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A pandemia de coronavírus em 2020 provocou – e continua a provocar – mudanças

jamais imaginadas no convívio social. O fato de que a proximidade física entre as pessoas

potencialmente  põe  em risco  a  saúde delas,  levou governos e  sociedade civil  a  tomarem

decisões importantes, mesmo que sem, talvez,  uma noção mais clara dos efeitos. Entre as

medidas,  as  que  causaram maior  reverberação  foram as  de  isolamento  ou distanciamento

social: universidades e escolas, por exemplo, foram fechadas praticamente do dia para a noite

como forma de minimizar a propagação do vírus.

Esta parada trouxe dúvidas e questionamentos: qual o prejuízo da suspensão das aulas

para  os  estudantes?  Com a  relativa  facilidade  de  acesso  a  smartphones,  computadores  e

internet, não seria o ensino remoto uma alternativa para a continuidade das aulas? Na falta de

reflexões e discussões mais concretas, a urgência pela continuidade forçou a adoção das aulas

online: professores e estudantes, cada um deles em suas próprias casas, buscando manter um

vínculo  –  e  até  mesmo  a  esperança  de  que  algum  aprendizado  pudesse  ou  ainda  possa

acontecer – através de plataformas de videoconferências.

A pressa e consequente falta de tempo para discussões mais aprofundadas sobre as

consequências da adoção de aulas online, também deixaram ainda mais evidentes a relação

consumista com a educação, como se os pacotes (feito comida para microondas) estivessem à

espreita, à espera de uma “oportunidade” como a trazida pela pandemia, como destacado pelo

professor António Nóvoa (WEBCONFERÊNCIA, 2020). 

Contudo, a busca por ferramentas que possam ser usadas como recursos pedagógicos

tem levado os professores – que não têm formação prévia para tal empreitada – à internet em

busca de lives, tutoriais e cursos que lhes tragam dicas e ideias sobre o que usar nesse novo

tipo  de  aula  que  surgiu  durante  a  pandemia  (ROMÁN,  2020).  E  um dos  recursos  mais
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procurados pelos professores ao longo dos últimos meses é produção de vídeos: videoaulas,

lives, gravação das aulas que acontecem nas salas virtuais ou, ainda, o uso deste recurso como

forma de avaliação dos estudantes.

Considerando a classe dos professores de Matemática, essa demanda foi constatada

durante a I Jornada Online – Vídeos Didáticos e Matemática (JOVIDMat), realizada nos dias

30 e 31 de julho pelo Laboratório de Vìdeos Didáticos – LAVID do curso de Licenciatura em

Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, localizada em Sobral, Ceará. 

Buscando  promover  a  partilha  de  saberes,  experiências  e  informações  entre

professores de Matemática – em atuação ou em formação – que produzem vídeos, o evento

foi composto por webnários ao vivo e minicursos destinados aos inscritos no evento. Toda a

temática  foi  voltada  para  a  produção  de  vídeos:  equipamentos,  processos  de  produção,

finalidade pedagógica e  possibilidades  para o ensino remoto atual  e para o que virá a se

estabelecer nos próximos meses.

As  discussões  e  posicionamentos  dos  participantes  apontaram  como  necessária  a

inclusão da produção de vídeos no currículo da licenciatura em Matemática e de uma maior

aproximação  entre  a  universidade  e  a  escola,  promovendo  formação  continuada  aos

professores da educação básica voltada para a produção de vídeos e uso das Tecnologias

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

Acreditamos que seja possível  dentro dos cursos de formação de professores abrir

maior espaço para o uso de TDIC, mesmo sem criação de novas disciplinas, mas buscando

integração ao conteúdo curricular específico e pedagógico na licenciatura em Matemática,

seja na prática docente que adote as tecnologias como recurso didático para o ensino, seja sua

adoção em ações de extensão e/ou pesquisa voltadas para a inclusão digital.
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