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Resumo:  

O presente artigo trata-se de um recorte da dissertação de mestrado, intitulada como 

“Expressando Pensamentos De Porcentagem Por Meio Da Produção De Vídeo 

Estudantil” que visou relacionar a produção de vídeo estudantil e a matemática. Este 

estudo teve como objetivo geral investigar como alunos do Ensino Fundamental 

expressam pensamentos de porcentagem com a produção de vídeo. Resulta em uma 

pesquisa qualitativa na modalidade de pesquisa-ensino, pois teve como foco investigar 

particularidades da produção audiovisual de uma turma de 8º ano, constituída por 12 

alunos da E.M.E.F. Professora Delfina Bordalo de Pinho, localizada na área rural do 

município de Capão do Leão-RS. Para o embasamento teórico foram utilizados: Paulo 

Freire, Ubiratan D’Ambrósio, Josias Pereira, José Manuel Moran e Heloísa Dupas 

Penteado. Como instrumentos da coleta de dados foram utilizados 2 questionários, 1 

entrevista semiestruturada, cadernos de atividades, diário de campo da pesquisadora, 2 

vídeos de até dez minutos produzidos pela turma pesquisada. Para a análise dos dados foi 

utilizado o método de Análise de Conteúdo de Laurence Bardin, categorizando e 

interpretando os resultados embasados no referencial teórico. Entre as reflexões da 

pesquisa foi possível perceber o desenvolvimento dos estudantes a partir da pesquisa 

colaborativa, assim como a dificuldade em contextualizar a matemática na produção 

audiovisual e o desinteresse por esta prática quando ligada a um conteúdo específico.  

 

Palavras-Chave: Porcentagem; Produção de vídeo estudantil; Matemática; Ensino 

fundamental. 

 

Introdução 

Neste artigo pretende-se fazer um diálogo entre os fundamentos teóricos e o 

material coletado de forma resumida do que foi feito na pesquisa, traçando um paralelo 

entre teoria e prática com a finalidade de entender as vertentes estudadas e as ações diárias 
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de uma professora ao realizar vídeos com seus alunos, passando pelos três momentos em 

que se divide o processo: pré-produção, produção e pós-produção.   

Diante do material coletado realizou-se a análise do conteúdo durante o processo 

de produção de vídeos pelos alunos. O produto final são dois vídeos estudantis que 

expressam a porcentagem nos roteiros de ficção. O material que compõe o corpo da 

análise desta pesquisa se constituiu da observação da pesquisadora, de dois questionários, 

do diário de atividades, de uma entrevista com cada grupo e dois vídeos como produto 

final desse processo que envolveu a escrita dos alunos, a comunicação verbal e não verbal. 

Estes componentes do corpo da análise foram necessários em função da complexidade 

que é analisar a produção de vídeo estudantil, já que segundo Pereira (2018) é uma ação 

teórica, prática e artística e analisar apenas uma ação, a de fazer vídeo, deixa de lado todo 

o processo de produção deste vídeo, procedimento que vai contra a muitos pesquisadores 

que consideram que o fazer vídeo na escola vale pelo produto final e não pelo processo 

de fazer vídeo. 

Mediante a análise do conteúdo os dados coletados e descritos anteriormente são 

categorizados e interpretados. Segundo Bardin (2016) “a análise de conteúdo procura 

conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. [...] a análise do 

conteúdo é uma busca de outras realidades por meio das mensagens.” Começa-se a análise 

da etapa 1, considerada como a pré-produção de vídeo estudantil, a qual trata do 

questionário 1(apêndice D da dissertação). 

 

1. Pré-produção 

Esta etapa constitui-se a partir do questionário 1, onde realizou-se uma sondagem de 

como os grupos entendiam a produção de vídeo, buscando conhecer seus pontos de vista, 

a percepção diante as experiências anteriores com a produção de vídeo estudantil, a 

aprendizagem ligada a tecnologia, ao vídeo, suas preferências temáticas, como percebiam 

a linguagem audiovisual e a matemática dentro da PVE. Lembrando que esta foi a 

primeira ação antes do processo de produção de vídeo.  Conforme as respostas dos grupos 

surgiram as cinco categorias temáticas seguintes: colaboração, cultura televisiva, 

contextualização da realidade, aprendizagem e inovação. 
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1.1 Colaboração 

Na interpretação do questionário 1 aplicado pela pesquisadora aos grupos constatou-

se a colaboração como um aspecto importante identificado na pré-produção de vídeo, pois 

ao questionar-se aos grupos “o seu grupo já fez vídeo? Conte a experiência.” Obteve-se 

a seguinte resposta: 

Grupo 2: “Sim. Legal. Aprendemos a valorizar os amigos e trabalhar em grupo.” 

De acordo com Penteado (2010) o professor-pesquisador tem o compromisso de 

contemplar um ensino comunicativo e emancipador onde todos aprendam com todos e 

ganham autonomia para a construção de um conhecimento mediado pelo senso crítico, 

reflexão de posicionamentos, capacidade de relacionar-se e trabalhar em equipe. Neste 

sentido Freire (2015) nos diz que a educação autêntica não se faz de um indivíduo para o 

outro ou de um sobre o outro, mas sim da união desses sujeitos mediados pelo mundo. 

Corroborando com os autores a afirmação acima leva a considerar que os estudantes ao 

produzirem vídeo aprendem a trabalhar em conjunto, colaborando com seus pares para 

que ampliem seus conhecimentos frente a um objetivo. 

1.2 Cultura televisiva 

 

Ao analisar a segunda questão do questionário 1, a qual perguntava:” que assuntos o 

seu grupo gostaria de abordar em um vídeo?” identificou-se que predominantemente os 

grupos tem interesse em apresentar assuntos recorrentes nos programas de TV, filmes, 

vídeos em que estes estudantes tem acesso e afinidade, ou seja, que fazem parte da cultura 

televisiva em que estes sujeitos estão inseridos como podemos identificar nos temas 

citados como resposta dos grupos 1 e 2 a seguir: Grupo 1: “Mistério, terror, adrenalina.” 

e Grupo 2: Alcoolismo e terror. 

Quando os grupos demonstram a intenção, a necessidade de trabalhar os temas como: 

mistério, adrenalina, alcoolismo e terror afirmam de modo implícito que buscam replicar 

temas onde estão inseridos, seja pelo contato com a televisão, com as mídias ou a 

realidade em que os cerca. Nesse sentido D`Ambrosio (2017, p.24) no diz que 

“naturalmente, em todas as culturas e em todos os tempos, o conhecimento, que é gerado 

pela necessidade de uma resposta a situações e problemas distintos, está subordinado a 

um contexto natural, social e cultural”. Fato que se evidencia ao iniciar esta pesquisa 

assim como nas experiências com a produção de vídeo estudantil de 2016 e 2017, onde 
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os estudantes buscam transmitir no vídeo o lugar onde estão imbuídos, buscando tratar de 

assuntos que lhes preocupam ou que de alguma forma lhes trazem curiosidade. 

1.3 Contextualização da realidade 

Os grupos ao responderem as perguntas 3 e 6 do questionário 1: “Como o seu grupo 

faria um vídeo “maneiro” de matemática?” e “Qual é a melhor forma de expressar a 

matemática através do vídeo?” levaram a formação da categoria “contextualização da 

realidade”. Percebe-se que a preocupação dos dois grupos ao responder estas questões era 

de que ao trabalhar com a matemática na produção de vídeo pudessem contextualizar a 

matemática, mostrar o seu valor em questões práticas do dia a dia, interligando vários 

assuntos como mostra a seguir as respostas dos grupos 1 e 2:  

Grupo 1: “Colocando fatos reais do dia a dia.”,  

Grupo 2: “Misturando vários temas em um único vídeo.”,  

Grupo 1: “Mostrando para o público que a matemática faz parte do nosso dia a 

dia.”, 

 Grupo 2: “Colocando situações do dia a dia” 

  A necessidade de entender e de transpor a utilidade do que se estuda é uma 

preocupação comum dos dois grupos. Corroborando com as respostas dos estudantes 

D’Ambrosio (2017, p.8) diz que:  

A educação, de modo geral, depende de variáveis que se aglomeram em 

direções muito amplas: (a) o aluno que está no processo educativo, como um 

indivíduo procurando realizar suas aspirações e responder suas inquietudes; (b) 

sua inserção na sociedade e as expectativas da sociedade em relação a ele; (c) 

as estratégias dessa sociedade para realizar tais expectativas; (d) os agentes e 

os instrumentos para executar essas estratégias; (e) o conteúdo que é parte 

dessa estratégia. 

 

 Diante da afirmação do autor e das respostas dos grupos entende-se que os 

mesmos nesse momento da pré-produção de vídeo ansiavam demonstrar uma utilidade, 

uma aplicação da matemática na sociedade onde vivem, preocupando-se em discutir 

questões práticas que justificassem o motivo de estudar a matemática na escola. 

1.4 Aprendizagem 

 

Na análise das manifestações dos grupos ao responder à questão 4 “O que seu grupo 

espera de um vídeo de matemática?”, a questão 5 “Seu grupo acredita que poderia 

aprender matemática através do vídeo? De que forma?” e a questão 8 “O grupo vai 

aprender mais sobre porcentagem quando fizer o vídeo? Porquê?” do questionário 1 
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verifica-se a expectativa dos grupos em fazer vídeo pelo conhecimento e aprendizagem 

de modo que estes fossem comtemplados pela diversão e contextualização da realidade 

que se destacam nas seguintes escritas:  

     Grupo 1: “Conhecimento, diversão.”,  

     Grupo 2: “Aprender mais sobre matemática”,  

Grupo 1: “Sim. Aprendendo que a matemática está na maior parte do nosso 

cotidiano.”,      

Grupo 2: “Sim, se aprofundando na matéria.”, 

    Grupo 1: “Sim, porque é um modo divertido de aprender matemática.” 

 

As falas dos grupos demonstram que os mesmos acreditam na aprendizagem, na 

ampliação de seus conhecimentos matemáticos através da produção de vídeo estudantil 

de matemática antes mesmo de ter a experiência com a produção específica relacionada 

a esta disciplina. O vídeo em si desperta a novidade, a curiosidade, a vontade de aprender. 

Segundo Freire (2014, p.216):  

O vídeo, além do papel de falar de certa coisa através da imagem, deve virar 

um objeto de curiosidade do educador e do educando enquanto objeto de 

conhecimento a ser aprendido ou cuja compreensão deva ser aprendida pelos 

dois. Quanto mais bem-feito, melhor. Mais do que entreter, o vídeo deve ser 

um objeto desafiador. 

 

 O dinamismo do vídeo nesse momento pré-produção traz aos grupos a 

possibilidade de um trabalho que atenda suas expectativas imediatas, já que de modo geral 

os estudantes buscam entender o motivo de estudar certos conteúdos e a necessidade de 

comporem a grade curricular. Nesse sentido D’Ambrosio (2017 p. 29) diz que “Para um 

aprendiz com vistas a uma tarefa, um enfoque imediatista é essencial.” Neste sentido o 

vídeo parece ser imediatista pois o aluno sai da sala da aula e começa a organizar o 

trabalho, porém sua finalização só se dará após as etapas de pré-produção, produção e 

pós-produção, possibilitando conectar a matemática ao vídeo.   

 

1.5.  Inovação” 

Ao analisar a pergunta “O que seu grupo faria para facilitar a compreensão da 

porcentagem em um vídeo?” se identifica que os estudantes buscam uma matemática 

diferente, inovadora que ultrapasse o tradicional da sala de aula vivenciado na rotina do 

ano letivo. Demostraram acreditar neste momento pré-produção em uma matemática que 

exponha através do vídeo a inovação, levando um diferencial ao público telespectador 

como segue o ponto de vista do G2:  
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Grupo 2: “Colocando coisas novas, que não acontecem normalmente no nosso 

cotidiano.”  

Corroborando com o pensamento do grupo Pereira e Janhke (2012) nos dizem que os 

estudantes precisam experienciar, ressignificar os conteúdos estudados e não apenas 

repeti-los pois academicamente já foram aceitos. É necessário dar a oportunidade para o 

novo através do vídeo, uma prática presente na vida dos jovens com acesso a tecnologia 

móvel do celular. Logo o processo de produzir vídeo nesta etapa vislumbra acrescentar 

um diferencial para a matemática no ponto de vista do grupo.  

 

2. Produção:  Vídeo estudantil de porcentagem 

A etapa 2 é constituída pela produção de vídeo39, processo que aconteceu como 

descrito anteriormente de maio a setembro de 2018 em um primeiro momento. 

Posteriormente a esse período os grupos assistiram aos seus trabalhos completos, o que 

levou ao debate destes trabalhos e a reconstrução de alguns pontos do vídeo com 

finalização em dezembro de 2018. A partir da execução da produção dos vídeos e da 

coleta dos dados diante dos demais instrumentos como: diário de atividades dos 

estudantes, diário de campo da pesquisadora, entrevistas e vídeo surgiram as seguintes 

categorias citadas: dificuldade pelo diferente, contextualização da realidade, 

aprendizagem e colaboração. Tais categorias temáticas justificam-se através da análise 

que se segue: 

 

2.1. Dificuldade pelo diferente 

Os grupos ao serem questionados sobre suas percepções diante da produção de vídeo 

de porcentagem consideraram que este processo foi mais difícil que as experiências dos 

anos anteriores, as quais se tratavam de histórias de ficção sem a obrigatoriedade da 

presença da matemática. Fato que segundo eles acontece pela falta de experiência de tratar 

a matemática dentro de um vídeo. Ao se perguntar no questionário 2 “Como foi para o 

grupo fazer o vídeo?” o grupo escreve sua resposta com a seguinte frase: Grupo 1: “Foi 

mais difícil que o ano passado.” 

Nesta frase o grupo G1 compara seu trabalho com a experiência anterior, julgando 

este mais difícil. Além disso fatores como a falta de responsabilidade de alguns 

componentes dos grupos acarretou na dificuldade de desenvolver o trabalho proposto. A 

 
39 Nesta pesquisa chama-se produção de vídeo como produção e pós-produção. 
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continuidade deste questionamento se dá na entrevista focal na pergunta “Existiram 

dificuldade? Quais?” nesta situação o grupo G1 e G2 reafirma ter tido dificuldade 

respondendo:  

          Grupo 1: “Sim a parte da porcentagem e ficamos um pouco envergonhados.”  

          Grupo 2: “A porcentagem, a irresponsabilidade de alguns colegas.” 

 

Ao serem questionados novamente no grupo focal sobre a dificuldade no realizar 

o vídeo alguns componentes têm as seguintes respostas:  

 

Aluna A8: “Porque tinha uma matéria que a gente não tinha experiência.” 

 

Os grupos de modo geral preferem agir de forma passiva as exigências que lhes 

são feitas. Contrário a esta corrente tentou-se fazer com que os grupos interagissem com 

as atividades propostas durante a pesquisa por acreditar-se na inovação, integração, 

pensamento crítico no ensino da matemática mediado pelas tecnologias. De acordo com 

Moran (2013) uma educação inovadora se ampara em uma reunião de argumentos com 

algumas grandes estruturas que servem como início para um conhecimento integrador e 

inovador, para autoconhecimento, a formação de estudantes criativos, com a tomada de 

suas próprias decisões, constituindo-se assim educandos cidadãos.  

 

2.2. Contextualização da realidade 

No que se refere a categoria contextualização da realidade observou-se a sua 

relevância sendo enfatizada nos questionários, diário de atividades e entrevista. Nesta 

categoria os grupos afirmam a importância da execução do projeto, de terem realizado 

um trabalho inserido na realidade durante o processo de produzir o vídeo.  

 Ao mobilizar os grupos para trabalhar com a pesquisa, realizando entrevistas na 

escola e na praça da cidade para a partir daí se criar substratos para a criação dos vídeos 

se trabalhou com projetos. Estes projetos levaram ao desenvolvimento das porcentagens 

que formaram as produções estudantis. De acordo com D’Ambrosio (2017, p.87) “Uma 

importante modalidade de projetos são os modelos matemáticos. Essencialmente, a 

utilização de modelos matemáticos depende de uma rotina de ações”. O mesmo autor 

considera que este tipo de atividade experimental da matemática é um dos métodos que 

mais contribui para o bom rendimento escolar na disciplina e que ainda tudo que se 
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percebe na realidade dá oportunidade de ser tratado criticamente em um aparato 

matemático. 

Contextualizar o estudo da porcentagem a partir da pesquisa de uma realidade 

próxima trouxe significado e alegria aos estudantes que puderam debater os dados 

coletados, cruzá-los com o caderno de ciências, que casualmente nesse período tratava 

sobre doenças e compreender que o álcool e os medicamentos não estavam apenas na 

literatura, mas próximo a eles. Neste momento a matemática, a porcentagem deixa de ser 

apenas o cálculo pelo cálculo e passa a mostrar sua necessidade e utilidade. A importância 

para os estudantes de se envolverem com a realidade é constatada também durante a 

entrevista focal, na seguinte fala: 

Aluna A9: “Nas entrevistas me senti uma entrevistadora, parecia que eu tava 

trabalhando na vida real. Gostei.” 

 

A importância de partir de uma realidade para o estudo da matemática traz subsídios 

reais para que com propriedade os estudantes possam compreender conteúdos inseridos 

na grade curricular das escolas, como no caso desta pesquisa, a porcentagem. De acordo 

com D’Ambrosio (2017, 89) “Praticamente tudo o que se nota na realidade dá 

oportunidade de ser tratado criticamente com um instrumental matemático”. Os grupos 

mesmo talvez sem ter total consciência desta metodologia de abordagem do conteúdo 

expressam o quanto é essencial a eles a tomada da realidade em seus estudos, na escola, 

para suas vidas. 

2.3. Aprendizagem 

Ao responder o questionário os grupos tiveram a oportunidade de avaliar 

quantitativamente a atividade de entrevistar, sobre o uso de medicamentos e bebidas 

alcóolica para suas aprendizagens através da pergunta: “De 0 a 10 quanto foi importante 

a entrevista realizada na aprendizagem sobre a porcentagem?”. Ambos os grupos deram 

a nota nove para a atividade de pesquisa que aconteceu através de entrevistas. Com esta 

pontuação entende-se o quanto esta atividade foi bem aceita pelo grupo G1 e G2, 

tornando-se referência e base para o desenvolvimento restante do trabalho, pois conduziu 

os estudantes juntamente com a pesquisadora a discutirem a realidade a qual se 

depararam, baseando toda a coleta de dados, separação de dados, construção de gráficos 

e cálculos de porcentagem que levaram aos vídeos finais. Esta nota estipulada pelos 

grupos vai ao encontro dos pensamentos de Freire (2014, p.32) que remete a 

aprendizagem a condições da realidade concreta do aluno associada a disciplina a ser 
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ensinada, onde a intimidade entre o currículo e a experiência social do educando 

oportunizam a discussão, a construção do pensamento crítico fundamentando o 

conhecimento para os mesmos. 

2.4. Colaboração 

   Ambos os grupos demonstram apoio as atividades em grupo e a troca de experiência 

entre seus pares, o que fica registrado no questionário 2 quando o G2 responde à questão 

“Como seu grupo vê a produção de vídeo hoje?” como verifica-se a seguir: 

Grupo 2: “Além de ser divertido ficamos mais próximos dos nossos colegas e isso 

nos ensinou a conviver em grupo.” 

 

Semelhante ao pensamento do G2, o G1 registra em seu diário de atividade a 

seguinte frase:  

   Grupo 1: “Aprendemos que a amizade é boa para falar sobre coisas das nossas ideias, 

acabamos discutindo sobre os vídeos e tendo novas ideias.” 

 

Neste sentido Moran (2013) fala sobre projetos de aprendizagem colaborativa 

trazendo a aprendizagem baseada em projetos, a qual necessita de um ensino que instigue 

ações colaborativas instrumentalizadas pela tecnologia inovadora em um processo 

desafiador que permita a produção de conhecimento do aluno e do professor.  

 

3. Pós-Produção: Vídeos produzidos 

 

Abaixo apresento os vídeos produzidos e na sequência a análise desta produção: 

• Amor Remediado: https://youtu.be/LI-Eq8aIopY 

• A Escolha Errada: https://youtu.be/yKUHSJyJuVo 

 

Analisando o trabalho dos alunos percebeu-se que existe a matemática dentro do 

contexto, os estudantes conseguiram perceber a diferença, trabalhar a porcentagem no dia 

a dia. Existiu uma ação da pesquisadora para poder ajuda-los na contextualização. Após 

eles terem feito isso perceberam que usam a matemática no dia a dia, que ainda existe a 

dificuldade de inserir a matemática dentro do vídeo. Nota-se que os alunos ainda tem 

dificuldade de colocar os conteúdos no dia a dia, por mais que a escola segundo a LDB e 

os Parâmetros curriculares discutem essa questão da contextualização. Porém nem 

sempre os alunos, conseguem ou tem a facilidade de aplicar o conhecimento e globaliza-

lo dentro de uma situação fictícia, como era a proposta do vídeo. 

https://youtu.be/LI-Eq8aIopY
https://youtu.be/yKUHSJyJuVo
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4. Considerações finais 

Quando este projeto foi montado, a pesquisadora teve como base a turma de 9º 

ano formados na escola em 2017, a qual a inspirou a este projeto, mas que por ter se 

formado no final do ano anterior a aplicação do projeto não pode participar desta pesquisa. 

Esta turma demostrava iniciativa de produzir e realizar atividades, assim como os vídeos 

que desenvolveu: “Sentimentos de Menina” (2016), “Amizade acima de tudo” (2017) e 

“Uma parte de mim em você” (2017). Apresentava característica diferentes da turma 

pesquisada, onde as roteiristas especialmente eram determinadas e tinham uma iniciativa 

muito forte. 

A turma selecionada para aplicação do projeto de mestrado tem características 

diferentes da mencionada acima. No vídeo “Amor Remediado”, em especial não consegui 

ter a mesma maleabilidade e proatividade necessitando que houvesse uma maior 

interferência na construção do roteiro. 

Como já havia realizado vídeos de ficção anteriormente com meus alunos percebo 

a diferença entre fazer o vídeo de ficção e fazer vídeos com conteúdo de matemática e 

que por esta experiência constato que os alunos gostam mais de fazer vídeo de ficção do 

que fazer vídeos com conteúdo de Matemática.  

Considero que se necessita mais tempo e pesquisa para avaliar o resultado obtido 

que aponta um desinteresse pela produção de vídeo estudantil quando ligada a um 

conteúdo diferentemente do que apresenta Kovalski (2019) em sua dissertação. Portanto 

esse achado é incipiente, com necessidade de mais estudos para poder discutir e debater 

esse tema. 

Percebi que a prática de levar os estudantes a pesquisa através de questionários 

para posteriormente montarem seus vídeos traz o que Freire (2014) denomina como 

práxis, ou seja, a ação sobre a reflexão, onde o aluno tem a oportunidade de ser autor ou 

coautor dentro do processo de aprendizagem. 
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