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1 Síntese e principais conclusões 
A utilização do vídeo continua a aumentar nas nossas instituições de ensino, transformando a 
forma como ensinamos, aprendemos, estudamos, comunicamos e trabalhamos. Alunos e 
professores esperam agora encontrar vídeo em todas as etapas do processo de ensino e 
reconhecem a importância da literacia digital e do conforto na utilização de vídeo como meio de 
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comunicação para o sucesso além do campus. O vídeo tem a capacidade de melhorar os 
resultados de aprendizagem, ajudando a aumentar a transferência de conhecimentos e 
melhorando os resultados dos trabalhos e exames. Mas as instituições de ensino também 
estão a utilizá-lo além da sala de aula para aumentar a retenção de alunos e professores, 
agilizar admissões e construir comunidades. 

Os resultados do nosso terceiro inquérito anual online são do maior interesse para todas as 
partes envolvidas no ensino de hoje. Eis alguns destaques: 

o 86% dos inquiridos afirmam que a sua organização inclui professores que 
utilizam vídeo ativamente na sala de aula. 

o 72% utilizam vídeo para trabalhos dos alunos.  
o O vídeo é utilizado numa vasta gama de casos que incluem gravação de 

eventos do campus para visualização a pedido (59%), marketing e 
comunicações (55%) e até como parte do processo de admissão (30%).  

o 74% das instituições utilizam webcast para vários fins, com um aumento desde 
2015, incluindo ensino (51%), eventos de transmissão ao vivo (47%) e formação 
(39%).  

o Este ano, o conteúdo gerado por professores (96%) ultrapassou o conteúdo 
licenciado (91%).  

o Pela primeira vez neste ano, mais de metade (52%) dos nossos inquiridos do 
ensino superior utilizam uma solução de vídeo integrada no seu Sistema de 
Gestão de Aprendizagem (por exemplo, Blackboard, Moodle, Canvas, 
Brightspace, etc.) 

o 93% dos inquiridos acreditam que o vídeo tem um impacto positivo na satisfação 
dos alunos e 88% concordam que potencia os seus respetivos níveis de sucesso. 
 
  

Caso pretenda mais informações, não hesite em contactar-nos através do e-mail 
research@kaltura.com.  

Atenciosamente, 

Dr. Michal Tsur, Presidente, Kaltura Inc.  

2 Metodologia e demografia 
Os inquiridos provêm de todos os setores do ensino: quase três quartos do ensino superior e 
praticamente um quinto do ensino básico e secundário. Mais de 1500 inquiridos participaram no 
inquérito e 901 concluíram-no. O inquérito foi realizado online durante o mês de abril de 2016.  

A amostra incluiu várias funções dentro das organizações, com predominância para as ligadas 
à tecnologia/design educacional, professores, administração de sistemas/TI, setor 
administrativo e equipas de meios de comunicação social/produção de vídeo.  

A dimensão da instituição, medida pelo número de inscrições de alunos com equivalência a 
tempo integral (ETI), também variou. É importante observar que o ensino superior tem uma 
distribuição substancialmente diferente do ensino básico e secundário: no último grupo, mais 
de 75% das instituições apresentaram um ETI inferior a 4000, em comparação com apenas 
24% no ensino superior.  
 

mailto:research@kaltura.com
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3 Resultados 

3.1 Literacia digital 
 

A literacia digital é cada vez mais importante no mercado de trabalho atual e, pelo segundo ano 
consecutivo, 96% dos inquiridos referiram a importância de aumentar o nível de literacia digital 
e videográfica entre os professores e alunos na sua instituição.  

Neste inquérito, a literacia digital foi definida como "A capacidade de localizar, organizar, 
compreender, avaliar, analisar, criar e comunicar informações utilizando tecnologias 
digitais". 

Este ano, foi considerado que 72% dos professores têm níveis de literacia digital "bons" ou 
"muito bons" (81% em 2015), em comparação com 84% dos alunos (88% em 2015). 

 

 

3.2 Utilização de vídeo 
3.2.1 Frequência de utilização – Professores 
Este gráfico mostra que 23% dos inquiridos afirmam que mais de metade dos professores na 
sua instituição utilizam regularmente vídeo nas suas aulas.  
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3.2.2 Frequência de utilização – Alunos 
No entanto, a utilização do vídeo pelos alunos (ou seja, a criação ou carregamento de vídeos 
pelos alunos versus visualização passiva de vídeos) ainda é tímida, com 10% de todos os 
inquiridos a observar que mais de 50% dos seus alunos utilizam ativamente vídeo. 

 

3.2.3 Casos de utilização 
O vídeo é uma ferramenta fundamental no ensino e na aprendizagem. Como seria de esperar, 
86% dos inquiridos apresentam vídeos na sala de aula e 73% utilizam-nos como material 
suplementar. Não obstante, o mais curioso é que o vídeo está a assumir um papel cada vez 
mais ativo: 72% afirmam que é utilizado para trabalhos dos alunos, em comparação com 67% 
no ano passado.  
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3.2.4 Distribuição de fontes de conteúdo de vídeo utilizadas no ensino e na aprendizagem 
A fonte de vídeo mais amplamente utilizada nas aulas é o conteúdo de recursos online 
gratuitos (77% dos inquiridos afirmam que é utilizado frequentemente), seguido de conteúdo 
licenciado (41%).  

 

3.2.5 Utilização de webcast 
74% das instituições inquiridas utilizam atualmente webcast para pelo menos um objetivo, em 
comparação com 70% no ano passado.  
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3.2.6 Utilização de vídeo no Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA) 
Este ano, alcançamos o ponto em que mais de metade (52%) dos nossos inquiridos no ensino 
superior utilizam uma solução de vídeo integrada no seu Sistema de Gestão de Aprendizagem 
(por exemplo, Blackboard, Moodle, Canvas, Brightspace, etc.) Ao incluir os que utilizam as 
ferramentas de vídeo integradas, 60% de todos os inquiridos afirmam que a sua instituição 
utiliza vídeo no ambiente do SGA.  

 

 

3.3 Maximizar a utilização de vídeo 
3.3.1 O que têm os professores à sua disposição 
As mais amplamente disponíveis são as ferramentas de utilização simples para captura de 
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relativamente poucos têm acesso total. 
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3.3.2 O que precisam os professores 
Há uma apetência enorme por ferramentas melhoradas para tirar o máximo proveito do 
potencial do vídeo.  

O recurso de vídeo avançado mais valorizado é a legendagem oculta, seja para fins de 
acessibilidade ou maior alcance noutros idiomas. 53% dos inquiridos consideram a 
legendagem como "muito útil" enquanto 97% acreditam que tem pelo menos alguma utilidade. 
Um novo recurso emergente, os questionários interativos em vídeo (in-video quizzing), 
alcançou 96% na escala de interesse. 
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3.4 Impacto e rendibilidade dos investimentos 
3.4.1 Impacto geral 
Quando questionados sobre o impacto geral do vídeo na experiência de aprendizagem, uns 
impressionantes 92% responderam que o vídeo melhora a experiência de aprendizagem. Este 
número é praticamente idêntico ao do ano passado, mostrando uma opinião estável sobre o 
vídeo na comunidade educativa. 
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3.4.1.1 Impacto nos objetivos orientados para os alunos 
93% dos inquiridos acreditam que o vídeo tem um impacto positivo na satisfação dos alunos e 
88% concordam que potencia os seus respetivos níveis de sucesso.  

 

Em comparação com 2015, a confiança no impacto positivo do vídeo aumentou, por vezes 
drasticamente. Enquanto mais 2% dos inquiridos consideram que o vídeo tem um impacto 
positivo no aumento da satisfação retirada da experiência de aprendizagem, em categorias 
como a integração de alunos, conquista de alunos, retenção e afiliação de alunos, a crença no 
impacto positivo do vídeo aumentou cerca de 10% ou mais em apenas um ano. 
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3.5 Perspetivas para o futuro 
3.5.1 Salas de aula invertidas 
Quando questionados sobre se as salas de aula invertidas se tornarão a norma, há uma 
comunhão perfeita entre aqueles que responderam afirmativamente e aqueles que estão 
indecisos (47% cada).  

 

3.5.2 Aprendizagem online 
87% dos inquiridos concorda que a aprendizagem online aumentará em termos de importância 
e aceitação, um aumento de 4% ao longo do último ano. 
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3.5.3 Rendibilidade dos investimentos 
73% dos inquiridos esperam que, no futuro, o vídeo proporcione uma rendibilidade dos 
investimentos positiva no ensino. Esta questão foi formulada pela primeira vez este ano. 

 

3.5.4 Impacto nas tecnologias de vídeo futuras 
À medida que surgem novas tecnologias de vídeo, os inquiridos aguardam ansiosamente pelo 
seu impacto nas salas de aula. 

O desenvolvimento mais esperado é a utilização de questionários de avaliação interativos em 
vídeo, sendo que 41% preveem um grande impacto desta tecnologia. Também se prevê um 
grande impacto da transmissão de vídeo a partir de telemóveis e de vídeos que se subdividem 
noutros vídeos com base na interatividade. 
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Quando questionados sobre outras tendências relacionadas com vídeo, o maior interesse recai 
nos recursos educativos abertos, sendo que 46% consideram que eles terão o maior potencial 
de impacto nos resultados educativos. Os programas baseados em competências também 
apresentaram um nível de popularidade semelhante. 

 

 

3.5.5 Uma perspetiva do papel do vídeo no ensino 
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Em resposta ao modo como veem o papel do vídeo no ensino daqui a dez anos, a maior parte 
dos inquiridos concorda que a sua importância irá aumentar e tornar-se mais significativo.  

Muitos acreditam que o vídeo será um componente padrão do ensino e preveem 
mudanças no papel dos professores, com a utilização crescente de salas de aula 
invertidas. Alguns antecipam até que o vídeo irá suplantar o ensino presencial e os manuais 
escolares. Um número de inquiridos gostaria que houvesse mais recursos educacionais 
abertos, enquanto outros desejam criar os seus próprios recursos. 

Também existe a previsão de que o ensino se tornará mais personalizado e adaptado ao 
ritmo de cada um e que as tecnologias móveis mudarão significativamente a forma como 
os alunos interagem com os materiais. Além disso, os trabalhos e avaliações de alunos 
com vídeos também serão cada vez mais comuns. 

Por último, mas não menos importante, muitos inquiridos citaram a necessidade de haver 
formação sobre como utilizar vídeo, tanto para funcionários como para alunos. 

4 Resumo – que ilações podemos retirar?  
O vídeo é utilizado numa vasta e crescente gama de áreas na educação, especialmente no 
ensino e na aprendizagem, mas também em todo o campus para admissões, marketing, 
eventos e outros. Tanto a utilização do vídeo como ferramenta auxiliar de ensino por 
professores como a utilização ativa do vídeo pelos alunos continuam a ganhar força nas salas 
de aula, mas ainda não atingiram a saturação. Em comparação com anos anteriores, a maioria 
destas tendências são consistentes e animadoras. 

A literacia digital, incluindo a literacia videográfica, é amplamente considerada uma 
competência essencial. Uma vez que a maioria das instituições utiliza o vídeo para trabalhos de 
alunos e que este número continua a aumentar, estas aptidões são cada vez mais procuradas.  
 
Quase todos concordam que o vídeo é extremamente vantajoso para o ensino. Aumenta a 
satisfação dos alunos e potencia o seu sucesso. Também ajuda no desenvolvimento 
profissional e aumenta a satisfação profissional dos professores. O vídeo facilita a 
comunicação e a colaboração, ajuda a tornar o ensino mais acessível e adaptado ao ritmo de 
cada um, aumenta a interação e o envolvimento e ajuda a promover alguns dos mais recentes 
desenvolvimentos pedagógicos, como a aprendizagem combinada. Em termos da duração 
mais eficaz dos vídeos, o consenso geral é preferir vídeos com 5 a 10 minutos. 
 
Embora muitos professores tenham acesso a ferramentas de vídeo rudimentares, há uma 
grande necessidade de ferramentas em todas as etapas de desenvolvimento, desde a captura 
de vídeo básica a ferramentas mais avançadas, como legendagem e questionários interativos 
em vídeo.  
 
Espera-se que o vídeo se torne um pilar do ensino no futuro. Ajudará a solidificar tendências 
como as salas de aula invertidas e a aprendizagem online. Os alunos veem cada vez mais o 
vídeo como parte da sua experiência de aprendizagem e isso só continuará a gerar mais 
conteúdos de vídeo no futuro. Embora a comunidade divirja nas suas visões da sala de aula do 
futuro, quase todos concordam que o vídeo desempenhará um papel fundamental. 
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