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Resumo: No intuito de apontar possíveis lacunas e perspectivas em relação a utilização de vídeos em aulas de 

Matemática e ainda possibilitar um suporte para minha pesquisa de doutorado, este artigo tem o objetivo de 

apresentar uma revisão de literatura de trabalhos da Educação Matemática, nos quais o foco está em entorno 

do tema “vídeos”. Para isso, foi realizada uma busca de teses e dissertações do banco de teses da CAPES, 

considerando as palavras-chave vídeo, filme, mídia, multimídia e audiovisual, de estudos realizados no 

período de 2004 a janeiro de 2015. Vale destacar que esse período contempla a quarta fase da tecnologia 

digital descrita por Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014). Assim, a partir dos trabalhos selecionados, os 

mesmos foram lidos e separados em modalidades, conforme classificação realizada por Ferrés (1996). Como 

alguns resultados, destaca-se que nenhum dos trabalhos de Educação Matemática abordou exatamente como 

explorar a atividade com vídeos em sala de aula: em que momento os alunos podem ser instigados a criar os 

seus próprios vídeos? Como o professor deve proceder: deve ensinar seus alunos a criarem os vídeos, 

apresentando ferramentas de captura e edição de imagens? Deve deixar os alunos livres para o uso das 

ferramentas de vídeo?  

Palavras-chave: Produção de vídeos; Construção colaborativa; Revisão de literatura; Licenciatura em 

Matemática; Educação Básica. 

Introdução 

Este artigo apresenta as conjecturas iniciais de minha pesquisa de doutorado, visando a 

apresentar uma revisão de literatura em torno dos temas envolvidos no estudo. O objetivo 

de minha pesquisa é investigar a produção de vídeos coletivamente, por alunos e 

professores da Educação Básica em escolas da rede municipal de Blumenau (SC) e do 

Instituto Federal de Santa Catarina Câmpus Gaspar (SC). Por meio da produção desses 

vídeos, pretende-se investigar de que maneira os mesmos podem ser utilizados como forma 

de expressão da aprendizagem e objeto de ensino pelos usuários.  

Esta pesquisa está vinculada a um projeto maior, que prevê uma interlocução entre a 

Educação Básica e cursos de Licenciatura em Matemática da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). No caso da minha pesquisa de doutorado, terei como foco a pesquisa na 

Escola Básica.  

A pesquisa consistirá em uma análise da produção de vídeos coletivamente na Educação 

Básica, e na exibição desses vídeos tanto na Educação Básica, quando em cursos de 
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Licenciatura em Matemática, utilizando, para isso, observações da produção dos vídeos e a 

realização de um Grupo focal que discuta aspectos da produção e exibição dos vídeos.  

Nos últimos anos, conforme aponta Walsh (2010, p.212, tradução nossa), 

O aumento da acessibilidade e mobilidade da tecnologia digital tem rapidamente 

mudado a forma como nos comunicamos [...] Atualmente somos capazes de nos 

comunicarmos instantaneamente com combinações de texto, fotografias ou 

vídeos via tecnologia de telefonia móvel e com diferentes tipos de computadores 

e dispositivos de multimídia. 

Essa dinamicidade na comunicação é vista em diversos setores da sociedade. Na família, é 

comum que os membros se comuniquem por meio de textos via telefone ou mesmo via 

WhatsApp
2
. Amigos compartilham textos, fotos e vídeos através de redes sociais como o 

Facebook
3
. Empresas divulgam seus produtos nas redes sociais, tentando atingir, com isso, 

um número cada vez maior de público. Nas escolas, essa mudança de comunicação 

também é percebida. Em alguns casos podemos ver alunos utilizando seus smartphones 

para registrar momentos da aula, como a fotografia de um assunto passado pelo professor 

no quadro, a busca de vídeos para complementar seus estudos, mensagens para professores 

e colegas com o intuito de sanar dúvidas dos conteúdos, entre outras interações.  

Podemos pensar como essa interação com as tecnologias pode influenciar na produção do 

conhecimento. Borba e Villareal (2005) defendem que o conhecimento é produzido por um 

coletivo composto por seres-humanos-com-mídias. Ou seja, o conhecimento é produzido 

por meio de uma interação entre seres humanos e mídias, seja ela oral, escrita ou 

tecnologias digitais multimídia. Falando especificamente, sobre vídeos digitais, Borba, 

Scucuglia e Gadanidis (2014, p.30) argumentam que 

Os vídeos digitais, que podem ser concebidos enquanto narrativas ou textos 

multimodais, compilam diversos modos de comunicação como oralidade, escrita, 

imagens dinâmicas, espaços, formas de gestualidade, movimentos, etc., 

integrados ao uso de diferentes tecnologias como giz e lousa, o GeoGebra, 

câmera digital, notebooks, dentre outras. 

Assim os vídeos caracterizam uma questão de dinamicidade, utilizando diversas 

ferramentas multimídias, como apontados pelos autores. Por esse motivo, os vídeos têm 

despertado o interesse de professores e pesquisadores. Além disso, eles têm chamado a 

atenção pelo seu alcance, pois são compartilhados por meio de redes sociais, plataformas 

virtuais, aplicativos de celular, entre outras formas. Diversas são as reportagens de vídeos 

que foram postados em redes sociais e que tiveram milhares de compartilhamentos. Um 

                                                 

2
 Aplicativo de celular para a troca de mensagens. 

3
 Rede social em que o usuário posta informações sobre si mesmo e pode interagir com outros usuários por meio de 

grupos, mensagens, eventos,... 



caso famoso registrado em 2014 foi o vídeo dos meninos catarinenses que tornaram 

pública a expressão “Taca-le pau” ao gravar a descida de um morro por um dos meninos 

em um carrinho de madeira. O vídeo foi postado no início de janeiro no YouTube
4
 e, em 

junho do mesmo ano já contava com mais de 700 mil visualizações. Com a fama na 

Internet, os meninos foram convidados para participar de diversos programas de televisão e 

a narração deles se espalhou até no meio musical, com a criação de um funk que utiliza a 

expressão “Taca-le pau”. 

Devido à possibilidade de grande alcance e de impacto, ilustrada pelo exemplo, conjectura-

se que o vídeo digital tenha forte apelo educacional e, por esse motivo, discute-se uma 

forma de estudar como os vídeos podem ser utilizados em sala de aula, em particular na 

aula de matemática. No entanto, como aponta Domingues (2014, p.12), há diversas lacunas 

na “utilização de vídeos em aulas de matemática, uma vez que vários autores comentavam 

sobre sua utilização de um modo geral, mas é difícil encontrar pesquisas em Educação 

Matemática que trabalhem e discutam esse tipo de uso.”. 

Tendo isso em mente, a pesquisa que proponho no doutorado tem o intuito de pesquisar as 

potencialidades do vídeo em sala de aula, por meio da seguinte pergunta de pesquisa: 

Como vídeos produzidos de forma coletiva por alunos e professores na escola de 

Educação Básica podem ser considerados colaborativos no sentido de Fiorentini 

(2013), sendo utilizados como forma de expressão da aprendizagem e objeto de ensino 

pelos usuários? 

Entende-se aqui por colaboração a ideia discutida por Costa e Fiorentini (2007) e 

Fiorentini (2013), em que todos os envolvidos trabalham juntos e se apoiam mutuamente, 

visando atingir objetivos comuns que foram negociados pelo grupo. No trabalho 

colaborativo, a liderança é compartilhada, havendo uma corresponsabilidade pela 

condução das ações.  

Para responder à questão do projeto, a pesquisa se delineará em algumas etapas, descritas 

sucintamente a seguir: (a) Produzir vídeos coletivamente com alunos e professores em 

escolas da Educação Básica da cidade de Blumenau (SC) e no Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC) Câmpus Gaspar (SC). Optei por trabalhar com as cidades de Blumenau e 

Gaspar (SC), uma vez que, até o ingresso no doutorado, residia na primeira e trabalhava na 

segunda, o que me permite conhecer melhor o contexto no qual as escolas estão inseridas 
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e, desta forma, conseguir ter um olhar mais atento e apurado para a produção e análise dos 

dados. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau e o IFSC Câmpus 

Gaspar já demonstraram formalmente, por meio de ofício, interesse de que suas 

instituições de ensino sejam objetos da minha pesquisa; (b) Investigar se os vídeos 

produzidos coletivamente podem ser considerados colaborativos no sentido apontado por 

Fiorentini (2013); (c) Promover o intercâmbio dos vídeos produzidos, isto é, exibir os 

vídeos produzidos pelos alunos da Educação Básica aos Licenciandos e vice-versa; (d) 

Refletir sobre como os vídeos podem ser utilizados como forma de expressão da 

aprendizagem e objeto de ensino pelos usuários, por meio da realização de Grupos Focais, 

como descrito por Gatti (2012), entre os alunos da Educação Básica. 

Apesar da investigação ser guiada, inicialmente por esses passos, destaca-se que essas 

etapas podem sofrer alterações devido ao design emergente da pesquisa e, como apontam 

Araújo e Borba (2013), a metodologia da pesquisa não deve ser um corpo rígido de passos 

a ser seguido.  

Nesta seção explorei um pouco das minhas ideias para a pesquisa no doutorado. Na 

próxima seção, aprofundarei o tema de vídeos por meio de uma revisão de literatura 

realizada em teses e dissertações.  

 

A Revisão de Literatura 

A primeira fase da pesquisa, após a delimitação do seu tema, é a busca do que outros 

autores já escreveram sobre o mesmo, conforme discorrem Borba e Araújo (2013, p.45) 

Ao realizar uma pesquisa, torna-se importante que, após a definição do tema, 

seja encontrado um foco, que se traduz, de forma mais específica, em um 

problema ou pergunta de pesquisa. E um procedimento nessa empreitada é a 

revisão da literatura, na qual o pesquisador situa seu trabalho no processo de 

produção de conhecimento da comunidade científica. Ela é importante não só 

para que “não se reinvente a roda”, refazendo o que já está feito, mas também 

porque o exercício de encontrar lacunas em trabalhos realizados ajuda na 

“focalização da lente” do pesquisador. 

Ferreira (2002) corrobora essa ideia, apontando a questão do estado da arte, com o 

mapeamento dos estudos e pesquisas em determinada área de conhecimento, como uma 

forma de organizar a pesquisa e descobrir quais os temas e as lacunas encontradas nas 

pesquisas de determinadas áreas, fomentando novas pesquisas sobre os temas.  

Deste modo, para a construção do objeto de pesquisa da minha tese de doutorado, busquei, 

inicialmente realizar a revisão de literatura sobre o tema vídeos em Educação Matemática, 

o qual pretendo investigar. Realizei um estudo no banco de teses da CAPES e em 

periódicos nacionais e internacionais de Educação Matemática. Como palavras-chave para 



a busca utilizou-se: vídeo, filme, mídia, multimídia e audiovisual. Para atender aos 

propósitos desse artigo, optei por discutir apenas as teses e dissertações encontradas no 

Banco de Teses da CAPES. 

Para delimitar o período da pesquisa, buscou-se a classificação realizada por Borba, 

Scucuglia e Gadanidis (2014), que apresentam quatro fases das tecnologias digitais em 

Educação Matemática.  

A primeira fase foi caracterizada fundamentalmente pelo uso do software LOGO, que 

utiliza comandos a ser executado por uma tartaruga (virtual), que com passos e giros, 

possibilitam a construção de objetos geométricos como segmentos de retas e ângulos. A 

segunda fase teve início na primeira metade dos anos 1990, com a popularização dos 

computadores pessoais, com a criação de softwares educacionais, e com a preocupação 

com a oferta de cursos de formação continuada para capacitar os professores para o uso 

dessas novas tecnologias. A fase seguinte teve início por volta de 1999, com o surgimento 

da Internet, quando esta começou a ser utilizada como fonte de informações e meio de 

comunicação entre professores e alunos. A quarta e última fase iniciou em meados de 

2004, com o advento da Internet rápida. Como uma das características dessa fase, os 

autores apontam a Multimodalidade, que é caracterizada por diversificados modos de 

comunicação estarem presentes no ciberespaço, o uso de vídeos na Internet, o fácil acesso 

a vídeos em plataformas ou repositórios (YouTube e TEDTalks), e a produção de vídeos 

com câmeras digitais e softwares de educação com interfaces amigáveis (BORBA; 

SCUCUGLIA; GADANIDIS, 2014) 

Essa última fase é a única que apresenta como uma de suas características a utilização e a 

produção de vídeos digitais, tema deste estudo. Por este motivo, esta revisão bibliográfica 

será feita em trabalhos publicados a partir de 2004. 

Em uma primeira pesquisa, foram detectadas 11 pesquisas entre teses e dissertações sobre 

o tema de vídeos. Cada um desses trabalhos foi lido e foram separados por formas de 

abordagem dos vídeos em sala de aula.  

A separação foi realizada, inicialmente, apenas com a leitura dos textos, buscando-se 

agrupá-los pelo modo como foram abordados nas pesquisas: gravação de aulas, material de 

apoio ao professor, vídeos produzidos pelos alunos, entre outros. Além disso, com as 

leituras realizadas dos próprios textos, percebeu-se um referencial bastante citado, a saber: 

Ferrés (1996). Apesar de o autor ser pré-digital, ele sistematizou as modalidades de 

utilização didática do vídeo, de modo que podem ser utilizadas também na era digital. São 



“seis modalidades de uso: a videolição, o videoapoio, o videoprocesso, o programa 

motivador, o programa monoconceitual e o vídeo interativo” (FERRÉS, 1996, p.20). 

A videolição é uma exposição sistematizada dos conteúdos que se assemelha a uma aula 

expositiva. No videoapoio usam-se imagens que acompanham a exposição verbal do 

professor. No videoprocesso, o aluno é protagonista.  

O videoprocesso é definido como a modalidade de uso na qual a câmara de vídeo 

possibilita uma dinâmica de aprendizagem em que os alunos se sentem como 

criadores ou, pelo menos, como sujeitos ativos. Falar de videoprocesso equivale 

a falar de participação, de criatividade, de compromisso, de dinamismo. É uma 

modalidade na qual os alunos se sentem protagonistas. O vídeo nas mãos do 

próprio aluno. (FERRÉS, 1996, p.22-23) 

Outra modalidade de uso do vídeo é o programa motivador, que “pode ser definido como 

um programa audiovisual feito em vídeo, destinado fundamentalmente a suscitar um 

trabalho posterior ao objetivado.” (FERRÉS, 1996, p.23), ou seja, seu intuito é que, após a 

exibição do vídeo, sejam abordados, em sala de aula, os conteúdos ali explorados. O 

programa monoconceitual tem curta duração (geralmente não excedem os 4 ou 5 minutos), 

comumente mudo e que desenvolve de maneira intuitiva apenas um conceito. Por fim, a 

última modalidade apresentada por Ferrés (1996) é o vídeo interativo, em que as 

sequências de imagens são determinadas pela resposta do usuário ao material 

disponibilizado.  

Pensando nisso, os trabalhos apresentados neste texto foram agrupados nas modalidades 

cujas características eram as mesmas ou muito próximas ao que foi apontado por Ferrés 

(1996) e são apresentados na próxima seção deste artigo.  

 

As teses e dissertações 

Ao ler as teses e dissertações foi possível separar os trabalhos nas seguintes modalidades 

apontadas por Ferrés (1996): Videolição e Videoprocesso. O Quadro 1 mostra essa 

separação dos trabalhos, segundo a leitura acerca do uso dos vídeos em sala de aula nas 

dissertações e teses. 

Quadro 1: Classificação dos artigos sobre vídeo pesquisados em dissertações e teses. 2004 – jan/2015. 

Classe Trabalho 
Modalidade 1: 

Videoprocesso 

CARAMEZ, R. S. Ferramenta multimídia de auxílio a aulas. 2012.  

PIMENTA, A. C. A produção e construção de Vídeo-Caso em 

Hipertexto na Educação Matemática. 2009. 

SOUZA, A.D. Vídeo Digital: análise de sua aplicação como objeto de 

aprendizagem. 2012.   

SILVA, ALESSANDRA COLLACO DA. Arte, mídia e cinema na 

escola: um ensinar que (me) ensina!  2012.   



RIZZO JUNIOR, S. A. Educação Audiovisual: uma proposta para a 

formação de professores de Ensino Fundamental e de Ensino Médio no 

Brasil. 2011.  

CABELLO, C. F. Cultura audiovisual e formação de educadores: 

possibilidades e limites em práticas educomunicativas. 2011.  

PANDO, R. A. As contribuições do audiovisual para a formação da 

cidadania: a construção de conteúdos por meio de dispositivos móveis. 

2012.  

DOMINGUES, N. S. O papel do vídeo nas aulas multimodais de 

matemática aplicada: uma análise do ponto de vista dos alunos. 2014.  

FREITAS, D. S. A contribuição de vídeos com youtube: contribuições 

para o ensino e aprendizagem de matemática. 2012.  

Modalidade 2: 

Videolição 

SILVA, Ana Maria da. O vídeo como recurso didático no ensino de 

matemática. 2011.  

BARROS, A.P.R.M. Contribuições de um micromundo composto por 

recursos do GeoGebra e da coleção M
3
 para a aprendizagem do 

conceito de volume de pirâmide. 2013.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

A modalidade 1, videoprocesso, como apontado anteriormente, traz o aluno como 

protagonista da atividade. Entretanto, dentro dessa modalidade, Ferrés (1996) apresenta 

alguns exemplos de seu uso em aula: (i) situações em que se grava uma atividade para 

posterior análise. “(...) alguns saltos na aula de ginásio, alguns exercícios de dicção ou 

entonação na área de expressão verbal, alguns passos de dança na área de expressão 

corporal...” (FERRÉS, 1996, p.23); (ii) iniciativas que tendem à dinamização do grupo, 

como pesquisas de opinião e entrevistas, debates e mesas-redondas; (iii) elaboração pelos 

alunos de programas didáticos “já que neste caso a aprendizagem é realizada basicamente 

por intermédio do processo de produção: busca de informação, elaboração do texto, 

gravação com a câmara, sonorização...” (FERRÉS, 1996, p.23); (iv) trabalhos de criação 

artística; e v) trabalho de pesquisa, em que se gravam imagens para posterior análise.  

Nas teses e dissertações aqui lidas, percebe-se a existência tanto de trabalhos que exploram 

o item iii quanto o item v. Sobre este último, dois trabalhos estudaram a gravação de aulas. 

Caramez (2012), em virtude da natureza do seu curso de mestrado, na área de sistemas da 

computação, desenvolveu uma ferramenta que permite gravar, organizar, formatar e 

reproduzir acontecimentos ocorridos em sala de aula. Já Pimenta (2009) investigou uma 

maneira de projetar, construir, produzir e executar um Vídeo-Caso em Hipertexto (VCH), 

para utiliza-lo como material didático-pedagógico na formação inicial e continuada de 

professores de matemática, sem a preocupação em desenvolver um sistema que 

organizasse a atividade, utilizando ferramentas já disponíveis no mercado.  



Nesse sentido, observa-se uma diferença entre esses trabalhos com relação à preocupação 

dos autores com a gravação das aulas. Caramez (2012) tinha a preocupação com a criação 

de um sistema que facilitasse a gravação de aulas para servir como suporte a alunos e 

professores em estudos posteriores a aulas. Pimenta (2009) não tinha a preocupação com a 

elaboração de um sistema, mas tinha como foco o conteúdo de matemática e a utilização da 

gravação de aula como material didático-pedagógico na formação dos professores da 

disciplina.  

Foram percebidos, também, nesta modalidade, o desenvolvimento de trabalhos que tinham 

como foco a produção de vídeos. Observou-se que esta classe foi a mais abordada nas 

pesquisas, totalizando sete trabalhos que serão aqui comentados. 

Souza (2012) investigou as propostas de projetos contemplados em editais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, no período de 2001 a 2011, que tinham a criação de vídeos 

em seus objetivos. Como resultado, Souza (2012) apontou que o uso do vídeo digital ainda 

não é uma prática constante entre os docentes, seja na sala de aula presencial ou à 

distância. Apesar disso, o autor destaca que os professores consideram o vídeo um recurso 

importante para o ensino.  

Pensando na qualificação dos professores para o uso e a construção de recursos 

audiovisuais, Rizzo Junior (2011) apresentou a proposta de um curso de especialização 

para professores, principalmente de Ensino Fundamental e Médio com esta temática. 

Também nessa perspectiva de trabalho com educadores, Cabello (2011) buscou investigar 

as possibilidades e limites do uso de práticas educomunicativas em sala de aula. A prática 

educomunicativa é aquela que alia a comunicação à educação, buscando a formação de 

cidadãos participativos política e socialmente, que não são apenas consumidores de 

mensagens. Cabello (2011) buscou verificar a percepção dos educadores no trabalho com 

as práticas educomunicativas de rádio, história em quadrinhos e vídeos. Como resultado, a 

autora apontou que, para se ter uma efetividade no trabalho com essas práticas é necessário 

haver um alinhamento dos projetos político-pedagógicos das escolas com a proposta 

educomunicativa, além da formação do professor. 

Nesses primeiros trabalhos, observou-se um desenvolvimento da pesquisa com educadores. 

Os demais trabalhos dessa modalidade exploram a questão da produção de vídeo com os 

próprios alunos. 

Silva (2012) procurou refletir sobre a relação entre arte, mídia e cinema na escola. Tendo 

como foco a pergunta de pesquisa “Como usar o cinema em sala de aula?”, o trabalho 



analisou quatro propostas sobre cinema e educação na escola e apresentou uma proposta de 

ensino, por meio de uma Oficina de Cinema na aula de Artes, para explorar com os alunos 

como criar vídeos.  

Pando (2012) apresentou a possibilidade da criação de núcleos de produção audiovisual 

com conteúdos informativos, que relacionem arte, meio ambiente e tecnologia. O projeto 

tinha como objetivo capacitar os jovens na produção de audiovisuais no ambiente escolar, 

utilizando dispositivos móveis. A ideia do trabalho era incentivar o “protagonismo juvenil 

na construção e partilha de conteúdos informativos e a experimentação de comunicação 

educativa por meios digitais.” (Pando, 2012, p.21). Na mesma ideia de criar vídeos com 

jovens, Freitas (2012) apresentou um trabalho que consistia na construção de vídeos pelos 

alunos com o YouTube. A pergunta norteadora da pesquisa foi “como o processo de 

construção de vídeos matemáticos com YouTube pode contribuir com o ensino e 

aprendizagem de matemática, em relação ao conteúdo de funções?” (Freitas, 2012, p.9). 

Desse modo, foram investigadas as construções de vídeos por alunos, tendo como tema o 

conteúdo de funções. Domingues (2014) também explorou a produção de vídeos com 

alunos, mas na Educação Superior, realizando sua pesquisa em aulas de matemática na 

graduação em Biologia. O pesquisador procurou analisar as formas como os estudantes 

interagem com esse recurso, tanto na sua visualização quanto na sua produção. Como 

resultados Domingues (2014, p.8) destacou que “O uso do vídeo em aula foi visto, pelos 

alunos, como produtivo para a aprendizagem por apresentar características como: 

dinamicidade, boa didática, ilustração de processos, dentre outras.”. 

Na descrição desses trabalhos pôde-se observar duas vertentes: a produção e exploração de 

vídeos pelos professores, o que foi abordado em Souza (2012), Rizzo Junior (2011) e 

Cabello (2011); e a produção de vídeo pelos próprios alunos, investigado em Silva (2012), 

Pando (2012), Freitas (2012) e Domingues (2014). Outro fator interessante a ser destacado 

é que o trabalho de Souza (2012) além de estudar a produção dos vídeos, ainda apresentou 

uma tabela com os resultados das pesquisas, apresentando os sites em que os vídeos 

criados estão disponibilizados, o que pode servir como material de apoio a outros 

professores em sala de aula conforme será visto na Modalidade 2 dessa seção do trabalho. 

Na modalidade 2 foram estudados dois trabalhos que abordam o vídeo com explicação de 

conteúdos, caracterizando a videolição. Silva (2011) investigou o uso de vídeos da TV 

Escola com alunos do Ensino Médio. Na pesquisa, a autora acompanhou alguns 

professores voluntários para analisar como eles utilizavam os vídeos da TV Escola em sala 



de aula. No entanto, o uso dos vídeos em sala de aula não foi o único foco da pesquisa de 

Silva (2011). Ela ainda discutiu a relação que existe entre o uso do vídeo pelos professores 

e as diretrizes de formação de professores para o uso dessas tecnologias em sala de aula.  

Barros (2013) também estudou um site que apresenta uma coleção de vídeos para o uso do 

professor. A autora explorou os vídeos e outras ferramentas da coleção M³ para o ensino de 

volume de pirâmides em uma turma de alunos do 2º ano do Ensino Médio. A coleção M³ é um 

portal5 que contém recursos educacionais multimídia desenvolvidos pela UNICAMP, para a 

matemática do Ensino Médio. Como resultado, a autora aponta que, o uso da coleção M3  

[...] proporcionou aos alunos a busca de conexões entre as multimídias e, assim, 

eles tomaram diferentes percursos enquanto buscavam compreender o conceito 

de volume de uma pirâmide. As características de um ambiente exploratório e 

interativo colaboraram para que os alunos pudessem visualizar e interpretar as 

figuras geométricas espaciais sob vários ângulos. (...) Desta forma, foi possível 

observar indícios de aprendizagem. (BARROS, 2013, p.13) 

Nesses dois trabalhos foi possível perceber o estudo de coleções disponíveis gratuitamente 

na Internet, que possuem vídeos com explicação de conteúdos e que o professor pode fazer 

uso em suas aulas. Trabalhos como o de Silva (2011) e o de Barros (2013) são importantes 

para que os professores conheçam esses materiais e passem a utilizá-los em sala de aula. 

Nesta seção foram apresentados os trabalhos encontrados na pesquisa do banco de teses da 

CAPES cujo tema era o vídeo. Na próxima seção, serão discutidas algumas lacunas e 

possibilidades de pesquisa que emergiram dessa revisão de literatura. 

 

Discutindo possibilidades 

A partir das pesquisas realizadas nas teses e dissertações, podem ser observadas algumas 

lacunas na questão dos vídeos na Educação Matemática. Apesar de se observar uma 

predominância em pesquisas sobre a produção de vídeos, sejam eles por alunos ou 

professores, os trabalhos nessa área em Educação Matemática ainda estão em fase inicial 

de desenvolvimento. Pois, apesar de quatro trabalhos apresentarem a produção de vídeos 

em sala de aula (DOMINGUES, 2014; FREITAS, 2012; PANDO, 2012; SILVA, 2012), 

apenas os trabalhos de Freitas (2012) e Domingues (2014) exploram a produção de vídeos 

de matemática pelos alunos.  

Após a análise desses trabalhos de produção de vídeos, alguns apontamentos podem ser 

realizados. Nenhum dos trabalhos de Educação Matemática abordou exatamente como 

explorar essa atividade em sala de aula: em que momento os alunos podem ser instigados a 

                                                 

5
 Disponível em: http://m3.ime.unicamp.br/ 



criar os seus próprios vídeos? Como o professor deve proceder: deve ensinar seus alunos a 

criarem os vídeos, apresentando ferramentas de captura e edição de imagens? Deve deixar 

os alunos livres para o uso das ferramentas de vídeo? Nas teses e dissertações lidas, 

percebeu-se que os professores/pesquisadores foram os proponentes da criação dos vídeos 

pelos alunos. Foram eles que escolheram o momento de passar essa tarefa aos estudantes. 

Mas, pode-se questionar: qual o melhor momento de se abordar o vídeo em sala de aula?  

Desse modo, aponta-se que essa questão da produção de vídeos pelos alunos ainda é uma 

questão a ser estudada com mais detalhes, principalmente dentro da Educação Matemática.  

Assim, em razão de inquietações como essas apresentadas, a minha pesquisa de doutorado 

pretende investigar como podem ser construídos vídeos coletivamente em sala de aula, 

investigando o caráter colaborativo desses vídeos, tema que não foi encontrado nessa 

revisão de literatura realizada. Busco com esse artigo e através da interlocução com outros 

colegas interessados no tema, ideias que poderão auxiliar no delineamento dessa pesquisa.  
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