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O Potencial Pedagógico da Videoaula no Aprender Matemática 

 

Jaqueline Antunes da Silva30 

 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo apresentar um recorte de uma dissertação de mestrado 

que buscou analisar se a prática com videoaulas na educação Matemática pode auxiliar 

no aprendizado dos alunos. A motivação da pesquisadora para desenvolver tal trabalho 

se deu a partir de sua experiência em sala de aula, com vistas a ensinar a Matemática de 

maneira estimulante e descontraída. O texto apresenta o problema da pesquisa, os 

objetivos gerais e específicos, uma análise da tecnologia na sociedade contemporânea e 

a metodologia utilizada que foi do tipo qualitativo, tendo sido adotado o estudo de caso 

como estratégia de pesquisa.  

 

Palavras-chave: videoaulas, tecnologia, Educação Matemática 

 

Introdução 

São históricas as dificuldades tanto nível conceitual, quanto emocional em 

aprender Matemática. Tal disciplina, por muitas décadas têm sido ensinada através da 

memorização, do decorar fórmulas, de treinar questões, sem contextualização com o 

cotidiano dos alunos, e, principalmente, sem formar pessoas capazes de pensar por si 

próprias, críticas e reflexivas. Tal procedimento tem gerado em muitos alunos um 

sentimento de antipatia pela Matemática, o que é lamentável, face a importância da 

mesma para a vida das pessoas. Sem contextualizar, o estudante não vê nenhum sentido 

para determinado aspecto da Matemática. 

Os dados estatísticos apresentados pelo Ministério da Educação, assim como a 

observação do cotidiano das escolas, demonstram que a educação no país requer profunda 

reflexão em todos os sentidos, principalmente, no fazer diário do professor em sala de 

aula. 

É perfeitamente compreensível que o professor se encontre desmotivado por 

questões salariais, condições de trabalho, dentre outros aspectos. No entanto, sem 
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adentrar por esse caminho, em realidade, a escola atual mostra-se pouco atraente para o 

aluno. 

Segundo pesquisa31 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP), órgão governamental vinculado ao Ministério da Educação, 40% (quarenta por 

cento) dos estudantes da 5a a 8a série que se afastaram da escola tiveram o desinteresse 

como motivo principal, o que mostra que esse problema se arrasta há muito tempo 

(Moran, 2007, p.7). 

Na mesma linha, de acordo com reportagem sob o título “Estudantes brasileiros 

ficam entre os últimos em teste de raciocínio” apresentada no site do G1 (2014) 32, o 

resultado do Pisa, que avaliou pela primeira vez a capacidade de 85 mil estudantes, de 15 

anos de idade, de todo o mundo para resolver problemas de Matemática aplicados à vida 

real. 

Na sociedade do conhecimento, onde a informação está em todos os lugares, a 

escola e professor adquirem um novo papel, deixam de ser os detentores do 

conhecimento, para se transformarem em mediadores no processo pedagógico. O maior 

desafio está em mediar essas informações de forma a despertar o interesse dos alunos que 

se encontram imersos em tecnologias digitais, às vezes mais interessantes do que a sala 

de aula. Tais tecnologias tão presentes socialmente no dia-a-dia dos alunos, porém, 

alheias à realidade escolar. 

Na prática diária da pesquisadora como professora da disciplina de Matemática 

para turmas do Ensino Médio de duas Escolas Estaduais do município de Pelotas-RS, tem 

observado que é necessário empregar outra maneira de trabalhar os conteúdos da 

disciplina, de modo a facilitar a aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, a produção de videoaulas sobre conteúdos da disciplina de 

Matemática é elemento adicional à didática do professor, face ao potencial pedagógico 

que o vídeo pode ensejar no aprender Matemática. O vídeo é um recurso que faz parte do 

dia-a-dia dos alunos, acrescido do fato de que estes têm a videoaula não só no ambiente 

escolar, mas também em qualquer lugar, momento e quantas vezes desejar acessá-la. 

 
31 Essa pesquisa foi realizada em 2005 e publicada em 2007. 
32  http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/04/brasil-fica-entre-ultimos-em-teste-para-estudantes-

resolverem-problemas.html acessado em: 31/05/17. 
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Segundo reportagem no jornal Globo33 (2016), o YouTube atinge 82 milhões de 

usuários no Brasil. Ademais, entre as pessoas que assistem TV e a vídeos online, o tempo 

gasto com o segundo meio cresceu 15 pontos percentuais desde 2014, chegando a 42%. 

No tocante a essa nova geração percebe-se que estão cada vez mais inseridos em uma 

cultura de consumo de vídeos. 

A videoaula destaca-se por proporcionar um modelo bastante dinâmico com som 

e imagem, o que permite observar o potencial pedagógico da videoaula como um 

facilitador da aprendizagem. Assim como a aula dita tradicional com professor, lousa e 

caneta pode mostrar-se pouco motivadora para o aluno, também as tecnologias sozinhas, 

conforme Kenski (2015), não educam ninguém.  

Em tal contexto se insere a presente pesquisa realizada em três turmas de alunos 

do Ensino Médio de uma Escola Estadual do município de Pelotas-RS. Convém salientar, 

ainda, que a temática do presente estudo é atual, bem como realiza uma interface com a 

linha de pesquisa escolhida pela pesquisadora (Tecnologias e Educação Matemática) a 

qual se encontra vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

Universidade Federal de Pelotas. 

Desta forma, nesta pesquisa, a questão que se pretende responder é a seguinte: 

 

Como as videoaulas realizadas pela professora podem auxiliar no 

aprendizado dos alunos no ensino da Matemática? 

Nesse sentido, para responder a questão que norteia esta pesquisa, este estudo 

busca: 

Objetivo Geral 

Analisar o potencial pedagógico da videoaula no aprender Matemática. 

 

Objetivos Específicos 

- Observar a prática da videoaula na disciplina de Matemática; 

- Descrever a prática da videoaula na disciplina de Matemática; 

- Analisar a relação professor/aluno diante do uso da videoaula. 

 

 

 
33 http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/youtube-atinge-82-milhoes-de-usuarios-no-brasil.html 

acessado em: 10/07/17. 
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Tecnologias na sociedade contemporânea 

A palavra tecnologia tem origem no grego “tekhne” que significa técnica, arte, 

ofício e logia significa estudo34. Segundo o dicionário Michaelis35, tecnologia é definida 

como sendo o “conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, 

indústria, educação etc.” A tecnologia teve sua origem de maneira intuitiva, através da 

inteligência humana em buscar melhorar a sua vida das pessoas. 

As tecnologias são tão antigas quanto a história da humanidade. A utilização do 

raciocínio, a engenhosidade humana, tem garantido um processo crescente de inovações. 

Os conhecimentos colocados em prática originam diferentes equipamentos, instrumentos, 

recursos, produtos, processos, ferramentas, enfim, a tecnologia (Kenski, 2015). 

Pode-se dizer, portanto, que tecnologia é a criação, a construção de novos meios 

necessários para satisfazer as novas necessidades e perspectivas surgidas, ou seja, se está 

incessantemente evoluindo tecnologicamente, pois sempre se faz necessário inovadores 

recursos para atender as expectativas do ser humano em seu cotidiano. 

No tocante às relações humanas, estas sofreram profundas modificações com o 

uso das tecnologias digitais. Através das plataformas digitais, tais como: WhatsApp, 

Facebook, Twitter, dentre outras. Pode-se iniciar e terminar um relacionamento, obter 

notícias em tempo real, conversar com pessoas que se encontram a longa distância umas 

das outras, compartilhar vídeos. Criou-se até um novo vocabulário: o “internetês”. 36De 

acordo com matéria veiculada no jornal Hoje37, da Rede Globo, nos dias 17 e 18 de julho 

de 2017, existem mais de 100 milhões de brasileiros conectados nas redes sociais. Diante 

de tal quadro, percebe-se que as tecnologias vêm transformando significativamente as 

relações do homem com o mundo.  

Segundo Lévy (2016), a era atual das tecnologias da informação e comunicação 

estabelece uma nova forma de pensar sobre o mundo que vem substituindo princípios, 

valores, processos, produtos e instrumentos que mediam a ação do homem com o meio. 

Cada vez mais, atividades do cotidiano dos indivíduos são efetuadas de forma 

móvel: desde pedir informações, conectar-se à internet, divertir-se, relacionar-se, gravar 

 
34 http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-publicidade-

e-da-comunicacao-institucional/tecno-governanca-a-profusao-tecnologica-e-o-controle-sociopolitico. 

Acessado em 25/04/17. 
35 http://michaelis.uol.com.br/busca?id=e3dWP. Acessado em 28/04/17. 
36 Internetês é a linguagem utilizada na internet, utiliza-se de abreviações em palavras e frases, e não 

segue regras gramaticais. 
37 https://www.youtube.com/watch?v=xInTpqVPJMM acessado em: 18/07/2017. 
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e assistir vídeos. O celular está se convertendo no controle remoto interativo de nossas 

vidas (Román, Gonzalez-Mesones e Marinas, 2007). 

A semelhança com o que ocorre numa aldeia, a tecnologia oportuniza a ocorrência 

de uma comunicação tão ampla no planeta, que todos se conectam. A abolição das 

distâncias e do tempo, bem como a velocidade cada vez maior que ocorre no processo de 

comunicação em escala global, nos leva ao processo de retribalização, onde barreiras 

culturais, étnicas e geográficas são relativizadas. A conectividade nos torna próxima e ao 

mesmo tempo distante uns dos outros, como destaca MacLuhan (2011). A evolução dos 

sistemas, da internet e dos celulares corroboram as ideias do autor, haja vista que a 

comunicação ocorre de maneira quase instantânea e em lugares absolutamente distantes. 

Com isso, são geradas aproximações culturais.  

Os meios de comunicação, segundo Mcluhan (2011), exercem fundamental papel 

na sociedade, uma vez que influenciam os indivíduos. Tais meios podem transmitir 

mensagens positivas ou negativas. Esses meios atuam como extensões do ser humano. A 

mensagem de qualquer meio traz mudança de padrões, tendências ou paradigmas que 

acabam por se introduzir e fazer parte da vida humana. 

Ainda, segundo o autor, as tecnologias são, portanto, consideradas extensões do 

ser humano. São artefatos produzidos pelo homem, que nasce apenas com seus sentidos, 

entretanto, no decorrer da vida, vai construindo e incorporando ferramentas que 

aperfeiçoam tais sentidos às denominadas “extensões”.  

A ideia do autor sobre as tecnologias como extensões do ser humano podem ser 

exemplificadas da seguinte forma: a roda como uma extensão das pernas, a roupa como 

extensão da pele, o fone de ouvido como extensão da audição, o computador como 

extensão do cérebro humano e assim por diante. 

A introdução de qualquer meio ou tecnologia implica em consequências pessoais 

e sociais, uma vez que esses novos padrões e novos comportamentos tornam outros meios 

obsoletos, criando novos conceitos de arte e, ao mesmo tempo, criando novos papeis de 

desempenho na sociedade (Mcluhan, 2011). 

A escola como espaço de discussão, construção e produção de conhecimento, não 

pode ficar afastada desse processo, devendo utilizar essas tecnologias aplicando-as na sua 

ação educativa. Diante disso, a escola tem que estar equipada com recursos tecnológicos 

e os professores capacitados para trabalhar com esses recursos. 

Nesse aspecto, é importante saber, que a prática pedagógica com o uso das 

tecnologias precisa efetuar-se de forma a ampliar os saber dos alunos, tornando-os seres 
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críticos, capazes de analisar sua realidade social, histórica e cultural, criando 

possibilidades para transformá-la, corroborando, assim, as ideias de Freire (1983, p.17): 

 

Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de “distanciar-se” dele 

para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo e, 

transformando-o, saber-se transformado pela sua própria criação; um ser que 

está sendo no tempo que é o seu, um ser histórico, somente este é capaz, por 

tudo isto, de comprometer-se. 

 

Ora, como integrar essas ferramentas pedagógicas digitais na sala de aula para que 

essas tecnologias tenham efeito no ensino e na aprendizagem do aluno? “As tecnologias 

sozinhas não mudam a escola, mas trazem mil possibilidades de apoio ao professor e de 

interação com e entre os alunos” (Moran; Masetto; Behrens, 2003, p.14). Cabe ao 

professor inteirar-se e utilizar esses recursos de forma que o educando construa o seu 

próprio conhecimento. 

Segundo Machado e Mendes (2013), existe a necessidade dos professores 

compreenderem que as formas de ensino, cultura e comunicação sofreram alterações ao 

longo dos séculos e que cada época histórica tem utilizado um determinado código e 

novas linguagens para transmitir, conter e difundir as informações. Assim, no decorrer da 

história, cada cultura desenvolveu meios tecnológicos e introduziu ações que migraram 

para o ensino, influenciando-o definitivamente. Por esse motivo que os autores defendem 

a utilização de instrumentos tecnológicos como ferramenta de mediação dos conceitos 

matemáticos, mais especificamente o vídeo.  

Diante de tal quadro, tem-se percebido que há grande interesse das crianças, 

adolescentes e adultos sobre o vídeo didático, e como este pode ser uma interessante 

ferramenta no ensino e na aprendizagem dos alunos.  

 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada junto a três turmas de alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio de uma Escola Estadual do município de Pelotas-RS, onde a pesquisadora 

desenvolve suas funções na qualidade de docente da disciplina de Matemática. Cabe 

destacar que a pesquisa começou a ser delineada depois de ser efetuado o contato e 

obtenção da concordância da direção da Escola, sendo apresentado um documento 

solicitando a autorização para a realização da pesquisa acadêmica.  
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Nas três turmas inicialmente foram explanados os conteúdos na lousa. Foi 

necessário quatro períodos, com duração de quarenta e cinco minutos cada, em diferentes 

datas, para explicar o conteúdo programático exponencial. Após a apresentação dessa 

temática, a pesquisadora combinou uma data convidando as três turmas para dirigir-se ao 

auditório da escola para assistir a videoaula e também para a realização de uma 

confraternização. Nessa data compareceu um grupo de vinte dois alunos. Todos esses 

discentes aceitaram fazer parte da pesquisa, respondendo o questionário e colaborando 

com a entrevista. 

Para orientar a coleta de dados, foram utilizadas fontes distintas de evidências: 

observação, questionário aberto, entrevistas semiestruturadas e o vídeo.  Para analise 

escolheu-se o método de análise de conteúdo tendo como suporte teórico e metodológico 

Bardin (2004). A criação das categorias e subcategorias, após a leitura dos dados 

coletados, buscou-se identificar as principais ideias que se relacionam ao presente estudo, 

ou seja, analisar o potencial pedagógico da videoaula no aprender Matemática. O critério 

estabelecido para definição das categorias temáticas e suas subcategorias foi o grau de 

inserção das mesmas em relação ao objeto de estudo, bem como a incidência com que 

apareciam nas narrativas dos alunos. Foram extraídas três categorias temáticas e seis 

subcategorias: 

a) reações ao assistir as videoaulas: nessa categoria temática foram estabelecidas 

duas subcategorias denominadas de atenção e emoção.  

b) aula com vídeo e aula expositiva: essa categoria temática foi subdividida em 

uso da tecnologia e aula na lousa. 

c) relação professor/aluno: para tratar dessa categoria temática foram utilizadas 

duas subcategorias que são a afetividade e a inovação. 

 

Considerações finais 

Retomando a questão da pesquisa, “Como as videoaulas realizadas pela 

professora podem auxiliar no aprendizado dos alunos no ensino da Matemática?”, 

pode-se verificar que as videoaulas produzidas podem auxiliar no aprendizado dos alunos. 

A análise das turmas selecionadas possibilitou constatações que se julga possam 

contribuir para ampliar o conhecimento sobre o potencial pedagógico da videoaula na 

disciplina de matemática. 

Nesse sentido, o estudo ensejou identificar algumas características sobre o uso de 

videoaulas nas aulas de Matemática. Dentre elas podem-se destacar as reações positivas 
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que os alunos tiveram em relação ao audiovisual, tais como: a atenção, o humor, a alegria, 

dentre outros. Essas manifestações demonstram, embasados nas contribuições da 

neurociência e dos autores abordados no referencial teórico, que a utilização desse recurso 

colabora de forma significativa no processo de ensinar e aprender.  

Verificou-se também, que todos os sujeitos da pesquisa possuíam smartphone ou 

computador com acesso a internet e que se utilizam diariamente desses recursos. Além 

disso, utilizam essas ferramentas para visualizar vídeos na internet pela plataforma do 

YouTube. Destacam que é de grande utilidade para aprender a matéria, podem visualizar 

quantas vezes desejar, possui diferentes explicações sobre o conteúdo e sai da rotina da 

sala de aula.  

Contudo, segundo os sujeitos da pesquisa, apesar de a videoaula ser um recurso 

didático que auxilia na aprendizagem dos alunos, como sendo um importante instrumento 

para revisar e aprender de uma maneira diferente e descontraída os conteúdos, as aulas 

expositivas, utilizando lousa e caneta, ainda são imprescindíveis. A presença do professor 

ainda é necessária para tirar dúvidas do que não ficou bem explicado no vídeo. 

Como citam os teóricos desse estudo, a presença somente do audiovisual não será 

a solução dos problemas de aprendizagem enfrentados pelos alunos, mas quando 

planejados dentro de uma proposta pedagógica, pode ser um recurso com grande potencial 

para ensinar e aprender Matemática, como visto na pesquisa realizada.  

Outro aspecto a ser ressaltado na pesquisa foi a relação entre a professora e os 

alunos. A afetividade estava presente nessa relação. Os alunos ao visualizarem as 

videoaulas sentiram-se felizes por ver a professora no vídeo. Segundo os sujeitos da 

pesquisa, o audiovisual aproximou a professora dos seus alunos. Essa relação é de grande 

valia na sala de aula. O estudante sente-se a vontade para questionar, opinar e criticar.  

Também convém abordar o tema “inovação”. Os discentes narram que gostaram 

das videoaulas feitas pela professora, acharam que a docente inovou suas aulas pelo fato 

de sair do contexto de ensinar apenas na lousa. Incentivaram a docente a fazer mais 

videoaulas e a preparar aulas mais dinâmicas, criativas, que utilize recursos com 

tecnologia digital, que saiam da rotina da sala de aula.  

Os pesquisados almejam por aulas mais próximas do contexto que eles se 

apresentam, inseridos no meio tecnológico digital. Aulas que possam ser visualizadas no 

YouTube e professores preparados para utilizar essa tecnologia presente no cotidiano 

deles.  
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Portanto, pode-se verificar que segundo os sujeitos da pesquisa as videoaulas 

realizadas pela professora foram de grande importância para o processo de aprendizagem 

deles. Auxiliaram como um recurso didático para reforçar o conteúdo exponencial, além 

de ser uma forma prazerosa de aprender matemática, com criatividade, humor e utilizando 

a tecnologia digital presente no cotidiano desses alunos. 
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