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Resumo:  

Neste artigo apresentamos algumas das nossas experiencias online para a aprendizagem 

usando portais abertos, redes sociais e a importação de curos online massivos abertos, 

pelo acrónimo Mooc. 
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1. Introdução   

Neste trabalho apresentamos diferentes experiências no uso de ferramentas on-line. O 

objetivo inicial era melhorar a experiência educacional numa disciplina de matemática de um 

primeiro curso de engenharia usando os próprios videos. 

Uma elevada percentagem de novos alunos para os estudos universitários têm lacunas no 

conhecimento prévio, isto é particulamente verdadeiro no caso da matemática. Entre várias opções, 

os professores podem optar por rever alguns destes em conteúdo de classe, servindo os estudantes 

em tutoriais, ou incentivar os alunos a rever esses arquivos usando seus próprios recuros, notas, 

livros. 

Por outra parte, os temários de nossas matérias são muito amplos, pelo que se desejamos 

desenvolvê-los na aula, além de ter que ajustar muito o tempo para a apresentação dos conteúdos 

teóricos e a resolução de problemas, as aulas são totalmente unidireccionais: o professor explica, o 

aluno copia. Com isso, o único objetivo do aluno na aula é completar as suas notas. 

Para que o aluno contasse com um material onde pudesse trabalhar os conteúdos prévios 
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que não dominava, e, além disso, também pudesse preparar por sua conta conteúdos do curso, 

optamos pela criação de videos onde se desenvolvessem os conteúdos com o objetivo de simular 

uma explicação no quadro. 

Durante estes últimos anos temos incorporando diferentes ferramentas on-line. Ao 

principio optamos pela descarga desde o nosso portal, pouco depois subimos o nosso material ao 

portal de videos no Youtube; posteriormente incorporamos redes sociais para conseguir uma 

experiência colaborativa e com a erupção das plataformas de Mooc, oferecemos quatro cursos para 

a plataforma Miriadax. 

2. O Nosso portal lasmatematicas.es 

Em relação com os dois problemas citados anteriormente: as deficiências em 

conhecimentos prévios do aluno que acede à Universidade e o temário extenso que devemos dar 

em nossas matérias, no ano 1999 propusemo-nos a possibilidade de criar um material audiovisual 

que permitisse resolver estes dois problemas que se colocavam. No entanto, até finais de 2005 não 

demos com o método para a geração dos ditos vídeos. Assim começamos a desenvolver videos 

sobre conteúdos prévios e próprios do curso, e começamos a distribuir por internet, com o que, 

além dos nossos alunos, pessoas de qualquer parte do mundo começaram a conhecer o material e a 

mostrar-nos seu agrado pelo projeto. Assim nasceu o nosso portal lasmatematicas.es, que foi 

crescendo quanto a conteúdo e usuários, chegando atualmente a mais de 3 mil videos que cobrem 

praticamente todos os conteúdos de matemáticas de educação secundaria e primeiros cursos 

universitários. Desde o seu nascimento até ao momento atual, o nosso portal conta com milhões de 

descargas, com usuários de educação secundária e universidade. 

Entre as características do nosso material, tratámos que este seja completo no sentido de 

que cubra os conteúdos de cada tema. Por outra parte, a material conta com o rigor adequado que as 

matemáticas requerem, tendo em conta a que aluno vai dirigido. Também devemos destacar 

propiedades intrinsecas do video: o aluno controla o ritmo da reprodução e repete quantas vezes 

deseja. Isto nos permite como indicamos anteriormente, que o aluno pode trabalhar por sua conta, 

as partes do conteúdo, bem pode participar nas aulas com um enfoque diferente, com uma evolução 

constante e o progresso de cada um dos estudantes. 

Em definitivo, é o que posteriormente se denominou “flip teaching”. Temos conhecimento 

que outros professores já utilizaram o nosso material para este fim. 

A nossa ideia sempre foi desenvolver experiências docentes onlines em portais onde os 

nossos alunos passam o seu tempo e não se dedicam a atividades acadêmicas. 

Por isso optamos, em agosto de 2006, em colocar no portal YouTube.  Por outra parte isto 
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fez com que houvesse um aumento na difusão do nosso material; na atualidade contamos com mais 

de 36 milhões de visualizações e mais de 87 mil inscritos.  

Os comentários nos vídeos posibilitam uma interação com os diferentes usuários do nosso 

material. 

Existe um projecto que de forma errónea, é considerado pioneiro, pela conhecidíssima 

Kahn Academy. Todos os conteúdos deste portal estão no YouTube, o seu primeiro video foi 

carregado em novembro de 2006, o nosso portal nasceu em dezembro de 2005 e o nosso primeiro 

video em YouTube apareceu em agosto de 2006. 

Com o nascimento e crescimento das redes sociais, criámos uma página no Facebook, com 

o principal objetivo de dar a conhecer as novidades; na actualidade contamos com mais de 100 mil 

seguidores, Contudo, em nossa opiniao, apesar de que esta página ajudou na difusão do nosso 

projeto, não trouxe nada de novo à experiência de aprendizagem, dado que não existe uma 

interatividade entre os usuários. Posteriormente criamos um grupo em Facebook, onde se obtém 

um trabalho colaborativo entre todos os usuários, com o objetivo de orientar as dúvidas dos demais. 

Este grupo conta atualmente com 8 mil usuários, a experiência tem sido muito boa, apesar de 

recordar constantemente aos usuários que o objetivo é orientar as dúvidas, não resolvê-las. 

Por outra parte, a plataforma Twitter também tem resultado ser uma boa experiência 

educativa, apesar de que no nosso caso tem sido utilizado para anunciar as novidades e para o 

intercambio de experiências com outros professores. 

Quando iniciámos o nosso projeto, era complicado encontrar na internet, material 

educativo, na rede, apesar de que o que já existia era de muito boa qualidade. Na atualidade, a rede 

está inundada deste tipo de material, mas muito deste material é de qualidâde educativa duvidosa, 

no sentido de que o objetivo único é que o alumno passe, e como sabemos, em muitos casos, passar 

não está ligado a que aprenda. Portanto, atualmente é necessario que o professor seleccione o 

material que os seus alunos devem utilizar, noutros casos, e por questões de comodidade, a maioria 

dos alunos escolheram os mais superficiais. 

3. Alguns procedimentos para a geração de videos 

O nosso objetivo desde o principio tem sido criar um material adequado, sem ter que 

realizar um forte investimento económico, nem ter que utilizar um estudio de gravação. Para a 

obtenção do nosso material utilizamos um Tablet PC, portatil com ecrã táctil. 
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Assim, através de um lápis que actua como se fosse o mouse do computador, 

desenvolvemos a nossa explicação no programa de edição “a mão alçada” OneNote (Microsoft 

Office), gerando um video com tudo aquilo que vai acontecendo no ecrã, junto com a narração com 

a nossa própria voz, usando o programa gratuito Hypercam. Existem alternativas mais completas 

mas com pagamento, como Camtasia, mas no nosso caso, Hypercam tem sido suficiente. 

Apresentamos aqui uma captura do ecrã de um dos nossos videos: 

 

 

 

 

Podemos observar que o resultado é muito simples, mas recordamos que o objetivo é que o 

aluno aprenda com este tipo de material que ele conseguir, e algo fundamental com este tipo de 

material, é que o tempo para gerar cada um dos videos, salvo algum contratempo, condiz com o 

tempo que demora. 

Um problema que se apresenta para aqueles que desejam adoptar os nossos procedimentos 

é que as Tablet PC deixaram de ser fabricadas. Contudo, existem alternativas entre as que 

experimentamos destacaríamos os ecras tacteis Wacom, que conectaríamos ao nosso computador, 

ou a Tablet Surface Pro, com a que podemos trabalhar de forma independente sem necessidade de 
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outro computador, já da mesma forma que para a Tablet PC, podemos instalar os diferentes 

programas mencionados anteriormente para a geração dos nossos videos.  

Além dos videos “á mão alçada”, também contamos com alternativas na hora de gerar 

videos educativos: 

1.  Captura de uma apresentação acompanhada pela nossa própria voz. Por exemplo, a 

partir de uma apresentação, um arquivo powerpoint, beamer, prezi, etc, podíamos realizar uma 

captura de um video utilizando Hypercam. Neste caso, quem queira pode gerar os seus proprios 

videos utilizando o seu próprio computador. 

2.  Gravação com uma cámara de video ou celular de uma apresentação de uma aula 

desenvolvida no quadro.  

3.  Combinação de uns videos sem som através da captura de um ecrã e uma gravação com 

uma cámara de video ou celular através da ferramenta Chroma. 

Para isto gerariamos em primeiro lugar um vídeo de captura pelo ecraã, a seguir 

apresentação com fundo verde ou azul, e juntaríamos o vídeo final usando algum programa de 

edição do viíeo que disponha a ferramenta Chroma. 

4. Colaborações e situações especiais 

Desde o nosso inicio temos realizado algumas colaborações com alguns 

organismos, entre as que poderiamos destacar por exemplo a Organização de Estados 

Iberoamericanos (OEI). 

Assim por exemplo, através de uma colaboração com o Ministério de Educação de 

Paraguay e o OEI, cedemos o nosso material para o seu uso na aula, assim como para a 

formação de professores de matemáticas deste país. 

Se o nosso material resulta útil para muitas pessoas, esta utilidade pode acrescentar-

se em certas zonas geográficas ou em circunstancias especiais. 

Assim por exemplo, existem zonas de dificil acesso, onde não há professores, nós 

conhecemos o caso de algumas zonas da montanha de Perú, ou zonas de selva em Costa 

Rica. Nestes casos, alguns professores devem realizar longas viagens durante os fins de 

semana para poder atender os alunos. Nestas circunstâncias, o material como o nosso tem 

um papel importante, já que os alunos podem preparar as matemáticas por conta própria e 
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evitar algumas viagens dos professores 

Por outra parte, quando se deu no Chile a catástrofe do terramoto, alguns 

professores puseram-se em contato conosco para indicar-nos que as escolas estavam 

fechadas, mas os alunos continuavam trabalhando usando o nosso material. 

5. Mais um passo: adaptação aos dispositivos para celulares 

O acesso a internet desde dispositivos celulares, sejam celulares inteligentes ou 

tablets, está aumentando consideravelmente. Até porque muitos jóvens navegam por 

internet usando somente os seus celulares. 

Por isso, há dois anos ponderámos junto com a Fundação CSEV, a possibilidade de 

criar uma aplicação para estes dispositivos, que permitiria uma navegação simples e o 

acesso adequado a grande quantidade de material como o que contamos no nosso projecto 

lastmatematicas.es. Até agora, temos disponível a nossa aplicação para as plataformas 

Android y IOS, e conta atualmente com mil dezenas de descargas. 

Por outra parte, também com a Fundação Csev desenvolvemos a aplicação 

“Matrices. Profesor: Juan Medina”, onde aproveitamos as possibilidades de multimédia das 

Tablets para apresentar um conteúdo que se adapta perfeitamente. Assim, depois de 

apresentar os diferentes conceitos e visualizar alguns exemplos, os alunos realizam 

actividades tocando o ecrã. 

Obviamente, vemos a nossa aplicação como um complemento perfeito para a 

aprendizagem de matrizes que enriquecem o processo educativo, mas não como um 

substituto das apresentaçoes dos professores e do trabalho do aluno no seu caderno com 

exercicios e problemas. 

6. Novas tendências na Educação Superior, los Mooc 

Um dos fenómenos que surgiu com força nos últimos anos são os Cursos online 

massivos e abertos, conhecidos pelas suas iniciais em inglés: Mooc. Como o seu próprio 

nome indica, estes cursos se oferecem por internet e quem desejar pode inscrever-se, até 

porque uma das principais finalidades é que contem com um grande número de alunos. A 

sua duração varia normalmente entre 4 e 15 semanas que correspondem a os diferentes 

módulos que compõem o curso. 
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Em principio, os Mooc são gratuitos, no entanto, se se deseja obter uma 

certificação, tem-se que pagar uma taxa; este seria o modelo de negócio. Algumas das 

principais Universidades do mundo ofereceram Mooc, seja com a sua própria plataforma 

ou junto com outras universidades.  

Entre as principais plataformas de Mooc encontramos a Cousera, Edx, Udacity, e 

em espanhol a Redunx, concentrada em empreendimento, MiriadaX, promovida pela 

Universia e Telefónica e a plataforma própria da Uned, Uned Coma. 

Quanto ao material do curso, este deve ser totalmente autocontenido, desenvolvido 

principalmente no video, e pode complementar-se com outro tipo de materiais. Allèm 

disso, as plataformas de Mooc contam com foruns e outras ferramentas colaborativas, a 

ideia é que sejam os próprios alunos entre eles que orientam as dúvidas que surgem, apesar 

de que deve existir a supervisão de professores e inclusive facilitadores, que seriam agentes 

que vigiam o bom desenvolvimento do curso, transmitem os problemas técnicos da 

plataforma e animam aos alunos para que continuem. É fundamental conseguir que o aluno 

não se sinta sozinho, isto o ajudará a terminar o curso. 

Quanto à avaliação, se faz por cada módulo por separado, normalmente através de 

questionarios e avaliação por par.  

Uma das melhores vantagens destes cursos é que o aluno pode trabalhar ao seu 

ritmo. No entanto, o número de inscritos é massivo, não tanto o de alunos que o superam, 

as taxas de éxito rondam os 10% e 20%. 

Nós, até agora, criámos quatro cursos. Um dos nossos cursos, “Tics para ensinar e 

aprender”, foi desenvolvido juntamente com os professores da Uned, e o objetivo tem sido 

dividir as nossas experiências no uso das ferramentas online abertas como complemento do 

nosso trabalho de docente. O problema principal que deparámos foi a mudança constante 

das diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, o que nos obrigou a realizar 

constantes mudanças para adaptar o material. No entanto, a experiencia tem sido muito 

positiva, inclusive como complemento do curso que se criou num grupo em Facebook que 

tem resultado muito participativo. Este curso começou na primeira edição da plataforma 

MiriadaX e nas duas primeiras edições da plataforma Uned Coma. A duração deste curso 

tem sido de 6 semanas e o método de avaliação tem sido a avaliação por par. No total,  o 

número de alunos de todas estas edições deste  curso, superou 10 mil e uma taxa de êxito  
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perto dos 10%. 

O resto dos nossos Mooc tratam sobre matemáticas, e todos eles são do tipo “curso 

zero” o propedéutico. O formato Mooc ajusta-se a este tipo de cursos já que se trata de 

repassar algo que o aluno já viu, e este tipo de curso permite que o aluno se concentre 

naqueles conteúdos que não domina, realizando diretamente a autoavaliação para aqueles 

módulos que já domina. O método de avaliação escolhido para estes cursos tem sido o 

questionário. 

Assim, o primeiro dos cursos oferecidos foi Matemáticas básicas, onde se realiza 

um percurso por alguns conteúdos fundamentais das matemáticas de educação secundária. 

Na primeira edição contamos com mais de 6 mil inscritos, e uma taxa de êxito aproximada 

dos 10%. Na segunda e na terceira edição rondaram os 4 mil alunos inscritos. 

Para a segunda edição, para além das Matemáticas básicas, oferecemos dois novos 

cursos, Probabilidade básica, cuja duração é de 7 semanas, e Estatística Descritiva, de 4 

semanas de duração. O número de inscritos, tanto na primeira como na segunda edição 

supera os 3 mil para cada curso. É conveniente oferecer cursos de custo zero sobre estas 

matérias, sobretudo no curso de Probabilidade, dado que na educação secundária, costuma-

se deixar os temas correspondentes para o fim do curso, e em muitos casos simplesmente 

sómente pinceladas. E esta matéria requer um tempo para assimilar, e na universidade não 

se dispõe deste tempo pelo ritmo ao que deve ser dada a matéria para poder ser coberto o 

temario.  

Cabe destacar o incremento na taxa de sucesso do curso de Estatistica Descritiva, 

que já superou os 30% em relação aos alunos inscritos. Pensamos que algumas das causas 

principais que têm propiciado este crescimento têm sido a sua curta duração, pois tem um 

contúdo bastante acessível, e o aluno pode comprovar imediatamente que sabe levar à 

pratica o aprendido.  

Isto nos dá uma ideia de como propôr novos Mooc para obter bons resultados, 

inclusive como reestruturar os cursos que temos oferecido. 

Entre as nossas ações para conseguir um bom desenvolvimento dos cursos 

destacaríamos a supervisão do funcionamento dos fóruns de forma regular, criação de 

material complementar quando se deteta que um conteúdo está resultando complicado e a 

utilização do correio massivo para apresentar cada um dos módulos e realizar os avisos que 
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correspondem. 

Por último, voltando ao caráter em massa associado a um Mooc, gostaríamos de 

citar algumas questões chave que podem ajudar para que assim o seja. 

Em primeiro lugar, é fundamental contar com uma boa plataforma, que além disso 

conte com uma equipe que vigie constantemente o bom funcionamento e incorpore novas 

melhorias  

Por outra parte, também resulta importante ter um bom número de alunos 

potenciais, pelo que o tema escolhido deve ser de interesse para muitas pessoas. 

No nosso caso, também têm ajudado as campanhas que temos levado a cabo nas 

diferente redes sociais, aproveitando o grande número de usuários com que contamos.  

7. Resultados da Pesquisa  

Pensamos que conseguiríamos uma melhor experiência de aprendizagem se 

tivéssemos um portal, que para além do nosso material, também pudesse 

contar com cursos, forúns e páginas do tipo "perguntas e 

respostas", etc... Em suma, um portal que juntaría tudo aquilo que até agora 

estamos realizando em diferentes lugares de internet. Fruto de uma 

colaboração, esperamos poder apresentar durante este evento a plataforma em 

que estamos a trabalhar atualmente. 
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