoon”.

1. Criação da Conta: A criação do cadastro é obrigatória, dentro do endereço
eletrônico www.powtoon.com/index/. Na página inicial clicar na opção
SIGN UP (entrar), então abrirá a página do cadastro, onde será solicitado o
primeiro e último nome do usuário, email e uma senha de até seis caracteres.

2. Iniciar o projeto: Fazer a escolha de um estilo que definirá um layout para
os diferentes slides (telas) do vídeo, conforme figura abaixo:
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3. Slides: Adicionar quantidade de telas onde será colocado todo o conteúdo e
informações apresentadas no vídeo. Criamos um projeto com 9 slides, que resultou em
um tempo de máximo 2 minutos.

4. Inseríveis: São as ferramentas utilizadas para a personalização do vídeo onde
que possibilita a inserção de diferentes fundos, textos, formas, objetos, sons, mídias,
cenas e personagens, de acordo com escolhas pessoais. Os recursos dos inseríveis
podem ser utilizados individualmente ou em combinações para que o resultado final do
vídeo seja claro e objetivo. O objeto inserido pode ser redimensionado e editado em
tamanho e cores diferentes. Ao colocar os “inseríveis” no vídeo também poderá ser
ajustada a duração do tempo de cada slide. No projeto elaborado cada slide durou em
torno de 05 a 18 segundos, de acordo com a quantidade de informação contida em cada
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tela, que possibilitou uma leitura tranquila, para não ultrapassar a duração máxima de 2
minutos.

5. Finalização do vídeo: Após finalizar toda criação do projeto é necessário
exportar o próprio o endereço eletrônico para o Youtube, que é uma forma de
exportação gratuita, porém há outras opções de exportações oferecidas pelo Powtoon.
Veja a figura abaixo:

Conteúdo Abordado no Projeto
A música popular brasileira é um conjunto de manifestações culturais de influência
indígena, africana e europeia. Nota-se sua importância, pois cada estilo é uma
verdadeira exposição cultural que transmite e expõe uma liberdade de pensamento, que
expressa diferentes tipos de sentimentos.
Existem diferentes pesquisas e estudos que mostram e comprovam que a música
influencia positivamente o cérebro, podendo trazer diversos benefícios como: aumentar
a capacidade de concentração, despertar a precisão matemática e linguística, aumentar a
capacidade de processamento das informações, melhorar a coordenação motora.
Além disso, traz benefícios para a saúde, pois ela libera a dopamina, que é um
neurotransmissor que leva ao cérebro diversas sensações e sentimentos. Por causa disso,
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a música também tem sido usada para vários tipos de tratamento para a saúde, além de
aliviar o estresse.
Vale ressaltar que a MPB foi e continua sendo muito importante, porque através dela,
artistas renomados brasileiros a utilizaram e ainda utilizam como instrumento de
liberdade de expressão, fortalecendo seu meio cultural e social do país. Com o poder
que a MPB trouxe para a cultura, surgiram novos artistas que através de variados
sentimentos como amor, carinho, amizade, orgulho, fortaleceu ainda mais os estilos
musicais, que cresceu tanto no cenário nacional quanto no internacional.
Nos slides do projeto, foram escolhidos alguns estilos da MPB, dentre os principais, que
muitos já conhecem, e também alguns que são regionais, alguns da música nordestina.
Indiferente do estilo, ou da região, todos tem o mesmo valor e importância na
construção da MPB. Os estilos escolhidos foram: Lundú, Modinha, Chorinho, Samba,
Frevo, Bossa Nova.
Resultados e Discussão
Os vídeos no “Powtoon” constituem uma forma inovadora de propor diferentes
conteúdos. Eles permitem que os conteúdos sejam apresentados de modo atrativo
favorecendo assim a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e na busca
de soluções nos conteúdos. Assim, foi fácil consolidar em tal afirmação e elaborar o
vídeo. Além disto, criamos situações que resgatam o cotidiano, através das músicas,
com o intuito de estimular o aprendizado deles; desenvolver o prazer pelas aulas de
artes;

estimular a construção dos conceitos; desencadear o desenvolvimento dos

mecanismos de artes;

favorecer a construção do conhecimento; permitir a

aprendizagem e o desenvolvimento, fatores que, no ensino-aprendizagem, são
fundamentais para organização, coordenação e ação cooperativa.

Considerações Finais
Acreditamos que a escola tem um papel fundamental na produção e distribuição dos
produtos provenientes dos avanços científicos e tecnológicos. A escolha do ‘objeto’ o
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“powtoon” e dos desdobramentos da interação foram consideradas positivas de um
processo ativo e dinâmico de ensino e aprendizagem que, além de explorar vários
temas, mostrando a presença dos estilos de músicas brasileiras no nosso cotidiano,
trouxe o espaço virtual mais próximo dos professores e alunos na escola pública.
Percebemos que os alunos querem aprender conteúdos próximos ao cotidiano no qual
eles fazem parte, e cremos que desta forma eles poderão gostar mais das disciplinas,
justamente pela possibilidade de perceber o significado dos temas que lhe são
apresentados através dos vídeos interativos, dinâmicos e atrativos no caso o “Powtoon”.
Concluímos que a chegada dos recursos tecnológicos na escola pode funcionar como
uma nova ferramenta de ensino, proporcionando uma nova perspectiva de trabalho para
os professores.
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