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 Os recursos pedagógicos para a prática do professor de matemática são diversos e os 

vídeos surgem como possibilidade, podendo ser usados tanto para o ensino, diretamente, ou 

como suporte. Esse tipo de audiovisual pode ser trabalhado de várias formas, das quais 

destacamos duas: a primeira é a utilização de vídeos prontos para ensinar determinado 

conteúdo, com objetivos específicos, e a segunda é a produção de vídeos dos estudantes 

mediada pelo professor, seja presencial ou virtualmente. Objetiva-se neste texto, através de 

uma revisão bibliográfica, comentar sobre as possibilidades do uso e da produção de vídeos 

didáticos enfatizando os potenciais dessa ferramenta para o ensino de matemática, por meio 

de sugestões para os professores que queiram fazer uso deste recurso. 

Na relação com a Educação, Pesce e Lima (2017, p.15) refletindo uma passagem de 

Lévy (1997), dizem que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) "[...] 

trazem consigo um novo modo de pensar o mundo e de conhecer as relações com o 

conhecimento." Analisando essas relações entres as maneiras de ensinar e conceber esses 

conhecimentos, sobretudo na matemática, o vídeo, bem como a sua produção, como uma 

TDIC, vem se tornando facilitador no processo de ensino, capaz de despertar nos alunos um 

maior interesse em aprender matemática, pois como afirmam Schneider, Caetano e Ribeiro 

(2012, p. 3) 

O vídeo tem um poder de ilustração muito forte, prende atenção quando bem 

estruturado e elaborado. Tem movimento, áudio e, muitas vezes, é 

autoexplicativo. A tecnologia está cada vez mais presente na vida dos alunos 

e em virtude desse dinamismo, a produção de vídeos digitais de curta 

duração está cada vez mais popular.  

Esses vídeos precisam ser bem estruturados, planejados e terem bem definidas as 

finalidades que se quer alcançar com seu uso na aula de matemática, para que assim a 

utilização e a produção sejam bem sucedidas. Um vídeo didático de matemática, ou a 

produção dele, pode ser utilizado pelo professor para introduzir um problema ou para 
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contextualizar o conteúdo, trazendo a realidade de fora da sala de aula, visto que é difícil ficar 

apenas nas palavras e na imaginação, sendo mais interessante que o aluno veja. Também pode 

atuar como reforço a um assunto estudado em sala (videoaulas, por exemplo) ou como 

avaliação. Neste último caso, por exemplo, com a produção de um vídeo curto, podendo ser 

uma ficção, a interpretação da realidade do aluno com algum contexto do seu cotidiano, o que 

tornará os estudantes protagonistas e construtores da aprendizagem. 

Em consonância, Santos (2015, p.2), traz em seu trabalho sobre a taxionomia de 

vídeos, algumas finalidades pedagógicas: “revisão de conteúdos matemáticos, definição 

matemática, exemplos, problemática, regras ou métodos para a resolução [...].” Portanto, essa 

tecnologia proporciona ao professor expressar ainda mais seus pensamentos e habilidades, 

inovar na sala de aula, impactar o comportamento dos alunos, a forma como pensam e se 

comunicam.  Pois como afirma Morán (1995, p.28-29) 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 

Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não 

separadas. Daí a sua força. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em 

outras realidades (no imaginário), em outros tempos e espaços. O vídeo 

combina a comunicação sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição 

com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, 

pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional. 
  

 Dessa forma, o uso de vídeos pode ser melhor pesquisado, explorando-se o seu 

significado nas aulas de matemática, e junto às metodologias de ensino e sequências didáticas, 

possam ainda mais legitimar a construção do conhecimento. 
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