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Olá, sou o professor Relinaldo Pinho de Oliveira. 
 

Hoje discutiremos a relação entre educação e tecnologia, 

enfatizando o processo de aprendizagem frente ao uso de mídias 

digitais. O objetivo é trazer como foco a Teoria Cognitiva da 

Aprendizagem Multimídia-TCAM e os benefícios do seu uso nas 

aulas de Matemática. 
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Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia - TCAM 
 

 

 
 

 

 

Para Richard E. Mayer, autor da Teoria Cognitiva da 

Aprendizagem Multimídia, os alunos aprendem mais 

profundamente quando as ideias são apresentadas por meio de 

palavras e imagens do que só palavras.  
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Segundo Mayer (2001), palavras não se refere somente a textos 

impressos, mas abrange também toda mídia escrita ou falada; 

imagens, por sua vez abrange toda mídia gráfica, como vídeos, 

animações, jogos e ilustrações. Mayer define Instrução 

Multimídia como o meio e a forma de apresentar uma 

mensagem multimídia. 
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Capacidade Limitada dos Canais 
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Três Pressupostos da Teoria Cognitiva de Aprendizagem 
Multimídia 
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Processos cognitivos envolvidos na aprendizagem 
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Processos cognitivos envolvidos na aprendizagem.  
 Teoria da Carga Cognitiva - TCC 
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Tipos de Memória 
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Para o autor, as informações são captadas pela memória 

sensorial por meio dos olhos (palavras e imagens) e ouvido 

(palavras), depois são processadas e selecionadas no canal 

auditivo.  
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Na memória de curto prazo, há uma organização entre as 

imagens e palavras, formando os modelos pictorial e verbal.  
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Pressupostos da TCAM 
 

Para Mayer, os pressupostos podem ser divididos em três: 

a)   Pressuposto do canal dual: Uso de canais distintos (visual e 

verbal) para o processamento de informação. 
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b)   Capacidade limitada: Refere-se à capacidade limitada de 

processamento da informação em cada canal. 
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c) Processamento ativo: Refere-se ao processamento cognitivo 

de informação para a representação mental. Envolve ativar o 

conhecimento na memória de longo prazo, trazendo para a de 

curto prazo. Fazendo com que assim, o aluno assimile e organize 

novas informações. 
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Princípios no desenvolvimento de materiais multimídia e a 

Aula de Matemática 
 

1- Princípio Multimídia:  

Os alunos desenvolvem melhor a aprendizagem quando 

construímos multimídias em que sejam adicionadas textos e 

imagens do que só textos. 
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 2- Princípio da contiguidade Espacial:  

Os alunos aprendem melhor quando as palavras e imagens 

correspondentes estão mais próximas do que distanciadas, por 

exemplo na mesma tela (MAYER, 2001).  
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3- Princípio da Contiguidade Temporal:  

Os alunos aprendem melhor quando palavras e imagens são 

apresentadas simultaneamente ao invés de sucessivamente.  
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4- Princípio da Coerência:  

De acordo  com Mayer (2001), os alunos aprendem melhor 

quando palavras, imagens ou sons não relevantes ao assunto 

são excluídos, por exemplo, é necessário evitar colocar no 

ambiente informação desnecessário, de acúmulo. Tudo deve 

estar de acordo com o foco em sala de aula. 
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5- Princípio da Sinalização: 

 Segundo Mayer (2001), no princípio de sinalização os alunos 

aprendem mais quando as informações dos conteúdos são 

destacadas e quando a multimídia apresentada possui uma 

estrutura organizada com os elementos mais relevantes. 
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6- Princípio da Modalidade:  

O princípio da  modalidade, segundo Mayer (2001), afirma que 

os alunos aprendem melhor quando se utiliza imagem e 

narração e não imagem, narração e texto na tela, isto é, 

aprendem melhor quando palavras na mensagem multimídia 

são apresentadas como texto falado ao inves de texto impresso. 
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7- Princípio da Redundância:  

No principio da redundância os alunos aprendem melhor 

quando se utiliza imagem e narração ao invés de imagem, 

narração e texto (MAYER, 2001).   
 

 
Contra Exemplo: Marque o quadrado que possui a quantidade correta. 

CURSO 

TCAM e a Aula de Matemática 

facebook.com/relinaldodeoliveira                                 instagram.com/ relinaldopinhodeoliveira                 



BACHARELADO DIREITO 

           
 

8- Princípio da Personalização:  

Os alunos aprendem melhor a partir de aulas multimídia quando 

as palavras são no estilo de conversação em vez de estilo formal 

(MAYER, 1999b).  
 

 Contra Exemplo: Observe a imagem abaixo, cada caixa possui um nome diferente. Faça a 

correspondência com cada uma das formas geométricas às suas respectivas caixas 

nomeadas.  
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9- Princípio da Voz:  

Os alunos aprendem melhor quando a narração em aulas 

multimídia é falada em voz humana amigável em vez de voz 

máquina (MAYER, 1999b).  
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10- Princípio de Imagem:  

Este princípio diz que não necessariamente o aluno aprende 

melhor a partir de uma aula multimídia, deve-se colocar a 

imagem do orador adicionado à tela (MAYER, 1999b). 
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Dessa forma, Mayer propôs a ideia de que as pessoas aprendem 

mais quando relacionam o conhecimento por meio de imagens 

e palavras, estas não isoladas, contribuindo com o universo 

metodológico.  
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De acordo com Mayer, tal aplicabilidade pode variar conforme 

os sujeitos, uma vez que o material deve ser pensado conforme 

o público que irá atingir.  
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obrigadoRADUAÇÃO LATO SENSU  

“Na sociedade da informação todos estamos 
reaprendendo a conhecer, a comunicarmos, a 
ensinar e a aprender; a integrar o humano e o 
tecnológico; a integrar o individual, o grupal e o 
social” Moran (2000, p. 137). 
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