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RESUMO: A Khan Academy é uma plataforma de ensino de conteúdos diversos, 
inclusive na área das ciências e tem se popularizado nos últimos anos. O presente 

artigo tem como objetivo investigar qual a eficácia do uso de videoaulas da Khan 
Academy em revisões de conteúdo em turmas de sexto ano do Ensino Fundamental, 
em uma escola pública do estado de Santa Catarina. Para isso, após os alunos de 

duas turmas de sexto ano – grupo teste e grupo controle - haverem participado de 
aulas expositivas e dialogadas sobre o conteúdo Reino Monera, e realizado a 
recuperação de conteúdo por meio da revisão da prova, aplicou-se no grupo teste a 

videoaula bactérias, elaborada pela Khan Academy. Como forma de validar este 
estudo foram analisados alguns indicadores, que incluíam, entre outros, o 
aperfeiçoamento das notas dos estudantes e as questões que tiveram evolução no 

número de acertos. Também foi realizado um teste de aceitabilidade com os 
estudantes, a respeito da videoaula. Ao final do trabalho, concluiu-se que a videoaula 
apesar de não se mostrar eficaz, tem boa aceitabilidade dos estudantes e pode ser 

usado como material didático complementar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação no século XXI apresenta duas características conflitantes. Ao 

mesmo tempo em que se mostra uma instituição burocrática e resistente a mudanças, 

podemos encontrar exemplos de pequenas revoluções silenciosas que trazem 

inovação e projetos fantásticos (MORAN, 2014). 

Segundo pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP), realizada em 2005, 40% dos alunos dos anos finais do ensino fundamental, 

alegam que o desinteresse é a principal causa do seu afastamento do ambiente 

escolar (MORAN, 2014). 

Outro aspecto levantado por Moran (2014) sobre a sociedade educacional no 

século XXI é a possibilidade do uso de recursos tecnológicos e sua importância como 

forma de incluir digitalmente estudantes de baixa renda ao mercado de trabalho. 

Um recurso proporcionado pelo avanço da tecnologia foram as videoaulas por 

meio da internet, dentre os quais se destaca a Khan Academy, uma organização sem 

fins lucrativos que disponibiliza conteúdos didáticos de várias disciplinas e com acesso 

gratuito em seu website. 

Thompson (2011) afirma que a Khan Academy vem mudando a capacidade de 

compreensão dos estudantes sobre os conteúdos lecionados, e melhorando o 

desempenho dos alunos em avaliações feitas em modelos tradicionais. 

Barman (2013) aplicou as videoaulas da disciplina de matemática elaboradas 

pela Khan Academy em alunos de uma escola localizada em uma região de baixa 

renda da África do Sul e obteve resultados que indicam que o método apresenta 

melhora nas notas dos alunos, se aplicados em assuntos que sejam menos 

complexos.  

Diante destes fatos os autores deste artigo perceberam que as videoaulas da 

Khan Academy têm potencial de serem um importante auxílio ao ensino, ao propiciar 

espaço para despertar o interesse do discente, incluir ferramentas digitais no cotidiano 

escolar e ainda reforçar o conteúdo lecionado em práticas educativas anteriores. 

Dada a necessidade de compreender se essa tecnologia pode trazer real 

benefício aos alunos, faz-se a seguinte pergunta: qual a eficácia do uso de videoaulas 

da Khan Academy em revisões de conteúdo de ciências em turmas de anos finais do 

ensino fundamental? 
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A proposta deste trabalho se baseia em três pontos: o primeiro consiste em 

inserir uma videoaula pré-selecionada da plataforma Khan Academy em revisões de 

conteúdo de ciências em turmas do sexto ano do ensino fundamental de uma escola 

pública municipal. O segundo consiste em aplicar avaliações escritas entre grupos de 

estudantes que assistiram ou não a videoaula. E o terceiro ponto será baseado em 

analisar os resultados obtidos a partir da aplicação das avaliações a fim de encontrar 

algum indício de eficácia no uso deste vídeo. 

 O presente artigo é parte fundamental da disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso, parte do conteúdo programático do curso de pós-graduação Tecnologias 

para a Educação Profissional, ofertado pelo Instituto Federal de Santa Catarina e a 

escolha do tema se deu por um dos autores do artigo lecionar Ciências na escola 

citada e que, por fazer uso das videoaulas da Khan Academy como recurso 

pedagógico, sentiu a necessidade de verificar a sua eficácia no contexto educacional.  

 

2 USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

 

O uso de tecnologias no cotidiano vem se popularizando de forma rápida e as 

instituições educacionais, como membros essenciais da sociedade, não estão alheias 

a esse movimento temporal (ANDRADE; PEREIRA, 2013).  

Sobre o uso de tecnologias na educação, podemos afirmar que: 

As tecnologias começaram a ser utilizadas para o melhorar o desempenho 
do que já existia: melhorar a gestão administrativa; automatizar rotinas de 
matrícula, boletos, notas, folha de pagamento, receitas. Depois, passaram a 
ajudar o professor a “dar aula”, na organização de textos (conteúdo), nos 
programas de apresentação, na ilustração de aulas (vídeos, softwares de 

conteúdos específicos), na avaliação (planilhas, banco de dados), na 

pesquisa (base de dados, internet). Ao mesmo tempo, os alunos encontram 
nas tecnologias ferramentas de apoio à aprendizagem: programas de texto, 
de multimídia, de navegação em bases de dados e internet, de comunicação, 
até chegar aos ambientes virtuais de aprendizagem. (MORAN, 2014, p. 128). 

  

Assim sendo, percebe-se que as tecnologias entraram no contexto educacional 

como um modo de auxílio, substituindo itens como quadro negro e livros didáticos por 

projetores de imagem, vídeo e som, porém, Andrade e Pereira (2013) afirmam que 

ferramentas digitais e analógicas podem coexistir, servindo uma de suporte à outra.  

O uso de tecnologias na educação representa um reflexo do que se encontra 

na sociedade e cabe aos educadores “aprender a lidar com uma cultura midiática 
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muito mais interativa e participativa entre os jovens” (BÉVORT; BELLONI, 2009, 

p.1091). 

  

2.1 O uso de vídeos no contexto educacional 

 

 Moran (1995) afirma que o vídeo é uma ótima ferramenta educacional, pois 

combina elementos visuais e sonoros, além de linguagens faladas, musicais e escritas 

que em conjunto, ao invés de se sobrepor, se completam e cobrem as falhas umas 

das outras. 

O uso do vídeo em sala de aula, segundo Moran (1995), se popularizou no 

contexto escolar brasileiro no início da década de 1990 e veio trazer consigo uma 

grande ferramenta de apoio escolar. Por ser associado ao lazer, os alunos veem o 

vídeo como uma forma de descanso e acabam por tomar posturas mais relaxadas ao 

seu conteúdo, possibilitando novas abordagens, visões diferentes sobre o conteúdo e 

quebra da rotina escolar. 

 Filho (2011 apud BARRÉRE, 2014) atenta para outra característica que torna 

o vídeo um grande auxílio para educação: o seu caráter interativo. O usuário não 

estando preso a uma passagem de tempo fica livre para manipular e repetir passagens 

em que esteja com dúvidas, além de poder revê-lo com o mesmo nível de qualidade 

da primeira vez, tornando o estudante mais ativo no processo de aprendizagem. 

 As características do vídeo, juntamente com o avanço tecnológico, acabaram 

por dar um impulso nas modalidades de educação à distância no Brasil, exigindo que 

as produções visuais tomassem formas mais educativas. Daga et al. (2011) destaca 

o uso de videoaulas inclusive como parceria entre o Governo Federal e redes de 

televisão como forma de fornecer educação supletiva para a população. 

 Moran (2009 apud DAGA et al, 2011) define videoaula como o recurso didático 

produzido antecipadamente em um estúdio, e posteriormente assistido por alunos, 

quer de maneira individual ou coletiva, em ambiente escolar ou não, com a presença 

de um professor, tutor ou desacompanhado. Barrére (2014) afirma que videoaulas são 

mais do que apenas vídeos em si, visto que se analisarmos sua composição, podemos 

ver conteúdos complementares como slides, exercícios, documentos entre outros. 

Com o avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), 

Barrére (2014) destaca que videoaulas estão presentes e com fácil acesso em vários 
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lugares da internet, principalmente em sites que permitem a publicação de material 

produzido pelo próprio usuário, como o Youtube, por exemplo. Devido a esta 

pluralidade e abundância de materiais audiovisuais produzidos, existem muitos 

conteúdos que, apesar de ensinarem, não são considerados materiais pedagógicos. 

Sendo assim, para o uso de videoaulas pelos professores, é necessária uma curadoria 

cuidadosa do conteúdo de tais vídeos. 

 Sobre o uso do vídeo em sala de aula, Moran (1995) atenta para algumas 

formas aceitas para tal, entre elas o vídeo como conteúdo de ensino que pode ser 

definido como uma obra audiovisual que é usada para orientar um determinado tema, 

seja de forma direta ou indireta, exigindo dos alunos interpretação e atenção sobre o 

assunto abordado. 

 Sobre a efetividade dos vídeos como recurso pedagógico, Martines (2003, 

apud Nunes 2012) informa que se devem levar em conta dez aspectos: questões 

gerais, temas, conteúdos, objetivos, formulação didática, estrutura, roteiro didático, 

formulação audiovisual, valor técnico e interação dos elementos. Ao conseguir um 

material com tais aspectos o trabalho ficará enriquecido, podendo explorar toda a 

capacidade da ferramenta. 

 

2.2 Khan Academy 

 

A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos e sua história tem 

início quando seu criador, Sal Khan, começou a dar aulas de matemática à distância 

para uma prima que necessitava de reforço escolar. Ao obter êxito, Khan ganhou fama 

entre os membros de sua família e acabou sendo requisitado como tutor para outros 

parentes. Devido a uma crescente demanda, Khan decidiu postar suas videoaulas no 

Youtube. Em 2008, Khan decidiu dedicar-se inteiramente aos seus vídeos e criou a 

Khan Academy, que tem como objetivo levar educação de forma divertida e gratuita à 

todas as pessoas. Hoje a Khan Academy conta com cerca de dois mil e quatrocentos 

vídeos produzidos e publicados, todos com uma média de duração entre sete e vinte 

minutos, sobre diversos conteúdos e disponíveis em diversas línguas, inclusive 

português do Brasil (KHAN ACADEMY, 2018). 

Apesar de sua proposta, existem críticas à Khan Academy na comunidade 

pedagógica. Críticos ao projeto alegam que o modelo de Khan não é inovador, e 
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apenas afasta o professor do papel central da aula, bem como também afirmam que 

o modelo de sala de aula invertida (em que o aluno toma a iniciativa do aprendizado) 

não é nenhuma novidade. Khan contrapõe às críticas afirmando que seu projeto serve 

como auxílio ao ensino e em nenhum momento se propõe ser o único método 

educativo na vida do estudante (THOMPSON, 2011). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa a seguir poder ser classificada de quatro modos: pesquisa aplicada, 

se levarmos em conta sua natureza; pesquisa exploratória, quando se refere ao 

objetivo; pesquisa quali-quantitativa, no tocante à abordagem do problema e; pesquisa 

ação quando relacionada aos procedimentos técnicos. 

Este trabalho foi aplicado na Escola de Educação Básica São João Batista, 

escola pública estadual localizada na rua José Anastácio Teixeira, 2280, no bairro Vila 

Flor, na Cidade de Capivari de Baixo, no estado de Santa Catarina, no último trimestre 

do ano de 2019. Constam na estrutura da escola, além da estrutura básica para o 

atendimento escolar, projetores de imagem e caixa de som, que foram utilizados como 

ferramentas de apoio para a realização desta pesquisa. 

A pesquisa foi realizada com duas turmas de alunos de sexto ano dessa escola, 

sendo o grupo 1 formado por vinte e três estudantes do período vespertino servindo 

como grupo teste e o grupo 2 formado por vinte e seis estudantes do período matutino 

servindo como grupo controle. A idade dos estudantes varia entre onze e quatorze 

anos. 

Os estudantes foram separados em três subgrupos, tendo como critério as 

suas notas em avaliações anteriores na disciplina de ciências: a) alunos que 

apresentaram média inferior a quatro; b) alunos que apresentaram média entre quatro 

e oito e; c) alunos que apresentaram média acima de oito. Essa separação visa 

compreender se o vídeo tem efeitos diferenciados em alunos que necessitam de mais 

ou menos reforço escolar. 

  A aula de reforço em que o vídeo foi aplicado, ocorreu após os alunos já terem 

participado de aulas expositivas dialogadas e realizado uma avaliação individual e 

sem consulta (prova 1), sobre o conteúdo Reino Monera, abrangendo conteúdos 

relacionados às bactérias e as cianobactérias. 
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Na primeira etapa da realização deste trabalho foi exposto um vídeo da Khan 

Academy4, com tema “bactérias”, para o grupo teste. O vídeo tem duração de dezoito 

minutos e vinte e nove segundos e foi exibido após a revisão e a correção da avaliação 

sobre o Reino Monera, aplicada previamente, em conjunto com os estudantes. Na 

turma do grupo controle a aula de revisão contou apenas com a revisão e correção da 

avaliação. 

A segunda etapa da pesquisa ocorreu uma semana após a revisão e ambos os 

grupos realizaram uma avaliação de recuperação sobre o conteúdo (prova 2). A 

avaliação contou com o mesmo número de questões e o mesmo nível de dificuldade. 

O conteúdo da videoaula assistido na etapa 1 contempla 60% das questões da prova. 

 Na terceira etapa da pesquisa, os autores deste trabalho fizeram um 

comparativo entre os grupos, analisando a variação entre as avaliações realizadas 

antes e depois da aula de reforço, levando em conta os seguintes aspectos: a) a média 

das notas dos grupos; b) a média das notas dos subgrupos; c) o índice de acertos nas 

questões que possuíam conteúdos contemplados pela videoaula. 

Nesta etapa também foi realizada a exclusão dos dados pertencentes aos 

estudantes, que por estarem ausentes no dia da revisão, ou por não terem realizado 

as avaliações, se tornaram inválidos para a pesquisa. 

Com a finalidade de avaliar como os alunos perceberam a videoaula, foi 

aplicado um questionário com respostas de múltipla escolha.  

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 A AULA DE REVISÃO 

 

 A aula de revisão, para os dois grupos, ocorreu no dia 25 de outubro de 2019, 

sendo a do grupo controle realizada às 08h15min e a do grupo teste às 15h50min. 

Constatou-se a  ausência de oito estudantes do grupo controle e de cinco estudantes 

do grupo teste, cujos dados se tornaram invalidados para amostra desta pesquisa. 

 A videoaula foi exibida logo após a revisão da prova sobre o conteúdo, 

conforme registro das imagens a seguir: 

 
4Disponivel em: https://pt.khanacademy.org/science/biology/bacteria-archaea/prokaryote-

structure/v/bacteria Acesso em: 08 out. 2019. 

https://pt.khanacademy.org/science/biology/bacteria-archaea/prokaryote-structure/v/bacteria
https://pt.khanacademy.org/science/biology/bacteria-archaea/prokaryote-structure/v/bacteria
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       Imagem 1 - Exibição da videoaula 

 

       Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

       Imagem 2 - Exibição da videoaula 

 

      Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A fim de garantir que ruídos durante a execução da videoaula não tenham 

comprometido a confiabilidade da coleta dos dados, solicitou-se que a professora e 

os estudantes relatassem, por meio de questionário, as condições do ambiente.  

Segundo relato da professora, a imagem e o áudio apresentavam boa 

qualidade, fato corroborado por 73% dos estudantes. Os demais estudantes relatam 

que apesar de não estar perfeito, o audiovisual estava compreensível.  

 Sobre os ruídos do ambiente, como tumulto ou sons externos, a professora 

relatou que estes não atrapalharam a aula. A avaliação do comportamento da turma 
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foi realizada pelos estudantes, sendo que o principal critério para tal era verificar a 

existência de conversas entre os discentes que desviasse a atenção do assunto da 

aula, que conforme aponta o gráfico abaixo, foi considerado positivo. 

 

     Gráfico 1 - Análise do comportamento 

 

     Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

 Sendo assim, durante a aplicação da videoaula percebeu-se que a estrutura da 

escola permite a aplicação deste tipo de atividade sem a presença de ruídos. Desta 

forma, constatou-se que não existiram fatores externos que podem ter causado 

prejuízos à transmissão da videoaula. 

 

4.2 COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DAS PROVAS ENTRE O GRUPO TESTE E O 

GRUPO CONTROLE 

 

 Como forma de buscar indícios de eficiência do uso da videoaula como 

ferramenta de revisão de conteúdo foram comparadas as médias gerais das turmas 

na prova 1 e na prova 2. 

As médias dos grupos foram as apresentadas abaixo: 

 

       Tabela 1 - Variação da média geral do grupo teste 

 

       Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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       Tabela 2 - Variação da média geral do grupo controle 

 

       Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

  

Observando a tabela, percebe-se que não houve variação entre a primeira e a 

segunda avaliação do grupo que teve acesso a videoaula, enquanto o outro grupo 

teve uma variação negativa, apesar de relativamente baixa. 

 Considerando como critério de avaliação as médias das turmas, conclui-se que 

ainda que o grupo que tenha assistido às videoaulas tenha obtido um rendimento 

melhor, este não foi significativo o suficiente para afirmar a relevância da videoaula da 

Khan Academy nesse resultado. 

 

4.2.1 Comparação das médias das provas por subgrupos 

 

 Como forma de trazer resultados mais apurados, os grupos foram 

segmentados em 3 subgrupos, sendo os alunos classificados de acordo com a sua 

necessidade de aulas de reforço, sendo o subgrupo A pertencente aos estudantes 

que mais precisam de reforço, o subgrupo B de estudantes que necessitam de algum 

reforço e o subgrupo C daqueles que necessitam de pouco reforço. 

 

4.2.1.1 Comparação das médias das provas do subgrupo A 

 

As médias dos estudantes do subgrupo A estão expostas na tabela abaixo: 

 

  Tabela 3 - Variação das médias do subgrupo A (teste) 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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Tabela 4 - Variação das médias do subgrupo A (controle) 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Pode-se observar que no grupo que teve acesso às videoaulas, os estudantes 

deste subgrupo tiveram um resultado melhor que na primeira prova, por sua vez no 

grupo que não teve acesso, as médias sofreram redução de quase um ponto. Então 

ao analisar este aspecto, mesmo que os estudantes ainda estejam distantes de 

conseguir notas suficientes para aprovação, conclui-se que a Khan Academy tem 

impacto positivo entre os alunos que mais necessitam de reforço.  

 

4.2.1.2 Comparação das médias das provas do subgrupo B 

 

 As médias das provas dos estudantes do subgrupo B estão expostas na tabela 

abaixo: 

  Tabela 5 - Variação das médias do subgrupo B (teste) 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Tabela 6 - Variação das médias do subgrupo B (controle) 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Ao comparar as médias entre as turmas, percebe-se que no grupo teste a 

variação foi positiva, porém pouco significante, enquanto no grupo controle, a variação 

foi negativa. Conclui-se que, para este caso em especial, o impacto do uso dessa 

videoaula como revisão de conteúdos não foi significativo, sugerindo que sejam feitas 

outras avaliações mais específicas a fim de verificar a aceitabilidade e a eficácia desta 

ferramenta. 

 



12 

4.2.1.3 Comparação das médias das provas do subgrupo C 

  

 As médias das provas dos estudantes do subgrupo C estão expostas na tabela 

abaixo: 

  Tabela 7 - Variação das médias do subgrupo C (teste) 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Tabela 8 - Variação das médias do subgrupo C (controle) 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

 Ao observar esta tabela, nota-se uma quebra da constante apresentada nos 

outros subgrupos. Os estudantes deste subgrupo que tiveram acesso às videoaulas 

apresentaram piores desempenhos em suas avaliações do que aqueles que não 

tiveram. 

Diante disto, observou-se que, em geral, entre os estudantes que menos 

precisavam de reforço, o uso da videoaula teve impacto negativo no desempenho na 

avaliação de recuperação. 

 

4.3 ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE ACERTOS NAS QUESTÕES QUE 
POSSUÍAM CONTEÚDOS CONTEMPLADOS PELA VIDEOAULA 
 

Tendo em vista que o conteúdo do vídeo "bactérias" contempla 6 das 10 

questões aplicadas na avaliação, realizou-se o levantamento do índice de acerto 

destas questões para fins de análise. 

 Abaixo estão relacionadas duas tabelas contendo as questões da avaliação, 

explicitando seu conteúdo. O asterisco indica as questões que não foram 

contempladas pela videoaula. As tabelas também apresentam uma média do número 

de acertos em cada questão de ambas as provas, bem como a variação obtida tanto 

no grupo teste quanto no grupo controle. Por fim, é mostrado um gráfico relacionando 

as variações dos dois grupos para facilitar esta análise. 
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Tabela 9 - Variação dos acertos em cada questão (teste)  

 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

  

 Tabela 10 - Variação dos acertos em cada questão (controle) 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2019).      

  

     Gráfico 2 - Comparação entre a variação dos acertos 

 

     Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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 Ao analisar estes dados percebe-se que os dois grupos mantiveram uma 

relação próxima quanto à variação no número de acertos, com algumas exceções.  

Nas questões 06 e 09, apesar de a turma do grupo controle ter apresentado 

melhor evolução, a turma do grupo teste ainda teve um maior número de acertos, 

demonstrando que o uso da videoaula pode ter sido efetivo para o reforço da 

aprendizagem quanto a estes conteúdos. 

Nas questões 01 e 10, pode-se constatar que os alunos que tiveram acesso a 

videoaula conseguiram uma melhor assimilação deste conteúdo, dando indícios de 

que os assuntos que foram mais bem trabalhados pela Khan Academy se refletiram 

em um aumento do número de acertos nestas questões. 

 

4.5 FEEDBACK DOS ESTUDANTES 

 

 Como forma de procurar algum valor subjetivo nas videoaulas da Khan 

Academy, solicitou-se aos estudantes que assistiram ao vídeo que respondessem um 

questionário sobre como foi a sua experiência durante a aula de revisão. Abaixo serão 

apresentados gráficos que demonstram as principais respostas dos estudantes: 

   

  Gráfico 3 - Feedback sobre a videoaula 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Este feedback demonstra unanimemente que os estudantes gostaram da 

experiência, e mesmo não sendo uma metodologia com eficiência detectada, os 

discentes ficaram interessados pela proposta da videoaula. 
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  Gráfico 3 - Feedback sobre a importância da videoaula no estudo 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Ao analisar o gráfico 3, percebe-se que em sua maioria, os estudantes, 

afirmaram que as informações transmitidas pelo vídeo colaboraram para os seus 

estudos como um facilitador da aprendizagem. 

 

  Gráfico 4 - Feedback sobre o desejo de mais videoaulas 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Ao analisar o gráfico 4, é perceptível que os estudantes gostariam de ter acesso 

à mais aulas com métodos diferentes do tradicional, sugerindo que as videoaulas 

podem ser um diferencial para inovação do processo de ensino e aprendizagem. 
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     Gráfico 6 - Feedback sobre qual o método de revisão mais eficaz 

 

      Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Por fim, dentre as duas formas de revisão disponibilizadas, os estudantes 

relataram em sua maioria que o vídeo foi o instrumento que lhes serviu como melhor 

forma de revisão para os estudos. Sendo assim, pode-se concluir, que ao menos na 

visão dos estudantes do sexto ano, a videoaula da Khan Academy é uma ferramenta 

possível para a revisão de conteúdos na disciplina de ciências. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao analisar as informações obtidas através dos indicadores de eficácia que 

este artigo propôs, percebeu-se que o uso de videoaulas da Khan Academy como 

reforço escolar em turmas de ensino fundamental mostrou evidências que sugerem 

um efeito positivo na aprendizagem dos estudantes. Ainda assim, sugere-se que 

sejam realizadas novas análises nos mesmos moldes desta, com outras turmas ou 

outras unidades curriculares, para aumentar a amostra de dados e chegar a um 

entendimento mais amplo sobre o assunto.  

 Um ponto de destaque diz respeito à percepção da ferramenta utilizada por 

parte dos discentes. Mediante avaliação dos mesmos, notou-se que a videoaula teve 

uma aceitabilidade positiva, ainda que a melhora no desempenho tenha sido pouco 

significativa. 

 Pode-se observar também, que na prova 2, algumas questões que tiveram seu 

conteúdo contemplados pela videoaula da Khan Academy tiveram um aumento no 

seu índice de acertos, evidenciando que parte do conteúdo foi melhor compreendido 
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após o reforço. 

 De modo geral, pode-se concluir que apesar de que não apresentarem um 

resultado significativo de eficácia na melhoria das respostas neste projeto, as 

videoaulas da Khan Academy podem ser utilizadas no contexto escolar, como um 

material didático complementar.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELOS ALUNOS 
 

 

1) O que você achou da videoaula? 

  

(   ) Péssima   (   ) Ruim  (   ) Regular  (   )Boa  (   

)Ótima  

 

2) O quanto você acha que a videoaula ajudou nos seus estudos? 

 

(   ) Nada ou Quase Nada   (   ) Pouco  (   ) Muito 

 

3) O que você achou da qualidade da imagem do vídeo?  

 

(   ) Péssima   (   ) Ruim  (   ) Regular  (   )Boa (   )Ótima 

 

4) E o que você achou da qualidade da imagem do vídeo? 

 

(   ) Péssima   (   ) Ruim  (   ) Regular  (   )Boa (   )Ótima 

 

5) O que você acha do comportamento da sua turma durante a videoaula de revisão? 

 

(   ) Ruim, a bagunça atrapalhou a compreensão do vídeo 

(   ) Ruim, mas a bagunça não me atrapalhou 

(   ) Bom, nada atrapalhou a aula. 

 

6) Você gostaria de mais aulas do tipo (videoaulas)? 

 

(   ) Nunca     (   ) Sim, mas com uma frequência menor 

   

(   ) Sim, mas com uma frequência maior (   ) Sempre  

 

7) Qual método de revisão de conteúdo (dentre os apresentados) você acha que te 

ajudou mais nos estudos? 

 

(   ) Revisão da Prova   (   ) Videoaula   (   ) Combinação dos dois 


