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Resumo 

 
 
 

KOVALSCKI, Adriana Nebel. Produção de Vídeo e Etnomatemática: 
representações de geometria no cotidiano do aluno. 2019. 192f. Dissertação 
(Mestrado em Educação Matemática) – Programa de Pós-Graduação em Educação 
Matemática, Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2019. 
 
 
Esta pesquisa teve como foco principal a produção de vídeo estudantil com a 
Etnomatemática, identificando os fatores que contribuíram para a ocorrência de 
aprendizagens de Geometria no 8º ano do Ensino Fundamental. Na 
Etnomatemática, a matemática é expressa de forma cultural, inserida num contexto 
de aprendizagens do dia a dia, dos fazeres de um povo, um lugar, uma comunidade. 
Como objetivo geral, essa pesquisa visou investigar quais as representações sobre 
Geometria identifica-se nas produções de vídeo dos alunos do 8ª ano do Ensino 
Fundamental. Foi utilizada a metodologia da pesquisa qualitativa, com abordagem 
na Pesquisa Ensino. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas abertas, 
cadernos de anotações dos alunos, vídeos produzidos pelos estudantes e diário de 
bordo com as observações da pesquisadora. Desta forma, procurou responder ao 
problema de pesquisa: como os alunos representam ideias cotidianas de Geometria 
na produção de vídeos em sala de aula? Foi possível analisar nas entrevistas, nos 
cadernos de anotações e nas produções de vídeos realizadas por 25 alunos, 
descendentes da Cultura Pomerana de uma turma do 8º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola do interior de São Lourenço do Sul – Rio Grande do 
Sul, quais as ideias de Geometria que emergiram por meio da produção de vídeo 
estudantil. Como instrumento de análise dos dados foi utilizado a metodologia 
Análise Textual Discursiva. Das análises surgiram três categorias: aprendizado 
lúdico do vídeo, geometria no cotidiano e interação. Como conclusão pode-se 
destacar que a produção de vídeo nas aulas de Matemática no Ensino Fundamental 
desenvolve habilidades, aprendizagens, interações, transformando os sujeitos 
envolvidos no processo, professores e alunos, que aprendem divertindo-se com o 
recurso fílmico do celular.  
 

 

Palavras-chave: geometria; produção de vídeo; etnomatemática; educação 
matemática; cultura pomerana.  



 

 

 

 

Resumen 
 
 
 

KOVALSCKI, Adriana Nebel. Producción de Video y Etnomatemática: 
representaciones de geometría en el cotidiano del alumno. 2019. 192f. Disertación 
(Maestría en Educación Matemática) - Programa de Postgrado en Educación 
Matemática, Instituto de Física y Matemática, Universidad Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2019. 
 
 
Esta investigación tuvo como foco principal la producción de vídeo estudiantil con la 
etnomatemática, identificando los factores que contribuyeron a la ocurrencia de 
aprendizajes de Geometría en el 8º año de la Enseñanza Fundamental. En la 
Etnomatemática, las matemáticas se expresan de forma cultural, insertada en un 
contexto de aprendizajes del día a día, de los haceres de un pueblo, un lugar, una 
comunidad. Como objetivo general, esta investigación pretendió investigar cuáles las 
representaciones sobre Geometría se identifica en las producciones de video de los 
alumnos del 8º año de la Enseñanza Fundamental. Se utilizó la metodología de la 
investigación cualitativa, con abordaje en la Investigación Enseñanza. Para la 
recolección de datos se realizaron entrevistas abiertas, cuadernos de anotaciones 
de los alumnos, vídeos producidos por los estudiantes y diario de a bordo con las 
observaciones de la investigadora. De esta forma, procuró responder al problema de 
investigación: cómo los alumnos representan ideas cotidianas de Geometría en la 
producción de videos en el aula? Fue posible analizar en las entrevistas, en los 
cuadernos de anotaciones y en las producciones de vídeos realizadas por 25 
alumnos, descendientes de la Cultura Pomerana de una clase del 8º año de la 
Enseñanza Fundamental de una escuela del interior de São Lourenço do Sul - Rio 
Grande do Sul, las ideas de Geometría que emergieron a través de la producción de 
vídeo estudiantil. Como instrumento de análisis de los datos se utilizó la metodología 
Análisis Textual Discursiva. De los análisis surgieron tres categorías: aprendizaje 
lúdico del vídeo, geometría en el cotidiano e interacción. Como conclusión se puede 
destacar que la producción de vídeo en las clases de Matemáticas en la Enseñanza 
Fundamental desarrolla habilidades, aprendizajes, interacciones, transformando a 
los sujetos involucrados en el proceso, profesores y alumnos, que aprenden 
divirtiéndose con el recurso fílmico del celular. 
 

Palabras-clave: producción de vídeo; etnomatemática; geometría; educación 
matemática; cultura pomerana. 
  



 

 

Abstract 

 

 

 

KOVALSCKI, Adriana Nebel. Video Production and Ethnomathematics: 
representations of geometry in the daily life of the student. 2019. 192f. Dissertation 
(Master in Mathematics Education) - Graduate Program in Mathematics Education, 
Institute of Physics and Mathematics, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2019. 
 
 
This research had as main focus the production of student video with 
Ethnomathematics, identifying the factors that contributed to the learning of 
Geometry in the 8th year of Elementary School. In Ethnomathematics, the 
mathematics is expressed in a cultural way, inserted in a context of daily learning, of 
the actions of a people, a place, a community. As a general objective, this research 
aimed to investigate which representations of Geometry are identified in the video 
productions of the students of the 8th year of Elementary School. The qualitative 
research methodology was used, with an approach in Teaching Research. To the 
data collection were realized open interviews, students notebooks, videos produced 
by the students and logbook with the observations of the researcher. In this way, this 
study tried to answer the research problem: how do students represent everyday 
ideas of Geometry in the production of videos in the classroom? Was possible to 
analyze in interviews, notebooks and video productions carried out by 25 students, 
descendants of the Pomeranian Culture of a group of the 8th grade of the 
Elementary School of a school in the interior of São Lourenço do Sul, Rio Grande do 
Sul, the ideas of Geometry that emerged through the production of student video. As 
an instrument of data analysis, the Discursive Textual Analysis methodology was 
used. From the analysis came three categories: playful learning of video, geometry in 
daily life and interaction. As a conclusion, can be highlighted that video production in 
Mathematics classes in the Elementary School develops skills, learning, interactions, 
transforming the subjects involved in the process, teachers and students, who learn 
by having fun with the video resource of the cell phone. 
 
Keywords: geometry; video production; ethnomathematics; mathematical education; 
pomeranian culture. 
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Introdução 

 

O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida 
que o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente 
disponível a repensar o pensado, rever-se em suas posições, 
em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e 
dos diferentes caminhos e veredas, que ela faz percorrer. 
(FREIRE, 2001, p. 259). 

 

 

A escola necessita cada vez mais renovar-se para atender aos estudantes, as 

gerações de jovens que nasceram em um mundo tecnológico e mediado por 

imagens, que chegam à sala de aula com diversas informações sobre redes de 

conversação, fotos, vídeos e aplicativos mais atrativos do que os conteúdos da 

escola, principalmente, os de Matemática que muitas vezes para os alunos estão 

fora de sua realidade.  

Estes estudantes comunicam-se através de mensagens de textos, voz ou 

imagem, ouvem e gravam músicas, conectando-se com o mundo ao publicarem 

vídeos na internet. Os dados do IBGE de 20161, da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) contemplou, no quarto semestre de 2016, 

o tema suplementar Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com foco no 

acesso à internet e na posse do telefone celular entre pessoas de 10 ou mais anos 

de idade. Os dados revelaram que das 138 320 mil pessoas de 10 anos ou mais de 

idade que tinham telefone móvel celular para uso pessoal, 78,9% tinham acesso à 

Internet por meio deste aparelho. Dos 37,2 milhões de estudantes com 10 anos ou 

mais, 81,2% utilizavam a Internet. Esse resultado cai para 60,4% entre aqueles que 

não eram estudantes. Na rede pública, 75% dos estudantes acessavam a Internet, 

em contraste com 97,4% dos alunos da rede privada. 

                                            
1
 Análise – PNAD C TIC 2016. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-detalhe-

de-midia.html?view=mediaibge&catid=2103&id=1780>. Acesso em: 2 abr. 2019.  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-detalhe-de-midia.html?view=mediaibge&catid=2103&id=1780
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-detalhe-de-midia.html?view=mediaibge&catid=2103&id=1780
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 Preocupada com o uso excessivo das chamadas tecnologias móveis e 

visando aliar a aprendizagem Matemática com atividades mais interessantes para 

esses estudantes, a escola necessita investir no uso de tecnologias como o celular 

que é o principal aparato tecnológico que os alunos utilizam. Segundo Mill (2013, p. 

52) “a melhor tecnologia é aquela a que o aluno tem acesso e que o auxilia na 

construção do seu conhecimento”. Porém, o que se observa, é que a escola mais 

proíbe do que investe no recurso com o uso do celular, amparada pela legislação 

estadual Lei nº 12.884 de 03 de janeiro de 2008 que, em seu Art. 1º, dispõe sobre a 

proibição da utilização de aparelhos de telefonia móvel dentro das salas de aula, nos 

estabelecimentos de ensino do Estado do Rio Grande do Sul. (RIO GRANDE DO 

SUL, 2008).  

No documento de referência para construção dos currículos de todas as 

escolas do país, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), (BRASIL 2016), estão 

descritas as dez competências gerais para nortear as escolas e o trabalho dos 

professores na educação básica. A BNCC define „competências‟ como a 

“Mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho” (BRASIL, 2016, p. 8). Sendo assim, as dez competências gerais são: 

Conhecimento; Pensamento Científico, Crítico e Criativo; Repertório Cultural; Cultura 

Digital; Comunicação; Trabalho e Projeto de Vida; Argumentação; 

Autoconhecimento e Autocuidado; Empatia e Cooperação; Responsabilidade e 

Cidadania.  

 Percebe-se que a tecnologia está presente no documento como um todo, mas 

aparece como aplicação na prática das competências Cultura Digital e 

Comunicação, especificamente. A competência Cultura Digital descreve sobre o 

domínio do universo digital com as diversas ferramentas utilizadas com uso 

qualificado e ético. Para essa competência, deve-se desenvolver com os alunos o 

entendimento sobre os impactos da tecnologia na vida, as ferramentas digitais e a 

produção multimídia. De acordo com a BNCC (2016):  

 
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. (BRASIL, 2016, p. 9).  
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 Em relação a competência Comunicação, os alunos devem desenvolver a 

escuta, a discussão e o multiletramento. A Comunicação no sentido de que as 

crianças devem entender, analisar criticamente e saber se expressar utilizando para 

isso, uma variedade de linguagens e plataformas. Segundo a BNCC (2016):  

 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2016, 
p. 9).  
 
 

Assim, a BNCC reconhece os benefícios das tecnologias, como o celular, pois 

é um hábito de consumo entre os jovens, mas será que o mesmo contribui para a 

aprendizagem nas aulas de Matemática no sentido de despertar o interesse dos 

alunos? As tecnologias são um suporte para o professor em sala de aula, porém não 

são a solução para os problemas na aprendizagem dos alunos.  

 Para ampliar esse debate recorre-se à História e ao uso destes recursos 

tecnológicos, fazendo um breve histórico sobre o vídeo em sala de aula. Na década 

de 1930, com os livros “Cinema e Educação” de Jonathas Serrano e Francisco 

Venâncio Filho e “Cinema contra Cinema” de Joaquim Canudo Almeida, ambos 

publicados em 1931, iniciaram trabalhos com o intuito de pesquisar a relação entre 

cinema e educação. “São as primeiras tentativas, no Brasil, de organizar o uso do 

filme dentro do espaço escolar”, refere-se Pereira (2014c, p. 66). Segundo o referido 

autor, os pesquisadores pretendiam, com seus livros, explicar para os professores 

como deveriam utilizar o cinema dentro de um contexto educacional, mas não 

imaginavam que os jovens de hoje teriam acesso a todo o tipo de conteúdo 

audiovisual, através de sites de exibição de vídeo, como o Youtube, Google Vídeo e 

o Vimeo. 

 Em 1936 surge o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), idealizado e 

coordenado por Edgard Roquette-Pinto. Portanto, uma nova fase se iniciava com o 

cinema na escola, principalmente no quesito exibição, usando a tecnologia 

audiovisual no espaço escolar. Ressalta-se que Roquette-Pinto defendia o uso das 

tecnologias dentro do espaço escolar e na criação do INCE surgiu um debate de 

quem seria o diretor do instituto. Assim, de um lado permaneceram os que queriam 
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a tecnologia na escola, como Roquette-Pinto, e de outro lado àqueles que achavam 

a tecnologia algo nocivo para os estudantes, defendendo a direção do instituto com 

Jonathas Serrano.  

Na contemporaneidade, Moran (1995) e Ferrés (1996), pesquisadores na 

área da educação, destacam sobre o uso do vídeo no contexto escolar. No artigo de 

Moran (1995), intitulado “O vídeo na sala de aula”, ele cita o vídeo como uma 

linguagem imprescindível para manter uma comunicação eficaz entre docente e 

discente. Da mesma forma, porém com outro olhar, Ferrés (1996) escreve sobre o 

uso do vídeo na educação, o porquê de sua utilização na escola e como incorporá-lo 

neste espaço institucional obedecendo a critérios de coerência e de eficácia didática. 

Assim, a tecnologia do vídeo seria utilizada em sala de aula como um suporte 

tecnológico para fins educacionais: na forma de debates, construção de ideias 

coletivas e exposição de conteúdo pelos professores. Os alunos iriam assistir aos 

vídeos, mas não participariam ativamente da elaboração dos mesmos. Mas como 

seria a criação de vídeos produzidos pelos próprios alunos?  

 Desde a década de 2000, com a globalização que levava ao barateamento 

dos Smartphones, telefones celulares que incorporam foto e vídeo, chamados de 

telefones inteligentes, possibilitou-se que os alunos pudessem realizar vídeos dentro 

do espaço escolar, de forma mais independente. Pois, segundo Pereira (2014c), no 

início eram as Organizações Não Governamentais (ONG‟s) ou professores que 

faziam os vídeos na escola, deixando os alunos muitas vezes como meros atores do 

processo.    

O crescimento da produção de vídeo realizado por alunos nas escolas, 

também denominado por Pereira (2014c) de „produção de vídeo estudantil‟, é 

percebido através do aumento significativo de festivais de vídeo escolares, pois há 

uma média de 50 festivais cadastrados no Brasil e, também, pela criação de um 

congresso brasileiro (Congresso Brasileiro de Produção de Vídeo Estudantil) 2 que 

debate exclusivamente sobre a produção de vídeo no espaço escolar. Percebe-se, 

portanto, que existem pesquisas tanto na área prática como no âmbito acadêmico. 

Alguns sites como, por exemplo, o de Produção de Vídeo Estudantil3 da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), apresenta 18 milhões de acessos às 

                                            
2
Congresso Brasileiro de Produção de Vídeo Estudantil. Site disponível em: 

<www.videoestudantil.com.br>.  
3
 Produção de Vídeo Estudantil. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/>.  

https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/
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videoaulas e webséries, dedicadas aos alunos e professores que desejam fazer 

vídeo na escola.  

Um levantamento de dados realizado pela pesquisadora sobre a produção de 

vídeos nos últimos cinco anos, nos principais eventos de Educação Matemática e 

em bancos de teses e dissertações da CAPES, já evidencia o uso do vídeo com o 

intuito de desenvolver outras habilidades nos alunos, tais como a criatividade, 

cooperatividade e responsabilidade. Portanto, o aluno deixa de somente assistir ao 

vídeo e passa a ser produtor do mesmo, num trabalho de cooperação com o 

professor, no qual ambos aprendem a fazer vídeo. Após analisar esses 

levantamentos, apresentados no Estado da Arte, percebeu-se um aumento de 

pesquisas sobre a produção audiovisual. Estes estudos referem-se a produção de 

vídeo como instrumento pedagógico e como atividade colaborativa entre docentes e 

discentes, alguns desses intercalando com a interdisciplinaridade. A seguir 

apresenta-se as etapas da realização desta pesquisa, descritas em seis capítulos. 

No primeiro capítulo descreve-se os caminhos que direcionaram a 

pesquisadora ao ofício de professora de matemática, da escola até o mestrado. 

Também a justificativa, o objetivo geral, objetivos específicos, bem como as 

primeiras indagações que impulsionaram a pesquisa, intensificadas pelo que está 

sendo realizado sobre produção de vídeo no ambiente escolar. Nesse sentido, 

buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: como os alunos 

representam ideias cotidianas de Geometria na produção de vídeos em sala de 

aula? 

 Com o intuito de incentivar a criatividade nos alunos ao produzirem vídeos de 

matemática, desde o processo de elaboração de roteiros à edição, procurou 

identificar nesta ação quais habilidades matemáticas foram surgindo, por exemplo: 

como estimar ideias geométricas de área, perímetro, ângulos, entre outras. Da 

mesma forma, buscou conhecer como acontece a organização, responsabilidade, 

respeito e integração do estudante como agente produtor de vídeos nas aulas de 

matemática. 

 No segundo capítulo apresenta-se o Estado da Arte. Foram pesquisadas as 

produções em relação à temática produção de vídeo, vídeo estudantil, audiovisual, 

curtas-metragens (curtas) e etnomatemática, selecionados no período de 2013 a 
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2017. Para isso, destaca-se as pesquisas selecionadas por fontes de publicação nos 

principais eventos de Educação Matemática e em bancos de teses e dissertações.  

O terceiro capítulo designa-se as leituras que foram realizadas com o objetivo 

de orientar a pesquisa e seus desmembramentos. Para isso, recorreu-se à leituras 

sobre cinema, audiovisual, como instrumento tecnológico de aprendizagem para a 

sala de aula e etnomatemática, como referencial para relacionar a matemática ao 

mundo do aluno. 

 No quarto capítulo descreve-se a metodologia utilizada, pesquisa qualitativa, 

com o intuito de observar, na produção de vídeo estudantil, como os alunos 

processaram o desenvolvimento de ideias de geometria em seu cotidiano. Desta 

forma, buscou-se responder ao problema de pesquisa, envolvendo os alunos em 

atividades práticas com duas áreas de conhecimento, Arte (produção de 

audiovisuais) e Matemática (representação de geometria), de uma maneira que 

pudessem relacionar seu cotidiano com a geometria, com a produção de vídeos em 

uma ação pedagógica. Apresenta-se também, neste capítulo, a Pesquisa Ensino, 

abordagem escolhida como uma ação de formação continuada docente, bem como 

os instrumentos de coleta de dados utilizados.  

 Neste capítulo também são descritas as características do sujeito de 

pesquisa, estudantes do meio rural e descendentes da Cultura Pomerana. 

Descreve-se a preocupação da escola com a preservação da cultura do aluno em 

relação a língua pomerana, seus costumes, suas tradições na culinária, na religião e 

no modo de viver em comunidade. Assim, objetivando aproveitar o potencial da 

produção de vídeos também nas aulas de Matemática, descreve-se como os 

sujeitos de pesquisa interpretaram a geometria no seu cotidiano. Eles utilizaram 

seus celulares para representar as ideias de Geometria nas atividades corriqueiras, 

como no plantio na lavoura, caminho para escola, espaços de lazer, bem como em 

relação a sua cultura. Da mesma forma, o celular foi utilizado para expressar a 

criatividade dos alunos, interpretando, atuando, dramatizando, ou seja, 

representando temas de seu interesse. 

 No quinto capítulo apresenta-se a descrição dos procedimentos utilizados 

para a análise dos dados coletados, direcionando para análise em relação aos 

objetivos e problema de pesquisa, identificando os fatores que determinaram ou que 

contribuíram com a produção de vídeo estudantil nas aprendizagens de geometria 
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do 8º ano. Para identificação desses fatores, utilizou-se a metodologia Análise 

Textual Discursiva.  

 Nas conclusões, realiza-se uma reflexão sobre as aprendizagens da 

professora/pesquisadora, incentivando a projetos futuros nas aulas de Matemática 

com a produção de vídeo estudantil.  

 



25 

 

 

 

 

 

1 Caminhos entre a escola e a formação continuada 

 

Este tópico apresenta os caminhos percorridos pela pesquisadora da escola 

até o mestrado. Descreve, também, a importância da formação continuada, bem 

como o início dos trabalhos realizados com a produção de vídeo estudantil. Finaliza 

com os percursos que ligam a tecnologia do vídeo ao que se pretende descobrir com 

esta pesquisa. Sendo assim, a pesquisadora usou os verbos na primeira pessoa do 

singular para dar mais sentido a trajetória percorrida, almejando responder 

inquietudes, desenvolver mútuas aprendizagens, interligando e socializando 

descobertas com os seus alunos. 

 Como sempre gostei de desafios procurei dar significado a minha prática, 

modificando e melhorando o ofício de professora. Atualmente, um dos desafios que 

me incentivou ao mestrado foi a produção de vídeo estudantil nas aulas de 

matemática. Um desafio que iniciou como uma atividade interdisciplinar, onde a 

contagem de histórias por meio de imagens e sons interligou-se a Arte, a História, a 

Educação Física e, sendo assim, me despertou o desejo de ampliar este trabalho 

também para as aulas de Matemática. 

 Mas antes, gostaria de contar sobre quem sou e sobre os primeiros trabalhos 

com a produção de vídeo na escola em que atuo. Estudante de escola pública, 

aprendi a refletir, a questionar, a amar as artes e a matemática. A leitura, sempre 

muito presente, mostrava um mundo que eu não conhecia, desenvolveu o gosto 

pelas aventuras e a vontade de querer mais. Hoje, encontro nas tecnologias o 

mesmo gosto e a mesma conexão. 

 No ensino médio fiz o curso de Técnico em Contabilidade, no Instituto 

Estadual de Educação Dr. Walter Thofehrn em São Lourenço do Sul, com o intuito 

de trabalhar e ajudar meus pais. Formação que possibilitou trabalho e sustento 

durante a maior parte da minha vida profissional. Como eu queria continuar os 

estudos fiz outro curso, dois anos depois, de Técnico em Desenho Industrial, pelo 

Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul) de Pelotas, na época, Escola Técnica 
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Federal de Pelotas (ETFPEL). Nos quatro anos de curso me aproximei novamente 

da matemática, através dos desenhos com réguas e esquadros, geometria plana e 

espacial, produção de modelos e maquetes despertando os sentidos também para a 

arte, que é muito próximo da matemática com seus padrões e formas. Ao longo de 

minha vida, fui juntando essas referências. Atualmente, nos projetos que realizo, 

utilizo muito desta junção da arte com a matemática, seja propondo trabalhos de 

releitura de Escher1 a partir do cotidiano dos estudantes, seja produzindo noções de 

geometria com linhas coloridas, um suporte de madeira e pregos, trabalhando 

conceitos de trigonometria.  

As vivências na ETFPEL proporcionaram-me outra visão de mundo, diferente 

da vida de cidade pequena e despertou outros sonhos como o de fazer faculdade, 

ainda que com um hiato de dez anos. Estas experiências que vamos tendo no 

decorrer de nossas vidas são importantes formadoras de nosso caráter e vão nos 

moldando, nos tornando o que somos hoje. Foi nas viagens para Pelotas que 

encontrei um grande incentivador, meu marido, que assegura ajuda, auxílio e 

amparo. Foi nossa luta por condições melhores para a profissão e para a vida que 

ampliou horizontes e questionamentos sobre o caminho certo a seguir, experiências 

que despertaram para importantes escolhas. 

 Assim, ingressei no Curso de Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD) 

pelo sistema de Educação a Distância (EAD) da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL). Durante a graduação, tive contato com as tecnologias do software livre 

num ambiente virtual, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(Moodle), bem como acesso a interação com colegas e professores pelos chats, 

wikis, fóruns de debates, de discussões. As ferramentas de inovação como blogs, 

orkut, twitter, wikipédia, youtube, permitiram-me antever o potencial destas mídias de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na educação. 

 Conciliando o trabalho realizado durante o dia com os estudos à noite, conclui 

o curso com grandes expectativas e incentivada pelas palavras de Paulo Freire 

(1987), queria ser transformadora, queria ensinar e aprender, fazer algo diferente, 

compreender o aluno, seu universo, seus signos, como defende o autor. As 

                                            
1 

A arte gráfica de Maurits Cornelis Escher é como a de nenhum outro artista. Instantaneamente 
reconhecível para milhões em todo o mundo, suas obras representam um casamento infinitamente 
fascinante de arte e matemática. Explorando temas de infinito e paradoxo, geometria impossível e 
perspectiva distorcida. O mundo de Escher é uma imaginação entre o brincalhão e o inesperado, 
executado com precisão e atenção requintada aos detalhes. (MCCARTHY, 2016, p. 1). 
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experiências que tive como professora de Matemática foram gratificantes e deram-

me a certeza de ter escolhido o curso certo de graduação. Voltar às escolas em que 

havia estudado nos estágios realizados para concluir o curso, ensino fundamental e 

ensino médio, garantiram o gosto pela profissão.  

Mas faltava algo mais, sentia que antes de começar a lecionar necessitava 

aprofundar meus estudos. Assim, a adaptação plena à modalidade de educação a 

distância foi de fundamental importância para minha escolha da Pós-Graduação em 

Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação (TIC-EDU) pelo sistema de 

EAD da Universidade Federal de Rio Grande (FURG), com o objetivo de aliar as 

tecnologias ao ensino da Matemática. 

 Logo após terminar o curso de especialização já estava em sala de aula. Fui 

contratada pela Secretaria de Educação do Estado e comecei a lecionar na primeira 

escola que estudei a Escola Estadual de Ensino Médio Cruzeiro do Sul. Nela, 

lecionava para alunos do ensino fundamental do diurno e para o ensino médio da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) do noturno, onde pude colocar na prática os 

ensinamentos de Paulo Freire. Foi uma grande experiência que me incentivou a 

buscar mais, então me veio outra inquietação: como poderia dar voz ao meu aluno? 

 Essa busca se intensificou com a nomeação no concurso do município de 

São Lourenço do Sul, em 2014, para uma escola com características rurais. Neste 

meio rural as famílias dos alunos exercem atividades essencialmente agrícolas, 

principalmente a produção de fumo. A referida escola localiza-se no interior de São 

Lourenço do Sul, cidade localizada na região sul do Rio Grande do Sul com uma 

população estimada, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE2 

– 2017), em 44.580 habitantes, sendo 44% residentes na área rural3. 

 Adoro lecionar Matemática na escola, adoro ensinar, questionar, explicar, 

integrar o aluno com as regras, axiomas, teoremas, fórmulas, entre outras 

atividades. Mas passei a questionar minha prática: será que virei uma professora 

bancária? Será que a estrutura me levou a fazer isso? Como fugir dessa ação 

rotineira? A formação continuada desperta reflexões, pensar e repensar a prática em 

sala de aula, além de ser importante para o professor manter-se atualizado. 

                                            
2
IBGE. Censo demográfico da população de São Lourenço do Sul. Disponível em:       

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-lourenco-do-sul/panorama> Acesso em: 24 jan. 2018. 
3 

UOL notícias. Censo 2010. Habitantes por zona rural e urbana em cada município: Rio Grande do 
Sul. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/censo-2010/populacao-urbana-e-rural/rs>. Acesso em: 
06 fev. 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-lourenco-do-sul/panorama
http://noticias.uol.com.br/censo-2010/populacao-urbana-e-rural/rs
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Segundo Freire, “na formação permanente dos professores, o momento fundamental 

é o da reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 1996, p. 39). 

Em minhas aulas pensava em como sair dessa condição de professor que 

deposita o conhecimento. Tentava novas didáticas e a possibilidade de dar voz ao 

meu aluno. Os tempos mudaram, o aluno mudou. As tecnologias estão presentes 

em nossas vidas, bem como na educação. Integrá-las à sala de aula como uma 

prática de enriquecimento do aprendizado de alunos e professores é um recurso que 

requer estudos e planejamentos. Considero esta ação muito importante para a 

profissão do professor, pois segundo Freire (1996, p. 21), “aprender não é um ato 

findo. Aprender é um exercício constante de renovação”. 

 Foi, portanto, através de estudos e planejamentos proporcionados pela 

formação continuada, ministrados em conjunto pela Secretaria de Educação do 

município e pela FURG, entre os anos de 2014 a 2016, que comecei a realizar 

projetos interdisciplinares, aliando Matemática a outras disciplinas, integrando 

alunos e professores da escola. Nesta época, além de Matemática, lecionava no 

Laboratório de Informática da escola, intercalando a tecnologia com a 

interdisciplinaridade. Era o começo para encontrar uma maneira de libertação do 

aluno do comodismo e a professora de sair do espaço de depósito de informações, 

além de uma forma de dividir o aprendizado com os estudantes. 

 Por meio dos projetos realizados na informática procurava proporcionar outros 

instrumentos de aprendizagem para os alunos, através de softwares como o 

Geogebra, objetos virtuais de aprendizagem com jogos educativos envolvendo 

Matemática e outras disciplinas, trabalhando assim, a escrita, a criatividade, o 

raciocínio, a lógica. Pois de acordo com Moran (2016, p. 52), o aluno não precisa da 

escola para ter acesso às informações, mas “para interpretá-las, relacioná-las, 

hierarquizá-las, contextualizá-las, só as tecnologias não serão suficientes. O 

professor ajudará a questionar, a procurar novos ângulos, a relativizar dados, a tirar 

conclusões”. 

 Desta forma, possibilitava aos alunos reflexões, questionamentos, seleção de 

informações a partir de atividades de pesquisa, principalmente na realização do 

jornal da escola, “Jornal Martinal”, de publicação mensal. O jornal despertava para a 

conscientização ambiental, diversidade e outros assuntos envolvendo a escola e a 

comunidade. Para realizá-lo, os alunos também aprendiam formatação de textos no 
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Word® ou Open Office®, noções de digitação, como inserir e editar imagens 

utilizando o Gimp®, realizando também atividades entre os conteúdos de Artes, 

Matemática e outras disciplinas. 

A resposta as minhas indagações estava chegando e, foi através de um 

convite da Secretaria de Educação do município em 2015, para fazer uma oficina de 

cinema ministrada pelo Curso de Cinema e Audiovisual da UFPEL, que iniciou 

minha paixão pelo vídeo estudantil. Conheci o Prof. Dr. Josias Pereira da Silva e sua 

equipe, que proporcionaram o conhecimento da produção de vídeos nas oficinas, 

desde a elaboração do roteiro à edição dos vídeos. Essas oficinas eram para o I 

Festival de Vídeo Estudantil de São Lourenço do Sul, uma parceria da UFPEL 

(Curso de Cinema e Audiovisual) e da Secretaria Municipal de Educação do 

município.  

 A partir desses momentos muitas ideias surgiram e comecei a elaborar 

projetos com os alunos da escola. Das falas do referido professor uma me chamou 

atenção, quando o docente falou que a produção de vídeo vale pelo processo em 

fazer o vídeo, não no vídeo como obra final. Em outra oficina, o docente comentou 

que a produção de vídeo realizava o que Freire defende: o docente aprendendo com 

os alunos a fazer vídeo, a ter voz ativa no processo educacional. 

 Sempre gostei de assistir vídeos e filmes, mas fazer vídeos ou curtas (curtas-

metragens) com os alunos foi uma experiência fantástica, enriquecedora. No início, 

senti medo, porém parecia uma maneira de trazer outras experiências para os 

alunos e isso me encantou. Os educandos transformaram-se, eu me transformei e 

quando percebemos, estávamos participando de congressos, festivais, mostrando o 

talento de nossos alunos do interior. 

 Nestes festivais percebi que eles eram os protagonistas; em muitos 

momentos não era o vídeo que eu queria, mas era o vídeo deles, as opiniões deles. 

Minha ação era apenas a de organizá-los, ajudá-los, mas as escolhas e decisões 

deles me encantavam. Vi a felicidade no olhar de cada aluno ao ver os vídeos 

prontos, ao exibi-los para os amigos, para os pais e em festivais. Era um misto de 

medo e alegria. Vi-me admirando eles e descobrindo a produção de vídeo como 

uma estratégia que poderia usar na sala de aula, como defende Pereira (2014c). 
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Publicamos alguns vídeos4 no youtube e apresentamos em congressos. Os 

vídeos produzidos contavam sobre a história da cultura dos alunos, falavam sobre 

preconceito, sobre sentimentos e medos. A atividade gerou muito interesse entre os 

alunos, aproximando-os de sua própria história e a de seus antepassados, fazendo 

com que sua cultura ganhasse vida no mundo digital. Da mesma forma, também 

gostei muito de realizar este projeto que começou a despertar a ideia de querer 

expandir a produção de vídeo também nas aulas de Matemática. 

 Continuando os estudos interdisciplinares nas formações continuadas da 

FURG e através das oficinas de cinema da UFPEL, surgiu um novo incentivo para ir 

além: fazer o mestrado. Como estava envolvida com as formações da FURG, 

pensava num mestrado em Educação do Campo, ampliando conhecimentos nesta 

área. Incentivada pelos professores da FURG, apresentei dois projetos 

interdisciplinares em 2016, já com o intuito de preparação para o mestrado: 

„Desenvolvendo Habilidades com a Produção de Vídeos‟ (relato de experiência 

sobre os projetos realizados com os alunos); e „Minha Floresta, Meu Bioma Pampa: 

aprendendo a amar e preservar as espécies em minha propriedade‟ (relato de 

experiência sobre meio ambiente, interdisciplinar com a prof. de ciências), ambos 

apresentados no IV Seminário Interfaces Pedagógicas: Licenciaturas em Diálogo, 

evento da FURG. 

 Nesse período de 2015 a 2016, já havia feito sete curtas-metragens com 

meus alunos que acompanhava desde o 6º ano. Os curtas, que começaram na 

escola como uma atividade complementar nas aulas de informática e para participar 

dos festivais organizados pela Secretaria de Educação e pela UFPEL, acabaram 

conquistando espaço e quando percebi estava integrando professores de outras 

disciplinas e modificando a escola. Surgiram projetos interdisciplinares, integrando 

alunos e professores da educação infantil ao 9º ano, nas aulas de História, Artes, 

Filosofia e Português. Ganhamos o primeiro festival do município, viajamos com os 

alunos para Alvorada, participando do festival dessa cidade. 

 Entre muitos flashes e sorrisos, foram proporcionadas aos alunos outras 

experiências, outras vivências, surgiram vídeos sobre preconceito, em especial 

                                            
4
 Vídeos: Casas Antigas Pomeranas. Em: <www.youtube.com/watch?v=pb7d0i8WB9M&t=138s>. 

   A Flor da Crise. Em: <https://www.youtube.com/watch?v=OqzXZDMmQIo&t=2s>. 
   Augusta, Amor Eterno. Em: <https://www.youtube.com/watch?v=t2mr8c_snBI&t=498s>. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pb7d0i8WB9M&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=OqzXZDMmQIo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=t2mr8c_snBI&t=498s
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sobre bullying. Como mostra a figura 1, no ano de 2017, os alunos do 9º ano 

demonstraram todo seu talento, produzindo um vídeo sobre bullying, como forma de 

conscientização e prevenção para os demais alunos da escola, expondo um 

problema que ocorre com a maioria das crianças e adolescentes5. 

 A partir de tudo que vivemos e experimentamos nestes anos produzindo 

vídeos, novamente minhas inquietudes voltaram. Mas e nas aulas de Matemática? 

Como os alunos veriam o vídeo como atividade de aprendizagem nas aulas de 

Matemática? Será que irão gostar da mesma forma de produzir os vídeos? Ser 

professor não se resume a ensinar teoremas, regras, cálculos, mas transmitir 

conhecimentos da vida, intercalando experimentos sobre passado e o presente, 

sobre o cotidiano diário, e isso só acontece quando o aluno vivencia, experimenta, 

para poder modificar e melhorar alguma situação ou problema que estão presentes 

em suas vidas. 

 Com esse intuito de conquistar, cativar e entusiasmar os alunos, em 2017, 

ingressei no Mestrado em Educação em Matemática, na linha de pesquisa em 

                                            

5 Cartaz produzido pela aluna Diulia, do 9º ano da Escola Martinho Lutero, de divulgação do vídeo, 

para participar do III Festival de Vídeo Estudantil de São Lourenço do Sul em dezembro de 2017.  
 

Figura  1 - Cartaz de divulgação do vídeo “Chega de Bullying”. 
Fonte: Acervo da pesquisadora, 2017. 
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Tecnologias e Educação Matemática. A esse novo desafio me propus, então, de 

integrar a produção de vídeo estudantil com a etnomatemática. Espero responder 

minhas inquietudes, desenvolver mútuas aprendizagens, interligando e socializando 

descobertas com os alunos. 

 

 

1.2 Justificativa e questão de pesquisa 

 

 As tecnologias estão presentes no cotidiano. Através de imagens, sons, 

informações, as pessoas se conectam ao mundo. Nos celulares assistem filmes da 

Netflix6, Youtube7 e Vimeo8, buscam informações em sites, utilizam aplicativos para 

compra e venda apresentando ao mundo diversos produtos, jogam como forma de 

descontração ou até mesmo de trabalho, conectam-se em bate-papos. 

 Segundo dados do IBGE9 publicados em 2016, o número de pessoas que têm 

celular aumentou 147% em dez anos. Em todas as grandes regiões houve 

crescimento: 68,6% e 69,6% no Norte e Nordeste, 82,6% no Sudeste, 82,8% no Sul 

e 86,9% no Centro-Oeste. Cerca de 139,1 milhões de pessoas com 10 anos ou mais 

de idade tinham celular para uso pessoal em 2015, o que corresponde a 78,3% da 

população do país nessa faixa etária. O número demonstra crescimento, em relação 

a 2005, de 147,2% (à época 56 milhões de usuários). 

                                            
6
 A Netflix é um sistema proprietário, um provedor de filmes e séries com serviço de assinatura 

mensal para uso em celular, notebook ou PC. O usuário assiste quando e onde quiser filmes e 
episódios dos principais lançamentos. É a plataforma mais popular da atualidade. Disponível em: 
<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/11/como-funciona-o-primeiro-mes-gratis-do-
netflix.html>. Acesso em: 14 fev. 2018. 
7
 O Youtube foi criado em fevereiro de 2005 nos EUA, na cidade de São Francisco, por Chad Hurley e 

Steve Chen. “You” significa você e “Tube” provém de uma gíria semelhante a televisão, juntando as 
palavras: televisão feita por você. Este é a principal função desta criação: permitir que os usuários 
carreguem, assistam e compartilhem vídeos de forma digital. Disponível em: 
<https://brasilescola.uol.com.br/informatica/youtube.htm> Acesso em: 16 mar. 2018. 
8
 O Vimeo é um site para compartilhar e baixar vídeos muito conhecido por produtores de audiovisual. 

Possui um acervo de vídeos de alta qualidade e pode ser usado tanto por leigos como mais 
avançados. Reúne trabalhos premiados em todo mundo e só perde para o Youtube. Disponível em: 
<http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/08/como-usar-o-vimeo-para-ver-e-publicar-
videos.html>. Acesso em: 16 mar. 2018. 
9
 CAMPOS. A. C. Número de pessoas que têm celular aumenta 147% em dez anos, diz IBGE.       

Divulgada no portal de notícias da EBC Agência Brasil. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/numero-de-pessoas-que-tem-celular-aumenta-
147-em-dez-anos-diz-ibge>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/11/como-funciona-o-primeiro-mes-gratis-do-netflix.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/11/como-funciona-o-primeiro-mes-gratis-do-netflix.html
https://brasilescola.uol.com.br/informatica/youtube.htm
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/08/como-usar-o-vimeo-para-ver-e-publicar-videos.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/08/como-usar-o-vimeo-para-ver-e-publicar-videos.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/numero-de-pessoas-que-tem-celular-aumenta-147-em-dez-anos-diz-ibge
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/numero-de-pessoas-que-tem-celular-aumenta-147-em-dez-anos-diz-ibge
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/numero-de-pessoas-que-tem-celular-aumenta-147-em-dez-anos-diz-ibge
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/numero-de-pessoas-que-tem-celular-aumenta-147-em-dez-anos-diz-ibge
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 É possível perceber essa mudança no dia a dia quando, ao olhar para os 

lados, percebe-se que a maioria das pessoas estão conectadas a seus celulares. 

Cabe ressaltar que o mesmo acontece com os alunos. Sendo assim, vê-se que o 

mundo está conectado de diversas formas em diversos aplicativos ou sites. 

Contudo, surge uma outra dúvida: como as escolas estão trabalhando essa 

tecnologia nas atividades curriculares? Se os estudantes são submetidos a um 

excesso de informações por meio de seus celulares, usam as mídias em seu 

cotidiano, cabe à escola aproveitar esse potencial do celular para atividades 

pedagógicas, aproveitando inclusive para ensinar o aluno a selecionar o que ler, 

ensinar ele a pesquisar, a obter informações nos lugares corretos. 

 Segundo Moran (2012), a escola que não está conectada é uma escola 

incompleta. Alunos que não tem oportunidade de acesso às redes digitais perdem 

uma parte importante em sua aprendizagem, pois também há uma necessidade de 

intermediação do professor para saber usar as inúmeras informações disponíveis. 

Ou seja, a escola desperdiçando o tempo dos alunos ensinando para um mundo que 

já não existe mais. (MCLUHAN, 1972 apud PEREIRA, 2014c). 

 E quanto ao uso das tecnologias na disciplina de Matemática? O professor de 

matemática utiliza as tecnologias como um instrumento de apoio pedagógico? O 

professor tem a sua disposição softwares e aplicativos, como o Geogebra, e também 

objetos virtuais de aprendizagem, portais na internet específico para professores, 

disponibilizados pelo Ministério da Educação, como o Khan Academy, para elaborar 

atividades que transportem o aluno ao mundo digital. Desta forma, obtém suporte 

para desenvolver os conteúdos matemáticos. Porém, e a produção de vídeo 

estudantil? Como ela é feita? O docente tem capacitação? Em festivais, como o 

Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática10, iniciativa do projeto “Vídeos 

Digitais na Licenciatura em Matemática a Distância”, coordenado pelo professor Dr. 

Marcelo de Carvalho Borba, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, 

que enfatiza a produção de vídeos de matemática, não se encontra suporte que 

ensine este professor a produzir vídeo. 

Em sua pesquisa, Silva (2016) discorre que também há uma necessidade de 

desenvolver outras habilidades nos alunos, elevar a autoestima, desenvolver valores 

morais, éticos, entre outros. Com o intuito de respeitar o aluno e sua cultura 

                                            
10

 Site do festival, disponível em: <https://www.festivalvideomat.com/>.  

https://www.festivalvideomat.com/
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pomerana, surgiram as primeiras indagações sobre a produção de vídeo estudantil 

como instrumento de aprendizagem dentro do espaço que o aluno habita. A 

produção de vídeo estudantil poderá ser, desta forma, um instrumento pedagógico 

capaz de transformar os alunos em agentes ativos de sua aprendizagem? E com a 

produção de vídeo será que eles identificam ideias matemáticas em suas filmagens? 

 A produção de vídeo estudantil é uma realidade hoje em várias escolas do 

Brasil. Professores e alunos de forma colaborativa realizam curtas envolvendo 

sentimentos, medos, expressando a visão do aluno sobre temas interessantes para 

eles. A produção de vídeos feita por estudantes é uma temática que está sendo 

pesquisada por vários professores de universidades do Brasil e do exterior. As 

universidades UFPEL, UNESP e UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia), divulgam e incentivam pesquisas com essas produções entre alunos e 

professores. 

 Através do projeto de pesquisa e extensão “Produção de Vídeo Estudantil” do 

curso de Cinema e Audiovisual da UFPel, coordenado pelo Prof. Dr. Josias Pereira, 

divulgam-se os trabalhos realizados nas escolas públicas dos municípios de São 

Lourenço do Sul, Pelotas, São Leopoldo, Capão do Leão e Rio Grande. Os vídeos 

realizados pelos estudantes são apresentados à comunidade em festivais11, em 

parceria com as secretarias de educação das respectivas cidades.  

No site12 do projeto de extensão são disponibilizados vários materiais, tais 

como webséries, videoaulas, livros, apostilas e artigos, como forma de incentivar a 

produção de vídeos. No início de 2019, o canal do projeto no Youtube13 registrou 31 

mil inscritos e 18 milhões de acessos. Outras fontes de publicações e informações 

sobre o tema produção de vídeo podem ser encontradas no periódico „Roquette-

Pinto – A revista do vídeo estudantil‟14 e no Congresso Brasileiro de Produção de 

Vídeo Estudantil (CBPVE)15, onde há apresentações de artigos e relatos de 

experiências, oficinas e outras atividades relacionadas a temática.  

                                            
11

 III Festival de Vídeos de São Lourenço do Sul – site de divulgação dos vídeos: 
<https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2015/11/20/i-festival-de-video-estudantil-de-sao-lourenco-do-sul/>;  
IV Festival de Vídeos de Pelotas – site do festival: <https://festivaldevideo.wordpress.com/>;  
IV Festival de Vídeos de Rio Grande – site do festival: <https://festivaldevideorg.wordpress.com/>.  
12

 Produção de Vídeo Estudantil - UFPEL: <https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/>.  
13

 Endereço do canal do Youtube: <https://www.youtube.com/user/producaovideoescolar>. 
14

 Endereço da revista „Roquette-Pinto – A revista do vídeo estudantil‟ - UFPel: 
<https://wp.ufpel.edu.br/roquettepinto/2017/03/24/neurociencia-e-producao-de-video-estudantil/>. 
15

 Endereço do site do CBPVE – Universidade Federal de Pelotas: <https://videoestudantil.com.br/>. 

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2015/11/20/i-festival-de-video-estudantil-de-sao-lourenco-do-sul/
https://festivaldevideo.wordpress.com/
https://festivaldevideorg.wordpress.com/
https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/
https://www.youtube.com/user/producaovideoescolar
https://wp.ufpel.edu.br/roquettepinto/2017/03/24/neurociencia-e-producao-de-video-estudantil/
https://videoestudantil.com.br/
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 Na UNESP, Campus Rio Claro, através do projeto “Vídeos Digitais na 

Licenciatura em Matemática a Distância”16, coordenado pelo professor Dr. Marcelo 

de Carvalho Borba, com o apoio da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM) e da agência de Fomento do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) , 

incentiva a produção de vídeos de matemática do ensino básico ao superior.  

A UESB17, em Vitória da Conquista – Bahia, implantou em 2010 o curso de 

Graduação em Cinema e Audiovisual, projeto criado a partir do reconhecimento 

nacional do Programa Janela Indiscreta Cine-Vídeo, fundado em 1992. Com o 

incentivo da política de fomento ao cinema e ao audiovisual e estimulado pelo 

Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual, a universidade viabiliza 

e incita seus alunos na produção de audiovisuais que colaborem com a 

transformação social.  

  Esses estudos na área de educação indicam que as tecnologias, como a 

produção de vídeos, já estão presentes nas práticas escolares, auxiliando na 

construção do aprendizado, na formação de valores, no desenvolvimento da 

criatividade, responsabilidade e autonomia dos educandos e educadores de diversas 

áreas, inclusive na matemática. 

 Dentre os artigos analisados de professores que falam sobre a produção de 

vídeo selecionou-se o artigo A Produção Audiovisual como Recurso Pedagógico 

Capital Cultural e Autoestima, da autora Silva (2016), que menciona:  

 

Quando um aluno declara que a oficina de cinema é algo que te liberta, que 
te leva para outro mundo, que te faz aprender mais e melhor, [...] a 
produção de vídeo pode contribuir para um debate entre docente e discente, 
no tocante a realidade e a construção de saberes. (SILVA, 2016, p. 21-22) 
 
 

 Sendo assim, surgiram outras indagações. A construção de conhecimento 

com a produção de vídeo estudantil pode ser uma forma de integrar alunos e 

professores? E com a produção de vídeo o aluno constrói conhecimento?  

 Alguns conceitos e conteúdos de Matemática estão longe da realidade do 

aluno ou ele mesmo não vê no conteúdo uma forma de relacioná-lo com o seu dia a 

dia. Isso é uma reclamação latente entre os professores de Matemática que ouvem 

                                            
16

 Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática da UNESP - <https://www.festivalvideomat. 
com/>.  
17

 UESB - Cinema e Audiovisual: o olhar transformador por trás das câmeras. Disponível em:  
<http://www2.uesb.br/revistaeletronica/cinema-e-audiovisual-o-olhar-transformador-por-tras-das-
cameras/>.  

https://www.festivalvideo/
https://www.festivalvideo/
https://www.festivalvideomat.com/
http://www2.uesb.br/revistaeletronica/cinema-e-audiovisual-o-olhar-transformador-por-tras-das-cameras/
http://www2.uesb.br/revistaeletronica/cinema-e-audiovisual-o-olhar-transformador-por-tras-das-cameras/
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isso de seus alunos em diversos momentos durante o ano. E a explicação dada por 

eles é sempre a mesma: vai cair na prova, faz parte do currículo ou, mais ainda, um 

dia você vai entender o motivo de aprender isso, como a fórmula de Bhaskara. 

Esses conceitos e conteúdos não tem sentido para os alunos, por isso às vezes 

perguntam por que têm que estudar “coisas que não irão usar?”. Assim, foram 

surgindo inquietações sobre o ensino e de que maneira o aluno pode apropriar-se da 

importância da matemática para seu mundo.  

 A pesquisadora, portanto, motivada pelos questionamentos dos alunos e 

instigada pela curiosidade como docente em aventurar-se com a produção de vídeo 

também nas aulas de matemática, baseia-se em Freire que diz: “pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 

1996, p. 29). Procurou-se desta forma, por meio da produção de vídeo, envolver os 

alunos para que eles identificassem ideias matemáticas nos conhecimentos 

adquiridos com seus pais, principalmente, na lavoura e nos costumes de sua cultura. 

A participação da mesma em projetos na escola proporcionou reflexão sobre a 

didática em sala de aula, questionamentos sobre a forma de ensinar, sobre o que se 

ensina e para que se ensina. Será o que aluno está realmente aprendendo? Será 

que o conteúdo do currículo é útil para sua vida? Todo conhecimento precisa fazer 

sentido para o aluno? 

 Percebe-se, portanto, que estar em sala de aula não é só cumprir o currículo 

de Matemática. Estar em sala de aula é conhecer o aluno, transmitir conhecimentos 

e ser o mediador da aprendizagem, como menciona Paulo Freire. Porém, o sistema 

obriga a ensinar coisas que nem sempre fazem sentido para o aluno e nestes 

momentos a escola passa a ser autoritária e obriga o aluno a decorar sem entender, 

como afirma D‟Ambrósio (2003). 

 Estabelecendo uma intersecção entre a trajetória pessoal e a realidade dos 

alunos, se forma o problema de pesquisa, tendo como base os questionamentos da 

pesquisadora quanto à prática e quanto ao ensino, bem como nos referenciais sobre 

o uso do vídeo como recurso didático nas aulas de Matemática. Sendo assim, 

buscou através desta pesquisa investigar e compreender como os alunos veem a 

Matemática em suas atividades rotineiras, respondendo ao seguinte problema: 
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Como os alunos representam ideias cotidianas de Geometria na produção de 

vídeos em sala de aula? 

 Utilizou-se nesta questão a palavra „representam‟ com base na área 

cinematográfica, empregada na linha da narrativa cinematográfica no sentido de 

reprodução das ideias por imagens e sons, atuação, desempenho e também por 

ideias de concepção, opinião. Neste caso de escolha da palavra representação com 

o objetivo de compreender qual a opinião do aluno, sua concepção e ideias sobre 

geometria e como o mesmo reproduz essas ideias na realização de uma obra 

audiovisual. 

 Com o intuito de incentivar a criatividade nos alunos ao produzirem vídeos de 

matemática, desde o processo de elaboração de roteiros à produção dos vídeos, 

procurou-se identificar quais conceitos de geometria surgiram nessa ação e da 

mesma forma, buscou-se identificar quais habilidades, potenciais e princípios o 

aluno pode desenvolver, bem como sua participação, organização, 

responsabilidade, respeito e integração como agente produtor de vídeos estudantis 

nas aulas de matemática. 

 Esta investigação procurou responder as inquietudes e indagações da 

pesquisadora em decorrência da produção de vídeos pelos alunos interligando com 

a Cultura Pomerana dos mesmos. Propôs-se a desenvolver com os alunos 

conhecimentos e ideias matemáticas, ações quanto a elaboração dos vídeos, 

através do conhecimento de técnicas, aplicativos e softwares para produção. Com 

esta pesquisa também espera contribuir para auxiliar outros professores de 

matemática que trabalham com a produção de vídeos estudantis. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Investigar quais as representações sobre Geometria identifica-se nas 

produções de vídeo dos alunos do 8ª ano do Ensino Fundamental. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Verificar na produção de vídeo estudantil a visão do aluno sobre geometria; 

b) Identificar conceitos matemáticos no desenvolvimento de um audiovisual 

produzido pelos alunos; 

c) Investigar a participação do aluno quanto ao uso do celular em atividades de 

integração e representação de ideias de geometria. 

 

Neste capítulo relacionaram-se aspectos sobre a tecnologia audiovisual no 

espaço escolar, os caminhos que direcionaram a pesquisadora, a justificativa, o 

objetivo geral e os objetivos específicos, bem como as primeiras indagações que 

impulsionaram a pesquisa.  Assim, apresentam-se no próximo capítulo, no Estado 

da Arte, as pesquisas sobre a produção de vídeo no espaço escolar.  
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2 Estado da Arte – Investigando as produções de vídeo no espaço escolar 

 

Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado 
para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina não 
posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro 
ensino daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas de 
minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino 
dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensina-los. É a 
decência com que o faço. É a preparação científica revelada sem 
arrogância, pelo contrário, com humildade. É o respeito jamais 
negado ao educando, a seu saber de experiência feito que busco 
superar com ele. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos 
é a minha coerência entre o que digo, o que escrevo e o que 
faço. (FREIRE, 1996, p. 64). 

 

 

 Este capítulo contém o Estado da Arte que é a organização do que foi 

produzido em relação à temática produção de vídeo e ensino fundamental, 

etnomatemática e cultura pomerana, selecionados entre o período de 2013 a 2017. 

Para isso, são destacadas as pesquisas selecionadas por fontes de publicação nos 

principais eventos de Educação Matemática e em bancos de teses e dissertações.

 As tabelas são apresentadas por título, autor, instituição, programa, tipo de 

publicação e ano, além dos principais teóricos e palavras-chave. Após separar os 

trabalhos por banco de dados, as análises foram feitas a partir do cruzamento de 

variáveis como autores principais e temas. Concluiu-se relacionando essas 

produções com o problema de pesquisa provenientes da experiência com vídeos 

estudantis e dos referenciais teóricos utilizados. 

 Para a pesquisadora, o Estado da Arte permitiu realizar uma análise, um 

diálogo com os textos acadêmicos produzidos até o momento da pesquisa. 

Possibilitou uma reflexão acerca das discussões que outros autores estão fazendo 

sobre o tema produção de vídeo estudantil, principalmente na área da Matemática, 

quais as conclusões que chegaram, quais os objetivos e o que está faltando 

pesquisar, ou seja, permite o avanço das pesquisas na área da Educação 

Matemática.  
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Segundo Romanowski e Ens (2006, p. 39), o Estado da Arte é um 

mapeamento que “aponta caminhos que vêm sendo tomado, o que possibilita 

contribuir para organização e análise na definição de um campo, de uma área [...]”, 

com o objetivo de encontrar lacunas que possam auxiliar outros profissionais no 

âmbito da Educação Matemática. Também de acordo com os autores os estudos do 

Estado da Arte são importantes para apreender a amplitude do que vem sendo 

produzido, objetivando sistematizar as produções em uma determinada área de 

conhecimento. Desta forma, “não basta apenas estudar os resumos de dissertações 

e teses, são necessários estudos sobre as produções em congressos na área, 

estudos sobre as publicações em periódicos da área” (ROMANOWSKI, ENS, 2006, 

p. 40). Sendo assim, a pesquisadora procurou analisar as últimas produções 

acadêmicas da área de conhecimento Educação Matemática, as contribuições e 

relações estabelecidas entre o audiovisual e a escola, intercalando uma 

comunicação entre os temas. 

 Para responder as indagações da pesquisa e encontrar lacunas nas atuais 

produções, foram selecionados dados de teses e dissertações catalogadas no 

repositório do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e em sites de eventos de 

matemática (ENEM, EBRAPEM, CIEM)1, além de algumas pesquisas em periódicos 

como Revista Bolema, Portal do Professor, Revista Pesquisa e Educação, entre 

outros, para uma futura relação com referenciais teóricos publicados acerca da 

produção de vídeo estudantil. 

 Procurando estabelecer relações com a pesquisa, foram selecionados 

trabalhos publicados que descrevessem investigações sobre: vídeos e matemática; 

produção de vídeos escolares; mídias e educação matemática; tecnologias e 

matemática; audiovisual e matemática; curtas e matemática; vídeos e ensino 

fundamental. Para ampliar as buscas e correlacionar o tema de pesquisa com o 

objetivo da mesma, recorreu-se a livros, sites, legislação, artigos, teses e 

dissertações sobre ensino fundamental, ensino rural e etnomatemática.  

 

                                            
1 
ENEM – Encontro Nacional dos Estudantes de Matemática 

  EBRAPEM – Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática 
  CIEM – Congresso Internacional de Ensino de Matemática 
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Os trabalhos selecionados e descritos em tabelas relacionam-se com o tema 

desta pesquisa e estão concentrados na área de Educação Matemática, Educação e 

Ensino (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Pesquisas acadêmicas selecionadas no Banco da CAPES. 

Ano Teses Dissertações Artigos Científicos 

2017 0 0 1 

2016 0 3 1 

2015 1 1 2 

2014 1 2 1 

2013 2 0 0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas publicações da CAPES. 
 

 

 

Na tabela 2 são apresentados alguns livros publicados com a temática da 

pesquisa: Produção de Vídeo Estudantil. Estes livros fazem parte do referencial 

teórico utilizado pela pesquisadora.  

 

Tabela 2 - Livros publicados sobre Produção de Vídeo Estudantil. 

Título Palavras-chave Autores Ano 

JOVENS, CÂMERA, AÇÃO: reflexões 
sobre os usos dos dispositivos móveis 
de mídia em um projeto de mobilização 

social 

Pesquisa-ação. Juventude. 
Condições Sociais. 

Interacionismo Simbólico. 
Recursos audiovisuais 

Jaileila de Araújo 
Menezes, Karla 
Galvão Adrião e 
Luís Felipe Rios 

2015 

Produção de Vídeo nas Escolas: Uma 
Visão Brasil - Itália - Espanha - Equador 

Educação. Mídia. Pesquisa. 
Produção de Vídeo Escolar 

Josias Pereira 2014 

Produção de Vídeos nas Escolas: 
Educar com Prazer 

Educação. Mídia. Pesquisa Josias Pereira e 
Giovana Janhke 

2012 

Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação em Redes Educativas: 

diálogos entre praticantes da Educação 

Educação. Mídia. Pesquisa Josias Pereira  2008 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas publicações pesquisadas. 
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 Como forma de organizar os dados, as teses, dissertações e artigos 

científicos coletados foram dispostos em tabelas, identificadas pelos anais de 

eventos, banco de teses ou periódicos, título do trabalho, autor, instituição de 

origem, palavras-chave. Desta forma, os critérios para seleção das dissertações e 

teses foram:  

 

 Títulos de pesquisas publicadas no período de 2013 a 2017 relevantes à 

pesquisa;  

 Seleção de trabalhos com palavras-chaves relacionadas ao tema de 

pesquisa;  

 Leitura e análise dos resumos, para identificar e fazer relações com o tema 

da pesquisa. 

 

 

 

2. 1 Pesquisas selecionadas no Banco da CAPES 

 

 As pesquisas localizadas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, foram 

selecionadas utilizando as seguintes palavras-chave: vídeo estudantil; vídeos e 

matemática; vídeos e ensino fundamental, audiovisual e tecnologias. Foram 

encontradas teses, dissertações e artigos científicos (Tabela 3, 4 e 5).  

 

Tabela 3 - Teses selecionadas no Banco da CAPES. 

Título  Autor Instituição  Programa Teses Ano 

Produção de Vídeo na Escola: 
um estudo sobre processos de 

aprendizagem audiovisual 

Fabianna Maria 
Whonrath 
Miranda 

UNICAMP Multimeios - 
Artes 

Tese 2015 

Teóricos Alfredo Alves; Maria Aparecida V. Bicudo; Pedro Demo; Celso S. 
Vasconcelos 

Palavras-chave Ensino Audiovisual. Comunicação Audiovisual. Educação-
Cooperativa. Recursos Audiovisuais 

 

(continua) 
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Tabela 3 – Teses selecionadas no Banco da CAPES. 
(continuação) 

Título  Autor Instituição  Programa Teses Ano 

A Produção de Vídeo 
Estudantil na Prática Docente: 

uma forma de ensinar 

Josias Pereira da 
Silva 

UFPEL Educação Tese 2014 

 

Teóricos Paulo Freire; Demerval Saviani; Jean Piaget; Lev Vygotsky 

Palavras-chave Produção de Vídeo. Vídeo Estudantil. Tecnologia. Educação 

A Enunciação Estética Juvenil 
em Vídeos Escolares no 

Youtube 

Cíntia Inês Boll UFRGS Educação Tese 2013 

Teóricos Massimo Canevacci; André Lemos; Pierre Lévy;  

Palavras-chave Atrator. Enunciação Estética. Cultura Digital. Juventude. Vídeo 
Escolar 

Cine com Ciência: Luz, 
Câmera… Educação 

Erizaldo 
Cavalcanti 

Borges Pimentel 

UNB Educação Tese 2013 

Teóricos Milton José de Almeida; Laura Maria Coutinho; Gilles Deleuze; 
Joan Ferrés; Paulo Freire; José M. Moran 

Palavras-chave Cinema. Vídeoprocesso. Linguagem Cinematográfica. Educação 

Dialógica. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas publicações da CAPES. 
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Tabela 4 - Dissertações selecionadas no Banco da CAPES. 

Título  Autor Instituição  Programa Dissertações Ano 

Vídeos Educacionais: da 
concepção de roteiros 

audiovisuais às práticas 
curriculares 

Lucila Lerro Rupp PUC - SP Ensino Dissertação 2016 

Teóricos Paulo Freire; Joan Ferrés; Pierre Lévy; José M. Moran 

Palavras-chave Currículo. Audiovisual. Roteiro Educacional. Objeto Educacional 
Digital. Vídeo Educacional. PNLD 

“Clube das 5”: transformação e 
criação de si em práticas 

cinematográficas no espaço 
escolar 

Luciana Tubello 
Caldas 

UFRGS Educação  Dissertação 2016 

Teóricos Pierre Bourdieu; Rosália Duarte; Michel Foucault 

Palavras-chave Formação de si. Cinema. Educação. 

A Produção de Vídeos por 
Estudantes do Ensino Médio: um 

estudo motivacional da 
aprendizagem em química 

Sílvia Gomes dos 
Santos Resende 

UFMG Educação e 
Docência 

Dissertação 2016 

Teóricos Deci & Ryan; I. B. Cajal; José M. Moran 

Palavras-chave Produção de Vídeos. Interesse. Motivação. Ensino de Química. 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 

Produção Audiovisual como 
Recurso Didático-Pedagógico no 

Ensino de História: “Como me 
veem?”, “Como eu me vejo?” 

Estudo de caso de adolescentes 
de uma comunidade em situação 

de vulnerabilidade social 

Caroline Dall‟Agnol UCS História Dissertação 2015 

Teóricos Axel Honneth; Paulo Freire; Jesús Martín-Barbero; Pêcheux; Pierre 
Bourdieu; Canclini; Stuart Hall; Erving Goffman 

Palavras-chave Identidade. Visibilidade. Audiovisual. Pedagogia/Metodologia no 
Ensino de História 

Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação: 
explorando as possibilidades 
pedagógicas da produção de 

vídeos 

Milena Aparecida 
Vendramini Sato 

UNESP Docência 
para 

Educação 
Básica 

Dissertação 2015 

Teóricos Paulo Freire; Vani M. Kenski; Pierre Lévy; José M. Moran; Lev S. 
Vigotski 

Palavras-chave Alfabetização. Educação escolar. Sequência didática. Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação. Teoria Histórico-Cultural. 

Vídeos Digitais 

O papel do Vídeo nas Aulas 
Multimodais de Matemática 

Aplicada: uma análise do ponto 
de vista dos alunos 

Nilton Silveira 
Domingues 

UNESP Educação 
Matemática 

Dissertação 2014 

Teóricos Jussara L. Araújo e Marcelo de C. Borba; José M. Moran 

Palavras-chave Educação Matemática. Vídeos. Modelagem Matemática. Cálculo 
Diferencial e Integral. Multimodalidade 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas publicações da CAPES. 
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Tabela 5 - Artigos Científicos selecionados no Banco da CAPES. 

Título  Autor Instituição  Programa Artigos Ano 

A Produção De Vídeo 
Contribuindo No Processo de 

Ensino-aprendizagem 

Regis Aguiar 
Dutra 

UFPEL - 
Centro de 

Artes 

Colegiado 
dos Cursos 
de Cinema 

Artigo 
Científico 

2017 

Teóricos Paulo Freire; José M. Moran; Josias Pereira; Tufi Machado Soares 

Palavras-chave Cinema. Educação. Relação. Professor. Aluno 

A Produção Audiovisual Como 
Recurso Pedagógico Capital 

Cultural e Autoestima 

 

Andréa Rodrigues 
Da Silva 

UFPEL Mídias na 
Educação 

Artigo 
Científico 

2016 

Teóricos Pierre Bourdieu; Josias Pereira; Paulo Freire 

Palavras-chave Cinema. Autoestima. Produção Audiovisual. Capital Cultural 

Cenários Sempiternos: 
movimentos da produção 

audiovisual no ensino de arte 

Jéssica Thaís 
Demarchi 

FURG Letras e 
Artes 

Visuais - 
Licenciatura 

Artigo 
Científico 

2015 

Teóricos Cristina Costa; Jorge Larrosa; André Lemos; José M. Moran; 
Gilberto L. L. Barral 

Palavras-chave Produção Audiovisual. Mídia-Educação. Ensino de Arte 

Perspectivas de Ensino e 
Expressão com o Cinema: um 

estudo a partir do projeto 
oficina de vídeo estudantil 

Kelly Demo Christ UFPEL – 
Centro de 

Artes 

Colegiado 
dos Cursos 
de Cinema 

Artigo 
Científico 

2015 

Teóricos José M. Moran; Paulo Freire; Pierre Bourdieu; Josias Pereira 

Palavras-chave Cinema. Educação. Produção de Vídeo Estudantil 

Práticas Educativas com a 
Edição de Vídeo: motivar com 

criatividade 

Magalhães, C.; 
Cruz, S.; 

Lencastre, J. A.; 
Coutinho, C.; 

Casal, J. & José, 
R.  

UMinho Educação Artigo 
Científico 

2014 

Teóricos Adams; Kaufman & Mohan; Lucas & Mladenovic 

Palavras-chave Currículo e Tecnologias. Vídeo. Aprendizagens suportada por 
Tecnologias 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas publicações da CAPES. 
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Ao analisar os trabalhos selecionados no banco da CAPES foi possível 

observar as seguintes ações na relação produção de vídeo na escola: o vídeo 

integrando o currículo e o vídeo como atividade colaborativa entre professor e aluno. 

Em alguns trabalhos evidenciou-se o vídeo elaborado pelo professor como parte 

integrante do currículo, como recurso didático.  

Em sua dissertação, Rupp (2016) procurou compreender, junto aos 

professores de uma escola de São Paulo, como o audiovisual pode integrar o 

currículo, focando nos vídeos para fins educacionais e uso em sala de aula. Como 

resultado, ressalta que a integração do vídeo no currículo depende do professor e 

que a maneira como ocorre essa apropriação do vídeo em sala é que vai determinar 

se vai ser um espaço de reflexão e de percepção dos conteúdos curriculares.   

 Resende (2016), em sua dissertação de Mestrado de Educação e Docência, 

pesquisou o vídeo realizado pelos alunos considerando o currículo de Química no 

Ensino Médio, observando sua autonomia, competência e relacionamento. Como 

conclusão ressalta que a produção de vídeos pelos alunos pode facilitar a 

aprendizagem, motivando os mesmos para resolver problemas do cotidiano. 

 Miranda (2015), em sua tese, realizou estudos sobre o audiovisual como 

integrante do currículo da disciplina de artes no 1º ano do ensino médio com o Curso 

“Cinema e Produção de Vídeo”. O objetivo deste estudo era desenvolver habilidades 

e competências tendo o audiovisual como ferramenta de comunicação, para isso 

utilizou uma reflexão crítica sobre a prática pedagógica. Em suas conclusões 

ressalta mudanças positivas no uso da linguagem audiovisual como possibilidade de 

aprendizagem de assuntos diversificados que não são trabalhados na escola: criar 

roteiros, filmar, editar, além de conhecer filmes, diretores clássicos e modernos, 

assuntos que dificilmente teriam contato sem orientação do professor.  

Sato (2015) analisou, em sua dissertação, o vídeo realizado pelos alunos 

como possibilidade pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Concluiu 

que a criação de vídeos digitais contribuiu para as aprendizagens e como ferramenta 

tecnológica possibilitou, também, informar e comunicar situações e problemas da 

realidade do aluno. 

Domingues (2014), em sua dissertação, analisou nas falas dos alunos, 

características que pudessem gerar uma classificação sobre a forma com a qual eles 

se relacionavam com os vídeos assistidos em aula e com os vídeos produzidos junto 
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ao trabalho final da disciplina de Ciências Biológicas. Concluiu que, para os alunos, 

o vídeo é uma forma descontraída de estudar e é produtivo para a aprendizagem. 

Em seu artigo científico, Magalhães Et al. (2014) promoveram a curiosidade 

dos alunos nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, através da 

edição criativa de vídeos de um curso de Artes, que também foi considerada como 

atividade curricular. Concluíram que as atividades que envolvem tecnologias, como 

criar vídeos, aumentam a motivação, a interação e o envolvimento dos alunos. 

Evidencia-se nas produções investigadas a possibilidade do vídeo como parte 

do currículo de forma interdisciplinar, integrando professores de outras áreas, 

auxiliando na aprendizagem e interação dos alunos, e contribuindo na didática do 

professor. Foi possível também averiguar nas pesquisas analisadas, o vídeo como 

um trabalho participativo e colaborativo entre professores e alunos. 

 Dutra (2017) analisou em seu artigo a contribuição da produção de vídeos 

para as escolas feitas por professores e alunos participantes do Festival de Vídeo 

Estudantil de Capão do Leão/RS. Concluiu que a produção de vídeo pode contribuir 

de forma positiva na relação professor-aluno-escola e que é pouco explorada 

pedagogicamente. Como um dos pontos positivos afirma que o vídeo oportuniza 

trazer para a sala de aula temas do cotidiano do aluno, proporcionado também 

conhecer seu universo e sua mensagem nos vídeos. 

 Silva (2016), em seu trabalho de conclusão para especialização em Mídias na 

Educação, pesquisou no projeto Oficina de Cinema João Goulart como os curtas 

podem modificar o indivíduo e sua autoestima. O vídeo é trabalhado num contexto 

pedagógico a partir da teoria de Capital Cultural de Pierre Bourdieu. Silva concluiu 

que tal produção valoriza o aluno e fortalece os laços entre docente e discente. 

 Caldas (2016), em sua dissertação, fez uma relação entre cinema e educação 

por meio do intitulado “Clube das 5”, um projeto de produção audiovisual cujo foco é 

o trabalho de formação de crianças e adolescentes. O objetivo do projeto é discutir a 

potência educativa e formativa do cinema, mediada pela figura do mestre. Utilizou os 

conceitos de Foucault para situar o projeto como um espaço de produção de 

verdades impulsionadoras de condutas éticas e estéticas. Concluiu que práticas de 

formação de si pela arte do cinema possibilitam uma educação que considera os 

desejos e repertórios dos alunos, modificando a relação professor e aluno. 
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Em seu artigo científico, apresentado como requisito para a obtenção de grau 

de Bacharel em Cinema e Audiovisual da UFPEL, Christ (2015) analisou quatro 

professores que participaram do projeto de extensão “Oficina de Vídeo Estudantil”, 

as possibilidades de trabalhos pedagógicos que podem ser realizados a partir dos 

vídeos, evidenciando que o mesmo é uma ferramenta de expressão do aluno. 

 Dall‟Agnol (2015), em sua dissertação, pesquisou o audiovisual nas aulas de 

História com o objetivo de desenvolver estudos sobre identidade e sentimento de 

pertencimento de adolescentes de uma comunidade em situação de vulnerabilidade 

social. A produção de vídeo foi utilizada como possibilidade do adolescente ser 

protagonista em seu contexto sócio-histórico-cultural. Como resultados da pesquisa 

afirma que o audiovisual não procura transformar o adolescente e sua realidade, 

mas a harmonização sobre esta realidade e sobre o próprio adolescente. 

 Demarchi (2015), em seu artigo científico apresentado para graduação em 

Artes Visuais Licenciatura, estudou a produção audiovisual na disciplina de artes do 

terceiro ciclo do ensino médio, objetivando reconhecer os alunos como produtores 

de conhecimento a partir do vídeo. Considerou, a partir de seus estudos, o vídeo 

como uma ferramenta valorosa de comunicação, informação e interação.  

 Pereira (2014), em sua tese de doutorado, analisou se e como a escola utiliza 

as tecnologias de produção de vídeo por um professor e seus alunos dentro do 

espaço escolar, afirmando que “o professor pode incentivar seus alunos à pesquisa, 

pela cultura, pela arte, pela ideologia e pelo diálogo” (PEREIRA, 2014c, p. 202).  

 Pimentel (2013), em sua tese, destacou resultados colhidos após a realização 

da oficina “Cine Com Ciência” na qual os alunos de uma Escola de Ensino Médio, no 

Cruzeiro–DF, vivenciaram elementos da linguagem cinematográfica. O autor 

evidenciou que a utilização de vídeos na escola é algo irreversível, pois possibilita o 

diálogo, gera aprendizagens sobre a linguagem cinematográfica e acima de tudo, 

permite ao aluno o debate de assuntos de seu universo e de disciplinas da escola. 

Em sua tese, Boll (2013) estudou a função estética presente nos vídeos 

caseiros digitais de trabalhos escolares publicados na internet, dando ênfase aos 

compartilhados no YouTube. Boll (2013, p. 108) concluiu que “a escola precisa 

poder apreciar a enunciação estética, quando for o caso, valorizando o processo de 

criação do aluno”. 
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 Pode-se perceber com estas pesquisas que o vídeo aproxima professor e 

aluno, contribui para aprendizagens e expressão do aluno. Mas quais implicações e 

possibilidades surgem ao incentivar o aluno a produzir vídeo interligando a 

matemática com o conhecimento em relação a sua cultura? Esta é uma pergunta 

que estabelece inquietações e incentiva a buscas por respostas.  

 A seguir são apresentadas as pesquisas realizadas em encontros, eventos e 

simpósios com o objetivo de identificar outras contribuições acerca da produção de 

vídeo em sala de aula no ensino fundamental.  

 

2. 2 Pesquisas selecionadas no ENEM 

 

 Seguindo com as buscas por leituras e trabalhos do que está sendo 

produzido pela comunidade acadêmica, pesquisando as contribuições científicas 

apresentadas no XI e XII Encontro Nacional de Educação Matemática, através das 

palavras-chave: tecnologias, curtas matemáticos, vídeos e matemática, foram 

selecionados dois trabalhos (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Artigos selecionados no XI e XII ENEM. 

Título  Autor Instituição  Área do 
Conhecimento 

Dissertação/ 

Tese/Artigo 

Ano 

Audiovisual, acessibilidade e 
TIC‟s a serviço da educação 

matemática: relatos do 
projeto “curtas matemáticos” 

Matheus 
Henrique 
Morato de 

Moraes e Aline 
Gobbi Dutra 

IFGOIANO Ensino Recorte 
Dissertação  

2016 

Teóricos Ubiratan D‟Ambrósio; Wagner Tufano; Ann Heide 

Palavras-chave Vídeos didáticos. Matemática. TIC‟s 

Performance Matemática: 
artes e tecnologias digitais 

Ricardo 
Scucuglia 

Rodrigues da 
Silva; Marcelo 

C. Borba e 
George 

Gadanidis 

UNESP - 
UWO 

Educação 
Matemática 

Artigo 
Científico 

2013 

Teóricos George Gadanidis; Marcelo Borba; Ricardo S. Silva 

Palavras-chave Artes. Vídeos. Narrativas 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas publicações do ENEM. 
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 Nas pesquisas selecionadas no ENEM é possível perceber que alguns 

pesquisadores estão explorando o vídeo como instrumento pedagógico. Nestas, o 

vídeo é analisado quanto ao seu aspecto didático nas aulas de Matemática. 

 Moraes e Dutra (2016) analisaram a produção e a aplicação de vídeos de 

conteúdos de matemática básica e superior, com o objetivo de colaborar para 

amenizar as dificuldades dos alunos do Instituto Federal Goiano, desde o Ensino 

Médio até a transição para o Ensino Superior. Nesse projeto, os vídeos são de 

curtas matemáticos também com interpretação em Libras. Enfatizaram que o vídeo 

bem trabalhado em sala de aula pode contribuir para a aprendizagem dos alunos do 

campus. 

 Silva, Borba e Gadanidis (2013) investigaram os vídeos quanto à sua 

comunicação com ideias matemáticas produzidos de forma colaborativa entre 

professores, estudantes, pesquisadores e/ou artistas no Brasil e Canadá. 

Expuseram neste artigo, alguns vídeos produzidos por alunos que utilizaram a arte, 

a música e o drama para comunicar ideias matemáticas, desenvolvendo a 

criatividade e imaginação. 

 Constata-se que ao utilizar o vídeo como instrumento pedagógico, o professor 

pode obter um instrumento que potencializa investigações, contribui para 

aprendizagens matemáticas e permite acompanhar o desenvolvimento dos alunos, 

também, quanto à criatividade, imaginação e outras habilidades. 

 

 

 

2. 3 Pesquisas selecionadas no EBRAPEM 

 

 Nas pesquisas realizadas no EBRAPEM sobre o tema produção de vídeo 

desenvolvido por alunos e professores, foram selecionadas no GD 06 – Educação 

Matemática, Tecnologias e Educação à Distância. Utilizou-se as palavras-chave: 

tecnologias, ensino fundamental, vídeos/matemática, observando as que poderiam 

contribuir com o levantamento de dados para análise da pesquisa (Tabela 7).  
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Tabela 7 - Artigos selecionados no EBRAPEM. 

Título  Autor Instituição  Área do 
Conhecimento 

Dissertação/ 

Tese/Artigo 

Ano 

O Audiovisual na Educação 
Matemática: um olhar para a 
comunicação da matemática 
a partir de vídeos produzidos 

por alunos da UAB 

Bárbara Cunha 
Fontes 

UNESP Educação 
Matemática 

Recorte 
Dissertação 

2017 

Teóricos José Moran; Paulo Freire, Joan Ferrés; Ubiratan D‟Ambrósio; Maria 
A. V. Bicudo 

Palavras-chave Vídeo. Licenciatura em Matemática a distância. E-licm@t-Tube 

Produção de Vídeo para o 
Ensino da Matemática 

Financeira na Escola Rural 

Josiane de 
Moraes Brignol 

UFPEL Educação 
Matemática 

Recorte 
Dissertação 

2017 

Teóricos Ole Skovsmose; Josias Pereira e Giovana Janhke; José Moran; 
Vani Kenski; Paulo Freire; Ubiratan D‟Ambrósio 

Palavras-chave Produção de vídeo. Matemática financeira. Escola rural 

Vídeos e Articulação de 
Representações Múltiplas: 
produções na educação a 

distância 

Liliane Xavier 
Neves 

UNESP Educação 
Matemática 

Recorte 
Tese 

2017 

Teóricos Marcelo Borba e Jussara Araújo; Joan Ferrés; Powell, A.B.; 
Francisco, J.M. e Maher, C.A. 

Palavras-chave Geometria Analítica. Multimodalidade. Licenciatura em Matemática. 
Seres humanos-com-vídeos digitais 

Uso e produção de vídeos 
nas aulas de matemática do 

ensino 

fundamental 

Luana Pedrita 
Fernandes de 

Oliveira 

UNESP Educação 
Matemática 

Recorte – 
Dissertação 

2016 

Teóricos Jaime J. Zitkoski; Humberto Eco; Dione L. de Carvalho; Maria 
Aparecida Bicudo 

Palavras-chave Vídeos; Narrativas Digitais Matemáticas; Ensino Fundamental; 
Escola Pública. 

Festivais de Vídeos Digitais 
nos Cursos de Licenciatura 

em Matemática da UAB 

Nilton Silveira 
Domingues 

UNESP Educação 
Matemática 

Recorte 
Tese 

2016 

Teóricos José M. Moran; Pierre Lévy; Marco Silva; Anísio Teixeira; Romélia 
M. A. Souto 

Palavras-chave Vídeos Digitais. Educação Matemática. EaD online 

Alunos da educação básica 
produzindo vídeos: aspectos 

metodológicos 

Vanessa 
Oechsler 

UNESP Educação 
Matemática 

Recorte 
Tese 

2016 

Teóricos Marcelo Borba; Joan Ferrés; Paulo Freire; Pierre Lévy  

Palavras-chave Metodologia. Produção de vídeos. Inspirações teóricas 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas publicações do EBRAPEM. 
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 Ao analisar as publicações nos últimos EBRAPEM, percebeu-se um aumento 

das pesquisas com vídeos nas aulas de matemática. Pesquisas de mestrado e 

doutorado apresentam discussões e reflexões acerca da inserção das tecnologias 

do vídeo e demonstram que o professor se coloca a frente de novos desafios para 

melhorar sua prática em sala de aula e acompanhar a evolução das tecnologias 

também no ambiente escolar. 

 Fontes (2017) em sua pesquisa de mestrado, procurou analisar alunos de um 

curso de Licenciatura em Matemática da UAB quanto à comunicação de ideias 

matemáticas, através da produção de vídeo e suas interações no WhatsApp. 

 Brignol (2017) buscou em sua pesquisa de mestrado, incentivar a produção 

de vídeo pelos estudantes de uma escola rural, aliando matemática financeira com o 

cotidiano desses alunos. 

 Neves (2017) investigou em sua tese como os estudantes de um curso de 

licenciatura em matemática da Universidade Aberta do Brasil (UAB) expressavam 

ideias sobre geometria analítica ao produzirem vídeos. 

 Oliveira (2016) abordou em sua dissertação de mestrado quais narrativas 

digitais emergiram quando os alunos do ensino fundamental estavam produzindo 

vídeos, analisando o vídeo na escola como um recurso de incentivo e 

desmistificação da visão de estudo matemático dos alunos. 

 Observando estes estudos percebe-se o uso do vídeo nas aulas de 

matemática com o objetivo de desenvolver aprendizagens, promover interações 

entre os alunos e professores nas redes sociais, comunicar ideias e incentivar o 

gosto pela matemática. Nas análises também foi possível perceber que os Festivais 

de vídeos incentivaram pesquisadores a trabalhar o vídeo em sala de aula. 

Integrantes do grupo de pesquisas GPIMEM2 apresentaram suas pesquisas no 

EBRAPEM, descrevendo a produção de vídeo realizada por professores e alunos 

envolvendo Educação Matemática do ensino básico ao superior. 

 Domingues (2016), em sua tese discutiu a possibilidade da produção e 

utilização de vídeos dentro do cenário da Educação a Distância (EAD-UAB), nos 

cursos de Licenciatura em Matemática. Esses vídeos foram apresentados no I 

                                            
2
 GPIMEM – Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação Matemática da UNESP. 

Endereço do site: <http://igce.rc.unesp.br/#!/gpimem>. 

http://igce.rc.unesp.br/#!/gpimem
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Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática3 com o objetivo de entender o 

impacto da publicação dos mesmos pelos alunos do curso e investigar como 

expressavam a matemática em relação a sua vivência cultural fora da sala de aula. 

 Oechsler (2016) no artigo recorte de sua tese, objetivou pesquisar quais as 

implicações da produção de vídeos de forma coletiva por alunos e professores da 

escola básica na aprendizagem desses estudantes. O tema estudado por Oechsler 

difere-se desta pesquisa quanto ao seu produto final, visto que a autora objetiva 

investigar a produção de vídeos também na formação de professores. 

 Já no artigo “Vídeos e Educação Matemática: um olhar para dissertações e 

teses” apresentado no EBRAPEM 2015, Oechsler relacionou o que já foi pesquisado 

sobre vídeos e Educação Matemática a partir de 2004 a janeiro de 2015, período 

utilizado pela pesquisadora baseando-se na quarta fase da tecnologia digital descrita 

pelos referenciais que utiliza em sua pesquisa, Borba, Silva e Gadanidis (2013).  

 Selecionando pesquisas que envolvessem a Etnomatemática e Cultura 

Pomerana foi encontrado no EBRAPEM, a pesquisa de mestrado de Altenburg 

(2017). Em sua pesquisa intitulada Etnomatemática: Arquitetura Pomerana e 

GeoGebra como Veículo de Ensino para a Geometria, o pesquisador identifica a 

geometria das casas típicas da Cultura Pomerana, utilizando o software Geogebra 

para explorar conceitos geométricos com alunos do ensino médio de uma escola 

rural, descendentes dessa cultura. O objetivo do trabalho foi o de valorização da 

cultura dos alunos e utilização das formas geométricas na arquitetura das casas com 

o intuito de promover aprendizagens com as tecnologias. Apesar de alguns pontos 

em comum com a pesquisa aqui apresentada, percebe-se a diferenciação no 

objetivo principal que buscou investigar como os alunos representaram, através da 

produção de vídeos, as ideias de geometria no seu cotidiano.  

 Ao analisar as produções neste período a pesquisadora chegou a conclusão 

de que existem muitas lacunas na relação vídeo e Educação Matemática, ou seja, 

este tema se encontra em fase inicial de desenvolvimento, pois apenas dois 

trabalhos abordaram a produção de vídeos de matemática realizados pelos alunos. 

 

                                            
3
 I Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática, projeto do GPIMEM aberto a participação de 

produções de vídeos com conteúdo de matemática. Maiores informações no site: 
<https://www.festivalvideomat.com/>. 

https://www.festivalvideomat.com/
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2. 4 Pesquisas selecionadas no CIEM 

 

 Seguindo as publicações com as palavras-chave que interessam ao tema de 

pesquisa, analisados no evento CIEM, dos trabalhos apresentados no eixo temático: 

Educação Matemática, Tecnologias Informáticas e Educação à Distância, foram 

selecionados 2 trabalhos (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Artigos selecionados no CIEM. 

Título  Autor Instituição  Área do 
Conhecimento 

Tese/ 

Dissertação 

Ano 

Produção de Vídeos com 
Conteúdos de Matemática: um 

exemplo com o vídeo 
“Classificação de Frações”  

Vanessa 
Oechsler e  
Marcelo de 
Carvalho 

Borba 

UNESP Educação 
Matemática 

Artigo Tese 2017 

Teóricos José M. Moran; Pierre Lévy; Joan Ferrés; Borba, M. C.; Villarreal, 
M. E. 

Palavras-chave Vídeo. Multimodalidade. Expressão do conhecimento matemático 

Investigação Matemática, 
Geogebra e Produção de 

Vídeos no Ensino e 
Aprendizagem de 

Quadriláteros e Triângulos  

Anelise Pereira 
Baur e  

Leandra 
Anversa 
Fioreze 

UFRGS Ensino de 
Matemática 

Artigo 
Dissertação 

2017 

Teóricos Laura A. Martirani; Regina M. Pavanello; João P. da Ponte e 
Joana Oliveira 

Palavras-chave Investigação matemática. Quadriláteros. Triângulos. Geogebra. 
Níveis de Van Hiele. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas publicações do CIEM. 

 

 

 Nos artigos selecionados aparece novamente Oechsler (2017) que fez um 

recorte de sua pesquisa com seu orientador, Dr. Marcelo de Carvalho Borba. Neste, 

apresentou alguns teóricos que embasaram a discussão do uso de vídeos em sala 

de aula (FERRÉS, 1996; MORAN, 1995) e (BORBA; VILLARREAL, 2005) que traz a 

multimodalidade nos vídeos e potencialidade da produção de conhecimento na 

junção de um coletivo formado por seres humanos e as mídias. 

 Baur (2017) apresentou, juntamente com sua orientadora, Dra. Leandra 

Anversa Fioreze, um recorte de sua dissertação na qual investigou os níveis de 
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pensamento geométrico, através de uma análise do processo de ensino e 

aprendizagem de quadriláteros e triângulos, em uma turma de alunos do 6º ano do 

ensino fundamental, utilizando o software Geogebra e a produção de vídeos como 

atividades. 

 

 

2. 5 Pesquisas selecionadas em outros periódicos  

 

 Com o intuito de expandir a pesquisa foram selecionados periódicos como 

Revista Bolema, Portal do Professor, Educação e Pesquisa, revistas conhecidas 

pela pesquisadora como docente de Matemática, visando ampliar os estudos sobre 

as contribuições da atualidade em Educação Matemática e as relações com o tema 

de pesquisa, vídeos estudantis. Utilizou-se as seguintes palavras-chave: 

tecnologias, ensino fundamental, vídeos e mídias digitais. Foram elegidos dois  

trabalhos da Revista Bolema relevantes a mesma (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Artigos selecionados em Periódicos. 

Título  Autor Revista Instituição  Dissertação/Tese/Artigo Data 

O Papel Pedagógico 
das Artes e das 

Mídias Digitais na 
Prática do Currículo 
de Matemática de 

Ontário 

Ricardo 
Scucuglia 

Rodrigues da 
Silva 

Bolema, Rio 
Claro (SP), 
v. 29, n. 53, 

p. 1043-
1065, dez. 

2015 

UWO - 
UNESP 

Artigo Científico 2015 

Teóricos Maureen Walsh; Gimeno J. Sacritán; Pierre Lévy; Ubiratan D‟Ambrósio; 
Jerome Bruner 

Palavras-chave Educação Matemática. Vídeos Digitais. Multimodalidade. Performance 
Matemática Digital. 

A História do 
Conceito de Função 

em Vídeo: uma 
proposta para a 
aprendizagem 

Paulo 
Roberto 

Castor Maciel 
e Tereza 

Fachada Levy 
Cardoso 

Bolema, Rio 
Claro (SP), 
v. 28, n. 50, 

p. 1348-
1367, dez. 

2014 

CEFET – 
RJ 

Artigo Científico 2014 

 

Teóricos José M. Moran; Vani M. Kenski; Ciro Braga; Bento J. Caraça; Antônio 
Miguel e Maria A. Miorin 

Palavras-chave Educação Matemática. Função. História da Matemática. Tecnologia 
Educacional 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas publicações da Revista Bolema. 
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 Das publicações selecionadas encontra-se novamente Silva (2015), que 

investigou interfaces entre as mídias digitais e a arte em Educação Matemática. 

Neste artigo analisou conexões entre o currículo de matemática de Ontario (Canadá) 

e as produções de estudantes do ensino fundamental, relacionando o papel das 

artes e das mídias digitais na formação do pensamento matemático desses alunos. 

Os estudantes usaram artes e produziram textos multimodais para comunicar suas 

ideias matemáticas. 

 Maciel e Cardoso (2014), com o objetivo de desenvolver aprendizagens sobre 

o conceito de função, analisaram a História da Matemática como estratégia de 

ensino e o vídeo como recurso didático. Quem produziu o vídeo sobre a história do 

conceito de função em formato de documentário foi o professor (pesquisador) e três 

alunos bolsistas de informática, para ser aplicado em uma turma do ensino médio. 

Neste projeto os alunos previamente foram avaliados quanto ao conhecimento sobre 

funções, assistiram ao vídeo e passaram a ser avaliados novamente, com o objetivo 

de verificar o que manter e o que modificar no projeto. 

 Depois de realizar este levantamento para conhecer o que se escreveu sobre 

produção de vídeo feito nas escolas, a pesquisadora percebeu algumas ações. Em 

relação ao vídeo sendo incorporado no currículo escolar de forma interdisciplinar foi 

encontrado citações de Paulo Freire no que se refere ao ensino e aprendizagem. Já 

Joan Ferrés e José Manoel Moran foram citados como principais referenciais para 

atestar o uso do vídeo na escola. 

Foram utilizados na presente pesquisa, Freire, Moran e Ferrés, pois são 

importantes referenciais para relacionar ao tema proposto. Freire para referenciar a 

fala do professor. Moran e Ferrés para justificar a tecnologia do vídeo e D‟Ambrósio 

quanto a cultura e matemática. Por este motivo, foram selecionadas pesquisas que 

utilizassem os mesmos referenciais, procurando lacunas ou que respondessem 

inquietudes sobre produção de vídeo nas aulas de matemática. 

 Nas pesquisas de Rupp (2016), Santos (2015), Christ (2015), Pereira (2014), 

Silva (2013), Fontes (2017), Brignol (2017) e Oechsler (2016) destaca-se Paulo 

Freire como um dos principais referenciais utilizados. Estes pesquisadores utilizaram 

Freire ao mencionarem o processo de “ensinar-aprender” (FREIRE, 1996). Da 

mesma forma, quando escreveram sobre cultura, sobre o aluno consciente de seu 

mundo, como agente transformador e sobre educação transformadora e 
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problematizadora. Já Ferrés e Moran, foram utilizados tanto para justificar o tema de 

pesquisa e integrar o audiovisual na educação, bem como para defender o uso da 

tecnologia na escola. 

 As tecnologias como um recurso que visa estimular o raciocínio, a criatividade 

e, principalmente, como uma atividade colaborativa com a produção de vídeos, 

foram descritas nas pesquisas de Rupp (2016), Christ (2015), Silva (2014), Santos 

(2015) e Fontes (2017) no sentido de uma educação desafiadora que procurou 

integrar as tecnologias no currículo, obter a participação e a colaboração dos alunos 

no processo, além de ser uma grande aliada do professor. Para tanto, utilizaram 

como justificativa os referenciais de Kenski e Moran. 

Finalizando as análises do que foi produzido até o momento sobre o recurso 

audiovisual como instrumento tecnológico em atividades didáticas, foi possível 

chegar as seguintes conclusões, pois o vídeo: 

 está presente em algumas escolas como prática pedagógica, objetivando 

aprendizagens; 

 é utilizado como atividade interdisciplinar, integrando professores e alunos; 

 incentiva a pesquisa, a reflexão crítica e desperta para debates, gerando 

aprendizagens; 

 proporciona o trabalho colaborativo entre alunos e professores, gerando 

diálogos e estabelecendo união entre eles; 

 desenvolve habilidades nos alunos como criatividade; 

 contribui para a expressão dos sentimentos dos alunos, para expor seus 

problemas e realidades sociais;  

 desperta a curiosidade, motivação e o interesse dos alunos pelos 

conteúdos de forma interdisciplinar. 

 

 Assim, fazendo uma reflexão crítica das pesquisas selecionadas e a partir das 

experiências vividas pela pesquisadora com a produção de vídeos, destaca-se 

alguns pontos de aproximação e de distanciamento desta pesquisa. 

  Como pontos de aproximação percebeu-se que os resultados das análises 

reforçaram que a produção de vídeo é uma ferramenta tecnológica que oportuniza 

interações e aprendizagens, aproximando os alunos dos professores, dando mais 

estímulo para as atividades escolares. 
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 Ao fazer as análises dos pontos de distanciamento, considerou-se os 

trabalhos dos pesquisadores que trabalharam diretamente com a produção de 

vídeos nas aulas de Matemática, nos anos finais do ensino fundamental. Em seus 

estudos de doutorado, Oechsler (2016), propôs investigar como três professores da 

rede básica realizavam vídeos com alunos do 9º ano, com possibilidade de escolha 

do conteúdo para elaboração do mesmo, estabelecendo a aprendizagem do aluno 

como prioridade pelos professores. 

 Em seus estudos de mestrado, Brignol (2017) e Oliveira (2016) realizaram 

projetos envolvendo a produção de vídeos nas aulas de Matemática, porém 

distanciam-se da atual pesquisa em relação ao sujeito e quanto à proposta de 

investigação. Oliveira (2016) propôs a investigação com alunos do 7º ano, 

relacionando a produção de vídeos com o currículo de Matemática, objetivando 

verificar quais narrativas digitais surgem quando os alunos produzem vídeos de 

matemática. E Brignol (2017) procurou analisar como a produção de vídeos contribui 

para a matemática financeira. 

 Assim, chega-se a conclusão de que o principal ponto de distanciamento é o 

fato de que não estão sendo realizadas pesquisas que envolvem diretamente a 

produção de vídeo estudantil nas aulas de Matemática, relacionando o 

conhecimento que o aluno possui de acordo com sua cultura, sua convivência 

familiar, ou seja, pesquisas que envolvem produção de vídeo e etnomatemática no 

ensino fundamental. 
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3 Embasamento Teórico: tecendo relações entre descobertas e aprendizagens 

com a produção de vídeo e a etnomatemática 

 

 O Estado da Arte foi importante para possibilitar o conhecimento do universo 

de pesquisadores e trabalhos sobre o tema Produção de Vídeo Estudantil. Depois 

da análise das pesquisas encontradas, este capítulo vai apontar os principais 

teóricos que foram utilizados na presente investigação.  

 As teorias são importantes para o pesquisador, pois colaboram para 

fundamentar a pesquisa. Analisar o que foi produzido pelos pesquisadores remete à 

reflexão do caminho que se deve percorrer. Segundo Minayo, Deslandes e Neto 

(1994, p. 19), para trilhar a carreira de pesquisador “temos de nos aprofundar nas 

obras dos diferentes autores que trabalham os temas que nos preocupam, inclusive 

dos que trazem proposições com as quais ideologicamente não concordamos”. 

 Assim, o levantamento de dados publicados no capítulo anterior foi realizado 

com o objetivo de promover uma reflexão sobre o rumo da pesquisa, estabelecendo 

proposições, limites e possibilidades para dar sentido à mesma, procurando lacunas 

que pudessem contribuir para ampliar conceitos, bem como para definir o objeto de 

investigação. 

 Na análise das produções concluiu-se que a tecnologia do vídeo está inserida 

na sala de aula como um recurso em potencial para ser incorporado no currículo das 

escolas, visando uma aprendizagem de forma interdisciplinar, mais significativa para 

o aluno, aproximando educadores e educandos.  

 

 

3.1 Produção de vídeo: tecnologia interligando professor e aluno 

 

 Para estabelecer a relação produção de vídeo nas escolas utilizou-se nesta 

pesquisa os referenciais de Ferrés, Moran e Pereira. Para relacionar professor e 



60 

 

aluno como sujeitos construtores de conhecimento valeu-se dos referenciais de 

Freire e Gadotti. 

Paulo Freire foi um importante pedagogo, um dos criadores do construtivismo 

crítico. Segundo Gadotti1 (1997, p. 13), Freire acreditava que o “conhecimento deve 

se constituir numa ferramenta essencial para intervir no mundo. Conhecer é 

descobrir e construir e não copiar”. Estes pensamentos servem de reflexões para o 

professor que procura construir aprendizagens junto com os alunos, afastando-se 

daquela figura autoritária, que só expõe conteúdos e o aluno só copia, muitas vezes, 

não entendendo o que está ouvindo e escrevendo. Esta prática era denominada por 

Freire como educação “bancária”, onde o aluno é um depositário de conhecimentos. 

Neste sentido, como a escola poderá desligar-se desta educação “bancária” que 

Freire menciona? Será a tecnologia um suporte pedagógico capaz de desenvolver 

atividades que possibilitem a construção da aprendizagem?  

As tecnologias em sala de aula ao mesmo tempo em que podem auxiliar nas 

mudanças necessárias às práticas escolares ainda são vistas como um fator gerador 

de dificuldades, tais como a falta de equipamentos adequados, o conhecimento 

técnico fundamental para trabalhar com as mídias, falta de planejamento, entre 

outros. 

Segundo Ferrés (1996): 

 
[...] a escola continua se mostrando reticente para integrar em seu seio as 
novas tecnologias, temendo, sem dúvida, perder o controle do processo 
educativo. Entretanto, as novas tecnologias continuam se manifestando 
eficazes fora do âmbito escolar. (FERRÉS, 1996, p. 9). 
 
 

Assim sendo, as aulas expositivas não prendem mais a atenção dos alunos, 

acostumados com informações mais atrativas e divertidas, como em seus celulares. 

A escola pode ter na tecnologia uma oportunidade para o aprendizado e uma forma 

de reconectar esse aluno à sala de aula. Também ressalta Ferrés, que a escola que 

só se preocupa em reproduzir conhecimento é uma escola defasada, “precisa se 

adaptar a uma sociedade em mudança, quando precisa educar para uma cultura 

renovada” (FERRÉS, 1996, p. 9).  O que corrobora com o pensamento de Moran, 

                                            
1
 Moacir Gadotti é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e diretor do 

Instituto Paulo Freire. Escreveu entre outros, o livro Paulo Freire: uma bibliografia, publicado pelo 
Instituto Paulo Freire e pela Editora Cortez em 1996, sendo a obra mais completa existente sobre 
Paulo Freire, traduzida em várias línguas. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfe/article 
/view/59588/62687>. Acesso em 15 mar. 2018.  

http://www.revistas.usp.br/rfe/article/view/59588/62687
http://www.revistas.usp.br/rfe/article/view/59588/62687
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que remete à reflexão de que a escola ao utilizar as tecnologias como apoio 

pedagógico pode contribuir para aprendizagens que desenvolvem outras 

habilidades.   

Para Moran (2012): 

 
A educação tem de surpreender, cativar, conquistar os estudantes a todo 
momento. A educação precisa encantar, entusiasmar, seduzir, apontar 
possibilidades e realizar novos conhecimentos e práticas. O conhecimento 
se constrói com base em constantes desafios, atividades significativas que 
excitem a curiosidade, a imaginação e criatividade. (MORAN, 2012, p. 167). 
 

 

Desta forma, o recurso das tecnologias em sala de aula pode ser um desafio 

positivo para o professor, possibilitando ao aluno trabalhar com autonomia, 

procurando com a sua criatividade desenvolver conteúdos de forma diferenciada.  

Os estudantes “aprendem por meio de cliques, toques, telas, ícones, sons, 

jogos, num emaranhado de ações e interações envolvendo curiosidade, pesquisa, 

descoberta, desafio, exploração, experimentação” (MILL, 2013, p. 19), portanto 

trabalhar só com a tecnologia do quadro negro e giz se torna cansativo não só para 

os alunos que só assistem e copiam, mas também para o professor, que não 

consegue obter a participação dos mesmos. Mill (2013, p. 20) ainda ressalta que 

para que a tecnologia seja bem aproveitada como prática pedagógica tem que haver 

“mudanças também na ideia do que seja estudar, ensinar e gerenciar processos 

educativos”.  

Para Freire, o sujeito só aprende o que sente profundamente e para aprender 

precisa ser emissor e não apenas receptor de ideias (GADOTTI, 1997, p. 21). As 

tecnologias podem, portanto, despertar alunos e professores para gerar 

conhecimentos, explorando a capacidade do educando de expressar e comunicar 

outros temas não trabalhados em sala de aula.  

Pesquisando a palavra „conhecimento‟ no Michaelis Dicionário Brasileiro da 

Língua Portuguesa, a mesma pode ser definida como o ato de conhecer, ter ou 

adquirir informações de algo por meio da razão e/ou de determinada experiência; ter 

experimentado2.  Freire já dizia que o professor deve dialogar com os alunos, trazer 

para a sala de aula não só conteúdos prontos, mas “a sua real linguagem, os seus 

anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, os seus sonhos” (FREIRE, 

                                            
2 
Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/conhecimento/>. Acesso em: 15 mar. 2018.  

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/conhecer/
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/conhecer/
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1989, p. 13). Desta forma, só transmitir conhecimentos para os alunos não basta, a 

escola pode, através das tecnologias integrar aprendizagens no ambiente escolar, 

dialogando com os alunos, afastando-se da educação “bancária”, na qual o aluno faz 

uma “memorização mecânica” dos conteúdos. Como destaca Freire (1987):  

 
Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que 
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 
depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou 
fixadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes 
arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 
concepção “bancária” da educação. (FREIRE, 1987, p. 33). 
 
 

Como visto, numa educação “bancária” o estudante não exerce sua 

criatividade, não participa da criação do conhecimento. Assim é necessário que o 

professor, segundo Freire (1987), se coloque no mesmo nível de relação com o 

aluno, onde ambos possam dialogar e construir conhecimento, e não apenas ter um 

aluno mero repetidor do que diz o professor, sem ao menos refletir.  

O uso de tecnologias em sala de aula possibilita ao professor utilizar 

ferramentas de investigação e análise também de sua prática educativa. Cortês 

(2009) relata que o encontro com as tecnologias não pode mais ser adiado pelo 

professor e tem que ser aproveitado em sua didática, pois “os alunos voluntário e 

entusiasticamente imersos nesses recursos falam outra língua, pois desenvolveram 

competências explicitadas para conviver com eles” (CORTÊS, 2009, p. 18).  

Corrobora Moran (2002) ao mencionar que: 

 
[...] vivemos uma época de grandes desafios no ensino focado na 
aprendizagem. E vale a pena pesquisar novos caminhos de integração do 
humano e do tecnológico; do sensorial, emocional, racional e do ético; do 
presencial e do virtual; de integração da escola, do trabalho e da vida. 
(MORAN, 2002, p 4).  
 
 

Sendo assim, para estabelecer uma relação com a tecnologia em sala de aula 

no intuito de desenvolver novas e significativas aprendizagens, recorre-se a Pereira 

(2014c), que afirma que a produção de vídeo estudantil já faz sentido para o aluno, 

pois ele debate, discute, dialoga entre a sua realidade e o que pensa do mundo, 

dando sua opinião, a sua visão, a sua voz.  

Em seu artigo “O vídeo na sala de aula” Moran (1995) já mencionava o vídeo 

como uma linguagem para uma comunicação eficaz. Também Ferrés (1996) escreve 
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sobre o recurso do vídeo na educação, o porquê de utilizá-lo e como incorporá-lo 

nas aulas, para que seja utilizado obedecendo a critérios de coerência, de 

rentabilidade e de eficácia didática. 

 Portanto, a partir do novo milênio as tecnologias dos vídeos, dos curtas, 

começaram a ser utilizados como apoio didático nas aulas. De acordo com Moran 

(2010): 

A tecnologia entra como um apoio, mas o essencial é estabelecer relações 
de parceria na aprendizagem. Aprende-se muito mais em uma relação 
baseada na confiança, em que alunos e professores possam se expressar. 
Criar e gerenciar esse ambiente é muito mais importante que definir 
tecnologias. (MORAN, 2010, informação verbal

3
).  

 
 

 Ainda, segundo o autor (1995, p. 27), “o vídeo ajuda a um professor, atrai os 

alunos, mas não modifica substancialmente a relação pedagógica”, pois depende de 

como ele é utilizado. O vídeo como produção, por exemplo, pode ser utilizado em 

sala de aula como documentação, como intervenção e como expressão.  

 Nesta pesquisa, o vídeo é utilizado como expressão, valorizando a produção 

dos alunos. A afirmativa de Moran corrobora com Ferrés (1996, p. 11) ao declarar 

que “o vídeo não substitui o professor, porém impõe mudanças em sua função 

pedagógica”. O autor se referiu ao uso do vídeo como suporte, ou seja, ao fato de 

assistir vídeo em sala de aula; que esta ferramenta deve ser aprofundada não no 

sentido de assistir vídeo, mas sim na práxis do fazer. Pereira (2014c) aponta que o 

fazer vídeo com os alunos contribui para modificar a relação professor e aluno. 

 A Produção de Vídeo Estudantil é utilizada como instrumento tecnológico de 

forma interdisciplinar e de forma colaborativa entre alunos e professores. Estudos 

sobre educação e aprendizagem em sala de aula como o de Silva (2016) indicam 

que as tecnologias, como a produção de vídeos, já estão presentes nas práticas 

escolares, auxiliando na construção do aprendizado, na formação de valores, no 

desenvolvimento da criatividade, responsabilidade e autonomia dos alunos.  

 Segundo Pereira e Janhke (2012) a produção de vídeo é uma ferramenta 

pedagógica e o professor deve saber utilizá-la. Desta forma, ao proporcionar tal 

atividade o educador dá condições aos alunos para desenvolver sua criatividade, 

seja por sua natureza curiosa e por estarem muito ligados às tecnologias. Eles têm 

todos os meios necessários para produzir e criar, tornando-se sujeitos ativos neste 

                                            
3
 Entrevista concedida ao Portal Educacional, publicada por Vitor Casimiro em 15/06/10. 
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processo de aprendizagem. O que se aproxima do pensamento de Freire (1983) 

quando menciona que o conhecimento “(…) exige uma presença curiosa do sujeito 

em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda 

uma busca constante” (FREIRE, 1983, p. 16). 

 Os estudantes são curiosos tanto no que se refere a aplicativos de interação, 

jogos, música e imagens, como também procuram informações na internet. Essa 

curiosidade pode ser aproveitada para a sala de aula, para reconstruir saberes, pode 

ser um reforçador de laços, uma prática pedagógica que pode gerar um crescimento 

mútuo, tanto para professores quanto alunos, pois “é na escola que passamos os 

melhores anos de nossas vidas, quando crianças e jovens” (GADOTTI, 2008, p. 2). 

 Freire (1996) também corrobora com esta visão ao mencionar que não há 

docência sem discência. Ou seja, professores e alunos quando interligados com a 

construção do conhecimento, ambos aprendem. Segundo Gadotti (1997, p. 17), “o 

aluno só aprende quando se torna sujeito de sua aprendizagem. E para isso precisa 

participar das decisões que dizem respeito ao projeto da escola, que faz parte 

também do projeto de sua vida”. Desta forma, o aluno pode utilizar a produção de 

vídeo para relatar, expor e descrever suas experiências, vivências, visualizando sua 

própria história, ou seja, sua própria vida.   

 A produção de vídeos como um processo pedagógico instiga professores e 

alunos a discussões e questionamentos, envolvendo-os na construção de 

conhecimento. O vídeo como expressão, utilizado como uma proposta de 

comunicação se adapta à sensibilidade dos estudantes, como afirma Moran (1995): 

 
As crianças adoram fazer vídeo e a escola precisa incentivar o máximo 
possível a produção de pesquisas em vídeos pelos alunos. A produção em 
vídeo tem uma dimensão moderna, lúdica. Moderna, como meio 
contemporâneo, novo e que integra linguagens. Lúdica, pela miniaturização 
da câmera, que permite brincar com a realidade, levá-la junto a qualquer 
lugar. Filmar é uma das experiências mais envolventes tanto para as 
crianças como para os adultos. (MORAN, 1995, p. 31). 
 
 

 Reafirmando este pensamento de Moran (1995), Pereira (2014, p. 100) 

ressalta que “o lúdico também educa, o lúdico também ensina”. O autor usa como 

base desta afirmação, a neurociência, que defende que o cérebro registra melhor as 

informações, ou seja, ativa a memória quando existe emoção no processo. Para 

Pereira, o professor pode utilizar o vídeo não apenas como elemento lúdico, mas 

como instrumento capaz de contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos. 
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 Sendo assim, pode-se afirmar que a produção audiovisual oportuniza novos 

saberes, promove a integração entre professores e alunos, além de ser um gerador 

de conhecimentos. Para Pereira (2014c), o vídeo: 

 
[...] incorpora outras linguagens, ou seja, na produção de vídeo, é 
necessário, por exemplo, habilidades e competências relativas à escrita e à 
pesquisa para criação do roteiro, relativas à matemática para planejamento 
logístico, relativas às artes para questões estéticas, assim por diante. 
(PEREIRA, 2014c, p. 125). 
 
 

A produção de vídeos como instrumento pedagógico está presente em 

algumas escolas do Brasil de forma interdisciplinar, portanto esta pesquisa buscou 

ampliar esse potencial também na área de Matemática, e espera incentivar outros 

professores a realizar trabalhos, projetos e pesquisas com esse tema na área da 

Educação Matemática. Na próxima seção, são apresentados os dados sobre a 

relação da etnomatemática com a produção audiovisual por acreditar na importância 

da relação do espaço onde o aluno habita com os vídeos produzidos por eles. 

 

 

3.2 Etnomatemática: a visão do aluno no seu fazer cotidiano 

 

 Na sequência apresenta-se a etnomatemática, relacionando a cultura na 

visão de Freire e de D‟Ambrósio, bem como fazendo uma relação com a produção 

de vídeo como uma oportunidade do aluno ter um novo olhar sobre suas vivências, 

que exponha em seus vídeos sua voz e criatividade, sua experiência, suas ideias 

matemáticas adquiridas com sua cultura, com seu cotidiano.  

 Nas aulas de Matemática tradicionais, os alunos só resolvem exercícios com 

cálculos. Segundo D‟Ambrósio (2003, p. 63), “é preciso que eles deixem de ver a 

Matemática como um produto acabado, cuja transmissão de conteúdos é vista como 

um conjunto estático de conhecimentos e técnicas”. É necessário, portanto, trabalhar 

a Matemática em relação a cultura do aluno, respeitando sua identidade, sua 

realidade, ou seja, perceber a Matemática em atividades corriqueiras do seu dia a 

dia, como no serviço da lavoura, na compra e venda de produtos, na manutenção da 

propriedade.  
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Freire (2003) já afirmava que: 

 
Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser 
formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em 
consideração as condições em que eles vêm existindo, se não se 
reconhece a importância dos “conhecimentos da experiência feitos” com 
 que chegam à escola. O respeito devido à dignidade do educando não me 
permite subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo para a 
escola. (FREIRE, 2003, p. 64). 
 
 

 Desta forma, o professor deve incentivar o aluno a expor os conhecimentos 

que traz de sua cultura, de suas experiências em situações do cotidiano e relacioná-

las aos conteúdos de sala de aula sendo uma das maneiras de valorizar o estudante 

e incentivá-los a novas aprendizagens.  

 Como definição de cultura apresenta-se os conceitos de Freire e D‟Ambrósio: 

para D‟Ambrósio (2003, p. 21) se define cultura como “o conjunto de mitos, valores, 

normas de comportamento e estilos de conhecimento compartilhados por indivíduos 

vivendo num determinado tempo e espaço”. Freire (1989, p. 42) define cultura como 

“a forma como o povo entende e expressa o seu mundo e como o povo se 

compreende nas suas relações com o mundo”. Ambos os autores centralizam a 

cultura como a forma de conhecimento que está ligado ao seu cotidiano e, dentro 

desse dia a dia está o seu trabalho.  

Na etnomatemática, a matemática é expressa de forma cultural, inserida num 

contexto de aprendizagem que vai se adquirindo por meio do cotidiano dos sujeitos, 

dos fazeres de um povo, de um lugar, de uma comunidade.  

No vídeo “Como surgiu a Etnomatemática”4, D‟Ambrósio traz apontamentos 

sobre a história em relação à Matemática, em que ambas estão interligadas, sendo a 

evolução da espécie humana uma intervenção de fatos matemáticos, procurando 

entender como a humanidade via o seu fazer matemático. A etnomatemática surgiu, 

portanto, com os estudos de Ubiratan D‟Ambrósio, que conceitua a mesma como as 

ideias matemáticas que surgem do fazer cotidiano, em determinados locais, em 

determinadas profissões, nas necessidades diárias (supridas ou não), enfim, o que 

os profissionais e as pessoas em geral fazem que são de natureza matemática.  

 

                                            
4
 O Vídeo “Como surgiu a Etnomatemática”, contém a fala de Ubiratan D‟Ambrósio, retirada do 

programa “Vida de cientista”, da UNIVESP TV, de agosto de 2013, sobre a Etnomatemática, aspectos 
de seu surgimento e de sua aplicação como tendência em Educação Matemática. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=9SNbt5KFq9o>. Acesso em: 15 mar. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=9SNbt5KFq9o
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Segundo D‟Ambrósio (2005), ser de natureza matemática não quer dizer 

aplicação de fórmulas matemáticas, mas de:  

 
[...] processos de comunicação, de representações, de classificação, de 
comparação, de quantificação, de contagem, de medição, de inferências. 
Esses processos se dão de maneiras diferentes nas diversas culturas e se 
transformam ao longo do tempo. Eles sempre revelam as influências do 
meio e se organizam com uma lógica interna, se codificam e se formalizam. 
Assim nasce o conhecimento. (D‟AMBRÓSIO, 2005, p. 4). 
 
 

 Esses processos de acordo com o autor são facilmente identificados numa 

criança. Pode-se desta forma, perceber como as mesmas aprendem a classificar 

objetos, relacionar cores, separar tamanhos, formas, entre outras; isto seria o ponto 

de partida para inserir ideias matemáticas. Segundo o autor, esses processos de 

classificação, de comparação, são naturais nas crianças, nas profissões, assim 

como nas diversas culturas existentes. Seguindo este pensamento, declara:  

 
Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, 
criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, 
instrumentos teóricos e, associados a esses, técnicas, habilidades (artes, 
técnicas, techné, ticas) para explicar, entender, conhecer, aprender, para 
saber e fazer como resposta as necessidades de sobrevivência e de 
transcendência (matema), em ambientes naturais, sociais e culturais (etno) 
os mais diversos. (D‟AMBRÓSIO, 2005, p. 112). 
 
 

 Em uma cultura, é possível observar em seus fazeres cotidianos, por 

exemplo, como o tempo é distribuído em tarefas corriqueiras, como é a organização 

do espaço de convivência, etc. A etnomatemática procura entender como ocorrem 

esses processos, relacionando com a aprendizagem matemática.  

Na entrevista “Como surgiu a etnomatemática”, realizada pela UNIVESP TV5, 

o Professor Ubiratan D‟Ambrósio também esclarece que a etnomatemática é uma 

forma de dar voz ao aluno, pois no momento que o aluno explica o que está fazendo 

começa a construir o pensamento abstrato. Também segundo o autor, é uma 

matemática que parte daquilo que o sujeito faz matematicamente, aquilo que Paulo 

Freire diz do aluno se sentir matemático no mundo.  

Desta forma, tecendo relações sobre o ensino que respeita a cultura do 

educando e que instiga o mesmo a trazer saberes de seu mundo para a escola, 

corrobora com os ensinamentos de Freire (1996, p. 70), quando diz que “ensinar 

                                            
5
 Entrevista disponível em: <http://ubiratan.mat.br/videos/v2.html>.  

http://ubiratan.mat.br/videos/v2.html
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exige saber escutar”. Deve-se, portanto, saber escutar o aluno, sua opinião, suas 

vivências, sua realidade, o conhecimento que ele possui e incentivá-lo a se 

posicionar, se valorizar, a observar, criticar, a expor seus questionamentos, para 

assim, estabelecer relações de seu meio com o currículo escolar. Essa ação é muito 

próxima a práxis de produzir vídeo com os alunos. 

Agindo assim, a escola está se aproximando do aluno, buscando conhecer o 

estudante, tecendo um diálogo entre o conhecimento que está no currículo com as 

experiências que ele traz de fora da escola, ou seja, com as experiências 

desenvolvidas em seu cotidiano. Portanto, pretende-se com esta pesquisa 

intensificar os estudos sobre a aprendizagem com a etnomatemática e para tal, 

busca utilizar o vídeo estudantil como instrumento deste processo. 

A produção de vídeo modifica o espaço escolar principalmente a sala de aula. 

Segundo Pereira (2008), o que esta geração deseja é se comunicar, e para isso as 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) estão contribuindo. Para 

o autor, a escola pode fazer uso deste interesse para educar.  

Por meio de imagens e sons, o vídeo traz outro mundo para o aluno, em que 

eles são protagonistas, inclusive da própria aprendizagem. Essa linguagem do 

cinema, de acordo com Lima (2008, p. 50) “pode ser suporte de obras que colocam 

crianças num local de destaque, de protagonismo por mérito delas. Pode mostrar 

crianças fazendo arte e questionando o mundo de forma independente do universo 

dos adultos”.  

Portanto, com a câmera do celular possibilita-se ao aluno utilizar a linguagem 

cinematográfica para representar sua cultura e sua visão de ideias matemáticas, 

identificando geometria, ideias de área, perímetro, entre outros. Desta forma, ele 

pode surpreender percebendo velhas e novas formas e dimensões no seu cotidiano, 

fazendo uso das suas produções tendo no vídeo um suporte para trabalhar estes 

saberes.  
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4 Abordagem metodológica 

 

Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. 
Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. 
Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, 
boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, 
se não brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais 
necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, corre o risco de 
se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador 
pertinaz, que cansa, mas não desiste. (FREIRE, 1996, p. 64). 

 

 

 Neste capítulo descreve-se a metodologia da pesquisa, bem como os 

procedimentos, que levaram a exploração do campo de pesquisa, os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados, resultados da observação e da experiência com a 

produção de vídeo estudantil, com o intuito de responder ao seguinte problema de 

pesquisa: Como os alunos representam ideias cotidianas de Geometria na 

produção de vídeos em sala de aula? 

 Na pesquisa qualitativa os dados são importantes fontes de informações, pois 

são o principal instrumento de pesquisa (YIN, 2016). As informações coletadas por 

meio dos dados de pesquisa podem direcionar o pesquisador a responder seu 

problema ou levá-lo a desvendar outros caminhos para chegar às respostas e 

soluções. Também de acordo com Yin (2016, p. 115), “em pesquisa qualitativa, os 

dados relevantes derivam de quatro atividades de campo: entrevistas, observações, 

coleta e exame (de materiais) e sentimentos”.  

 Assim, foi utilizada a metodologia da pesquisa qualitativa, que para Minayo, 

Deslandes e Neto (2002), é uma pesquisa que trabalha com o “universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, DESLANDES e 

NETO, 2002, p. 21). Sendo assim, almejou-se observar na produção de vídeo 
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estudantil como os alunos processavam o desenvolvimento de ideias de geometria 

em seu cotidiano, como o significado subjetivo se transformava em algo objetivo, 

quais significados atribuíram aos conceitos de geometria estudados em sala de aula. 

 Autores como Gerhardt  e Silveira (2009) descrevem a pesquisa qualitativa 

como uma forma objetiva de “gerar conhecimentos para a aplicação prática, dirigidos 

à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). Desta forma, procurou-se responder a 

pergunta de pesquisa, envolvendo os alunos em atividades práticas com duas áreas 

de conhecimento, Arte (produção de audiovisual) e Matemática (representação de 

geometria), de uma maneira que pudessem relacionar seu cotidiano com a 

geometria, com a produção de vídeos em uma ação pedagógica. 

 A abordagem escolhida foi a Pesquisa-Ensino desenvolvida pela professora 

da Universidade de São Paulo (USP), Heloisa Penteado. A pesquisa-ensino é 

situada no campo da pesquisa-ação e identificada como “pesquisa intervenção que 

se realiza como ato docente pelo profissional responsável por essa docência” 

(PENTEADO, 2010, p. 71).  

 Assim, possibilitando uma aproximação do professor e do aluno, resultando 

em interações entre eles, essa experiência com a produção de vídeos nas aulas de 

Matemática possibilitou à professora-pesquisadora refletir sobre sua prática 

pedagógica, objetivando crescimento profissional e utilizar a produção de 

audiovisuais para o ensino de Matemática. A pesquisa-ensino, portanto, foi utilizada 

como uma ação de formação continuada docente, “resultando em uma 

transformação de sua prática, tendo por meta a qualificação do processo de ensino-

aprendizagem” (PENTEADO, 2010, p. 49).  

  

 

4.1 A construção dos dados 

 

 Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram as entrevistas abertas 

durante os encontros, os cadernos de anotações dos alunos, os vídeos produzidos, 

o diário de bordo e a observação da pesquisadora. A escolha destes instrumentos 

foram provenientes das atividades de aula e das atividades práticas da produção de 

vídeo.  
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 As entrevistas foram um importante momento de realização da pesquisa, 

nelas observou-se o comportamento dos alunos em frente a câmera e gravador, a 

linguagem corporal, objetivando nestes momentos estabelecer interações e relações 

de mútuo aprendizado entre o entrevistador e o entrevistado. De acordo com Yin 

(2016, p. 121), a entrevista qualitativa “assemelha-se ao conversar, que é parte 

natural das comunicações faladas rotineiras de todas as pessoas”.  

 Assim, para garantir a liberdade de expressão do aluno e permitir que 

verbalizassem seu modo de ver o seu mundo e seu cotidiano, as perguntas das 

entrevistas foram realizadas de maneira menos formal, possibilitando ao aluno 

expressar-se sem receios, falando de forma descontraída sobre o processo de 

produção do vídeo: como se reuniram, como se organizaram, quem filmou, quem 

atuou, como ocorreram as primeiras filmagens e o que sentiram ao realizar os 

vídeos. Esses dados foram importantes para a pesquisadora verificar como a 

produção de vídeo repercutiu nas aulas de matemática e se possibilitou desenvolver 

aprendizagens de Geometria.  

 A pesquisadora também observou nos cadernos de registros dos alunos a 

ação dos estudantes, ou seja, seu desempenho na construção de conceitos de 

Geometria ou outros que iam surgindo no decorrer do trabalho, bem como observou 

a interação deles com a produção de vídeo nas aulas de matemática, objetivando 

compreender como eles representavam as ideias de Geometria em seu cotidiano. 

 Para ampliar o registro das observações, dos sentimentos, das percepções 

durante a coleta de dados, também foi utilizado como instrumentos de pesquisa o 

diário de campo ou diário de bordo, capturando “sentimentos e reflexões” como 

informa (YIN, 2016) sobre o trabalho de pesquisa. No diário de campo, os registros 

representam as observações, sentimentos e reflexões da pesquisadora sobre 

aspectos da pesquisa, tais como: características, ações, diálogos, disposição dos 

sujeitos e do espaço físico, entre outros. Alguns registros também foram registrados 

no Google Keep1, em alguns momentos, sobretudo em trânsito, pois a 

professora/pesquisadora reside na cidade e a escola fica localizada na zona rural, 

na localidade de Santa Augusta, distante 55km da cidade de São Lourenço do Sul. 

Os momentos de registro ocorreram no final da aula, no caminho de volta para casa, 

                                            
1
 Google Keep é um aplicativo de celular do Google para anotações que pode ser sincronizado com o 

Google Drive. 
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num momento de reflexão e lembranças da aplicação e desenvolvimento da aula. 

Após, essas observações foram repassadas para o diário de bordo.   

 O período das aulas de matemática no oitavo ano na escola era de duas 

horas-aula, duas vezes por semana totalizando quatro aulas semanais. As aulas de 

matemática do II trimestre na escola foram de 54 encontros, às terças-feiras, 3º e 4º 

período com o intervalo de 15 minutos de recreio entre as aulas e, às quintas-feiras, 

4º e 5º período ininterruptos, seguindo o horário das aulas da escola. Concomitante 

ao conteúdo de Geometria do II trimestre, foram realizados durante as aulas, além 

dos exercícios para compreensão do conteúdo, debates sempre voltados para o 

pensar do aluno, no sentido de como poderiam utilizar as ideias surgidas nas aulas 

em seus vídeos.  

 Portanto, respeitando a organização e planejamento das aulas, durante todos 

os encontros foram trabalhados os conteúdos da disciplina do currículo, sendo 

alguns momentos disponibilizados para elaborar as etapas da pré-produção do 

vídeo. Nestes encontros, os alunos realizaram exercícios e debateram ideias sobre 

geometria para seus vídeos. As etapas da pré-produção de vídeo foram realizadas 

em 5 etapas, descritas a seguir: 
 

1ª etapa: Apresentação da pesquisa; organização dos grupos; distribuição dos 

cadernos de anotações; criação do grupo no WhatsApp; 

2ª etapa: Técnicas de roteiro; enquadramento e ângulos nas filmagens; uso 

do celular para gravar; 

3ª etapa: Como editar os vídeos; conhecendo aplicativos e softwares para 

edição; 

 4ª etapa: Sessão de cinema: vídeos de alunos de outras escolas; 

 5ª etapa: Apresentação e debate sobre os vídeos produzidos com os alunos. 

 

 

4.2 Contextualizando o sujeito de pesquisa 

 

 Neste tópico destaca-se as particularidades do sujeito de pesquisa, alunos de 

uma escola rural do interior de São Lourenço do Sul, descendentes da Cultura 

Pomerana. Também apresenta-se as características desta cultura, bem como os 

pesquisadores que a estão utilizando como seu tema de estudo. Cerca de 80% das 
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terras do interior do município de São Lourenço do Sul foram ocupadas pelos 

pomeranos2 em 1858. Os pequenos agricultores pomeranos-germânicos3 

descendem da região da Pomerânia, que situava-se ao norte do mar Báltico, a 

sudoeste e sul da Alemanha e a sudeste da Polônia (Figura 2). Segundo Wille 

(2011, p. 16) o nome Pommern é de origem eslava, Po-Morje, e quer dizer: “os que 

habitam ao longo do mar”.  

 A Cultura Pomerana se destaca em seus costumes e tradições e tem suas 

particularidades em relação a alimentação e a agricultura, a religião e a língua. Na 

alimentação destacam-se a cuca e o pão caseiro, assados no forno de rua. Na 

agricultura cultivam, principalmente, a produção do fumo. Também plantam nas 

lavouras batata inglesa, batata doce, milho, legumes e verduras para o sustento.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2 - Mapa de localização da Pomerânia.  
(antes da II Guerra Mundial) 

Fonte: Imagem da Internet
4
. 

 

                                            
2
 Os pomeranos da colônia de São Lourenço do Sul e de municípios vizinhos formam um dos maiores 

grupos dessa etnia em todo o mundo. No Brasil, existem pomeranos também em Santa Catarina 
(cujo maior núcleo situa-se em Pomerode), em Rondônia (Cacoal, Espigão do Oeste e Pimenta 
Bueno) e, principalmente, no estado do Espírito Santo (Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá, 
Santa Tereza, São Gabriel de Paula, Vila Pavão, Baixo Guandu, Laranja da Terra, Afonso Cláudio). 
(HAMMES, 2010, p. 177). 
3
 A chegada de pomeranos e alemães em São Lourenço do Sul, no ano de 1858, começou trinta e 

quatro anos após o início de sua imigração para o Rio Grande do Sul, iniciada por São Leopoldo. A 
vinda de pomeranos para a parte sul do estado se deve ao trabalho de Jacob Reinghantz. Segundo 
Hammes (2010), “os Pomerânios receberam seus lotes em conjunto com seus conterrâneos. Assim, 
Jacob Reinghantz teve o cuidado de proporcionar às famílias pomerânias a continuidade de sua 
união, facilitando a comunicação e fazendo com que seu dialeto, seus costumes e sua religião 
evangélica luterana pudesse ser mais facilmente preservada. (HAMMES, 2010, p. 191).  
4
 Imagem disponível em: <encurtador.com.br/cghoK> Acesso em: 15 jan. 2018. 
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 A escola e a igreja são importantes transmissoras e cultivadoras da cultura 

pomerana, confirmadas nas palavras de Wille (2011, p. 71), “as instituições em torno 

das quais giravam a vida religiosa e social dos imigrantes eram a igreja e a escola”. 

A religião evangélica luterana preserva-se entre os descendentes, sendo o batizado, 

a confirmação e o casamento importantes eventos entre os pomeranos.  

 Como principal característica dos alunos descendentes da cultura pomerana, 

destaca-se a disciplina, a religiosidade, o comprometimento com a família e com o 

trabalho, bem como o fato de que 98% falam a Língua Pomerana. De acordo com 

estudos de Tressmann (2005): 
 

A língua pomerana é falada no Brasil pelos pomeranos em comunidades no 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais e 
Rondônia. A maioria dos falantes são bilíngues em Pomerano e Português. 
Na Alemanha o Pomerano é praticamente desconhecido, sendo falado 
somente no Brasil e nos Estados Unidos. (TRESSMANN, 2005, p. 3). 
 
 

 A pesquisadora também é descendente de Pomeranos, mas não fala a 

língua, porque infelizmente na família o idioma já se perdeu. Trabalhar numa escola5 

que incentiva a valorização da cultura pomerana foi uma oportunidade de 

aproximação dos antepassados e de conhecer um pouco mais sobre a cultura de 

origem. 

 A seguir, apresenta-se a visão da professora/pesquisadora nos últimos cinco 

anos, participando das atividades da escola, sobre o perfil dos alunos e de suas 

famílias. Como principais características observadas ela destaca: 

 

 As famílias dos alunos eram participativas nas atividades promovidas pela 

escola, a maioria comparecia nas reuniões (em torno de 55% do total de 

alunos), nas festas e ajudavam nas atividades quando solicitadas;  

  Os alunos eram em sua maioria de origem pomerana (98%). Entraram na 

pré-escola falando só em pomerano, aprendendo a Língua Portuguesa no 

convívio escolar. Continuavam usando a Língua Pomerana nas suas 

conversas informais;  

                                            
5
 A E.M.E.F. Martinho Lutero localizada numa comunidade rural essencialmente pomerana, permeia 

sua proposta pedagógica na valorização da cultura local. “Sob o projeto intitulado Pomervida, são 
desenvolvidos vários trabalhos de pesquisa (alguns com parceria de outras instituições de ensino, 
como por exemplo, FURG, UFPel, etc.), registros da história e memória da cultura das famílias 
pomeranas no entorno da escola”. (NEUENFELDT, 2016, p. 5). 
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 Quanto aos alunos dos anos finais, na maioria muito falantes, gostavam 

muito de “narrar” informalmente fatos do seu dia a dia. Mas ao mesmo 

tempo apresentavam dificuldades de expressão e de manifestar seus 

sentimentos. Esta dificuldade também se estendia à produção escrita; 

 Destacavam-se em várias modalidades esportivas, em especial no atletismo, 

sendo que a escola foi Campeã dos Jogos Olímpicos Municipais em 2010 - 

2012 e 2014, em três edições consecutivas; 

 Os alunos em geral seguiam os “combinados” da escola, contribuindo para 

as boas relações na comunidade e convivência escolar.  Os “combinados” 

eram estipulados em reunião com os pais dos alunos no início do ano letivo. 

Nesta reunião compareciam os professores, educadores, equipe diretiva e 

em torno de 55% dos pais dos alunos. Os combinados surgiram da 

necessidade de intensificar com os alunos o respeito e boas relações no 

ambiente escolar e fora dele.  A participação dos pais e responsáveis era 

fundamental para esses combinados, pois muitos problemas que surgiam na 

escola, os próprios pais e responsáveis criavam normas, juntamente com os 

educadores, sobre o que os alunos deveriam fazer. Um exemplo destes 

combinados foi a proibição de entrar na escola vestindo o capuz do moleton, 

bem como o boné, somente sendo permitido seu uso durante o recreio ou 

nas aulas de Educação Física. Os pais e responsáveis pediram para se 

acontecer de algum aluno não respeitar os combinados, os mesmos seriam 

avisados pela direção da escola;  

 Também demonstravam interesse pelas tecnologias, sendo que em março 

de 2015 dos 250 alunos matriculados na escola, 140 possuíam computador 

em casa, e destes, 80 alunos tinham conexão com a internet, o que para a 

região rural do Rio Grande do Sul é algo acima da média;  

 Costumavam ajudar os pais na lavoura e como atividades de lazer, 

participavam de festas e bailes na comunidade; 

 Observou que alguns alunos tinham o desejo de sair da comunidade local e 

ir para a cidade. Outros, queriam continuar trabalhando na lavoura; 

 A principal característica dos estudantes era a cultura, responsável por seu 

modo de viver na comunidade. Participavam ativamente das propostas 

pedagógicas e projetos realizados na escola, principalmente em relação a 
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valorização de sua cultura, como o projeto  Pormervida6, em que 

apresentavam para a comunidade aspectos de sua língua e seus costumes; 

 Nas aulas de matemática, gostavam de realizar exercícios e de atenção 

individual, com a correção dos mesmos nos cadernos. Os alunos pediam 

tema para casa e dificilmente não realizavam a atividade. Se não a fizessem, 

diziam que era pelo fato de ajudarem na lavoura e terem esquecido; 

 Eram alunos questionadores e depois do Ensino Confirmatório (idade de 11 

a 14 anos), mudavam seu comportamento, pois de acordo com sua cultura, 

ganham autonomia e mais liberdade de seus pais, como irem sozinhos nas 

festas e a permissão para namorar. 

 
 

 Na escola, a cultura dos alunos é muito valorizada e incentivada para que não 

se perca. Neuenfeldt (2016), ressalta que é necessário que toda esta riqueza de 

hábitos e costumes que vêm dos antepassados e que ainda são praticados na 

atualidade sejam reconhecidos e valorizados pelas atuais e pelas futuras gerações.  

Assim, em 2015, os alunos foram incentivados a criarem vídeos como forma 

de cultivar e valorizar sua cultura de origem, com o objetivo de interagirem e se 

aproximarem de sua própria história e a de seus antepassados, valorizando a língua 

e costumes próprios de sua cultura. De acordo com Neuenfeldt (2016): 

 

A língua de um povo é sua identidade. O povo pomerano passou por muitas 
provações e adversidades, mas resistiram e sua força vem da família e da 
comunidade. A maior riqueza, para os pomeranos é a sua família. Nesse 
sentido, entendem a família como a base da comunidade. (NEUENFELDT, 
2016, p.08). 
 
 

 O projeto Pomervida aproximou ainda mais os alunos de sua cultura, como no 

curta-metragem “A flor da crise”, realizado pelas alunas do 8º ano, Emily e Franciele, 

que no ano de 2015, utilizaram sua criatividade para colocar em imagens e sons, 

aspectos de sua descendência pomerana, descrevendo a flor da Calêndula 

                                            
6
 O Projeto Pomervida é uma proposta pedagógica de pesquisa interdisciplinar da realidade local que 

já está em sua 10ª edição. Envolve toda a comunidade escolar, com o objetivo de valorizar e resgatar 
as memórias da cultura pomerana. Através do projeto, os alunos são estimulados a compreender sua 
cultura de origem a partir da história de seus antepassados, resgatando aspectos de sua cultura, de 
seus costumes, de sua língua e de seu modo de viver. A cada ano é escolhido um tema sobre a 
cultura e a partir deste, professores e alunos trabalham este tema pesquisando relatos, registros 
históricos, realizando entrevistas e filmagens na comunidade. Posteriormente, os alunos apresentam 
os resultados num dia de festa, envolvendo toda a comunidade.  
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conhecida na cultura pomerana como a flor da crise, representando a época de 

escassez na colônia (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura  3 - Cena do vídeo “A flor da crise”

7
. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
 
 
 

Aproveitando este contexto, a atual pesquisa buscou incentivar a criatividade 

nos alunos ao produzirem vídeos, pensar nas atividades do seu dia a dia e pensar 

especificamente na disciplina de Matemática, desde o processo de elaboração de 

roteiros à edição, além de identificar nesta ação quais habilidades matemáticas iam 

surgindo, como estimar ideias geométricas de área, perímetro, ângulos, bem como a 

organização e integração do aluno como agente produtor de vídeos estudantis. A 

relação da Produção de Vídeo Estudantil com a Etnomatemática possibilitou 

relacionar ideias de Geometria em atividades corriqueiras do dia a dia, como no 

plantio das lavouras e em relação a costumes e tradições. 

 

 

4.3 Construção de dados a partir dos encontros 

 

 Os participantes da pesquisa são 25 alunos na idade de 14 e 15 anos de uma 

turma de 8º ano do Ensino Fundamental, da escola onde a pesquisadora atua há 

cinco anos, Escola Municipal de Ensino Fundamental Martinho Lutero, localizada no 

interior de São Lourenço do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Como a turma é 

                                            
7
 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OqzXZDMmQIo&t=4s>.  

https://www.youtube.com/watch?v=OqzXZDMmQIo&t=4s
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numerosa, os alunos foram divididos em 6 grupos de 4 a 5 integrantes, escolhidos 

por eles, em função de suas afinidades e proximidade de residência. 

 A pesquisa foi realizada no II trimestre do ano letivo de 2018, ou seja, de 

acordo com o calendário da escola o trimestre era de 14 de maio a 24 de setembro. 

Na primeira semana não foi possível realizá-la devido às atividades do Conselho de 

Classe, em que alunos, pais e professores se reúnem para verificar o desempenho 

dos alunos. Após esta semana, houve a greve dos caminhoneiros, que impossibilitou 

professores e alunos de chegarem na escola, por falta de gasolina nos transportes 

que levam alunos e professores, pelos dias 28 a 30 de maio. Portanto, a pesquisa 

iniciou com três semanas de atraso, o que resultou em preocupações à 

pesquisadora sobre o período para aplicação da mesma e posterior análise dos 

dados. Houve, portanto necessidade de prolongar o prazo, que ainda precisou de 

todo o mês de setembro para receber todos os vídeos e término das entrevistas e 

anotações para posterior análise. 

Essa preocupação inicial da pesquisadora sobre a obtenção de dados para 

análise se justifica, devido a importância da pesquisa em verificar nas suas aulas de 

matemática, as possibilidades da produção de vídeos como forma de representação 

da geometria no cotidiano dos alunos e pela preocupação de fazer um trabalho 

organizado que não prejudicasse o currículo da disciplina e a aprendizagem dos 

alunos. 

Assim, durante o II Trimestre, ocorreu a intercalação do conteúdo da 

matemática com as etapas da produção de vídeo que os alunos iriam realizar. Esta 

intercalação foi realizada através de debates com os alunos, de forma que eles 

desenvolvessem a criatividade para inserir nas cenas dos vídeos, o conteúdo 

estudado.  

Para identificar os grupos, os mesmos foram numerados de 1 a 6 e será 

utilizada a seguinte forma de representação: G1, G2, G3, G4, G5, G6. Cada grupo é 

composto por 4 ou 5 integrantes e, para identificar a fala dos alunos nas entrevistas 

de forma individual, será utilizado os números de 1 a 25, da seguinte forma: A1, 

A2, ..., A25.  

A seguir descreve-se a composição e algumas características dos grupos 

observadas pela professora/pesquisadora. Estas características referem-se ao 

comportamento dos alunos nas aulas de matemática, como interagem na disciplina 
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em relação às atividades realizadas nos períodos de aula. A pesquisadora possui 

autorização para uso de imagem, voz, objetos e histórias, Anexo B. 

O primeiro grupo, nomeado como G1, foi composto por 5 meninos (Figura 4). 

Como característica geral do grupo destaca-se que todos falam a língua pomerana e 

tem a cultura do fumo e o trabalho na lavoura como parte do seu dia a dia. Na sala 

de aula, eram muito ativos, participativos e conversavam sobre vários assuntos, na 

maioria das vezes em pomerano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Figura  4 - Integrantes do Grupo 1. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
          

 

 O segundo grupo, nomeado como G2, foi composto por 4 integrantes, uma 

menina e três meninos. Eram alunos participativos nas aulas e sempre perguntavam 

e questionavam quando tinham alguma dúvida. O grupo entregou duas fotos para o 

caderno de anotações e diferenciando-se dos demais, preocuparam-se com os 

detalhes, utilizando criatividade para fazer seu registro criando uma ilusão de ótica, 

uma composição intercalando a distância numa perspectiva para aumentar e 

diminuir o tamanho dos colegas. Os integrantes do grupo descreveram a ideia de 

tirar a foto como “tipo Cristo Redentor”, (Figura 5).  
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 Os 4 integrantes do terceiro grupo, G3, eram todos meninos e, sempre que 

possível,  nos intervalos, se reuniam para jogar bola (Figura 6). Em sala de aula 

conversavam bastante, o que atrapalha na participação das atividades de 

matemática, pois muitas vezes não chamavam a professora em caso de dúvidas.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 O quarto grupo, G4, foi composto por 4 meninas (Figura 7). Das quatro 

alunas, três eram muito tímidas e tinham dificuldades em matemática, sempre 

fazendo os exercícios juntas nas aulas.  

Figura  5 - Integrantes do Grupo 2. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Figura  6 - Integrantes do Grupo 3. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Figura  7 - Integrantes do Grupo 4. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

 O quinto grupo, G5, foi composto por três meninas e um menino (Figura 8). 

Nas aulas de matemática, interagiam com a professora, indagando quando tinham 

alguma dúvida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 O sexto e último grupo, G6, foi composto por quatro integrantes (Figura 9), 

todos meninos. Os alunos eram participativos nas aulas de matemática, nas 

dificuldades chamavam o professor para expor suas dúvidas. Como característica 

Figura  8 - Integrantes do Grupo 5. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 



82 

 

dos integrantes do grupo destaca-se o humor nas atividades que desenvolviam, 

eram conversadores, alguns participativos nas discussões em sala de aula, outros 

mais tímidos. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

A seguir, descreve-se como ocorreram as etapas para a produção dos 

vídeos, lembrando que no II Trimestre foram 54 encontros, sendo que a introdução 

da pré-produção realizou-se nos dez primeiros encontros, intercalando o conteúdo 

de Geometria com a produção dos curtas, ocorrendo as interações entre o 

professor, alunos e grupos, o que possibilitou a coleta de dados.  

 

 

4.3.1 O primeiro encontro: Conhecendo o projeto 

 

O primeiro encontro ocorreu no dia 05 de junho de 2018, terça-feira, 

totalizando uma hora-aula de 45 minutos. Neste dia ocorreu a primeira fase das 

Olimpíadas de Matemática com a participação de todos os alunos da escola nos três 

primeiros períodos, portanto as atividades deste encontro aconteceram apenas no 

quarto período, após o recreio. Explicou-se aos alunos o que é uma pesquisa de 

mestrado, especificando o quanto seria importante contar com a participação deles.  

Figura  9 - Integrantes do Grupo 6. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Um dos alunos questionou o motivo da turma deles ter sido escolhida para a 

pesquisa, já que a professora/pesquisadora atua em outras turmas da mesma 

escola. Ela explicou que eles foram escolhidos porque são muito participativos, 

comprometidos nas atividades e que a turma sempre foi muito elogiada pelos 

professores. Outro motivo importante foi que esses alunos sempre que assistiam 

vídeos de outras turmas ficavam empolgados em realizar os seus vídeos. Depois 

desta explicação verificou-se na turma uma satisfação pela responsabilidade, pois 

fazer vídeo seria algo novo para eles, uma vez que nunca haviam feito vídeos antes. 

Outro fator que fez com que essa turma fosse a escolhida para realização da 

pesquisa, foi o fato de que sempre pediam trabalhos em grupo nas aulas de 

matemática, o que não era permitido pela dificuldade do professor de avaliar a 

aprendizagem, visto que sempre há os que fazem as atividades e aqueles que 

apenas copiam do outro.  

Depois deste esclarecimento ficou no ar aquela sensação, entre os alunos, do 

que será que vai acontecer. Então a pesquisadora iniciou a explicação de como 

seria a organização para o trabalho e quais etapas iriam percorrer. Para dialogar 

sobre a participação dos alunos na pesquisa, foram utilizadas as palavras 

comprometimento, dedicação, criatividade e um resumo do que ela esperava deles 

na realização deste trabalho. 

Os alunos dividiram-se, então, em 5 grupos com 4 integrantes e 1 grupo com 

5 integrantes, sendo que a seleção dos componentes foi de livre escolha. Para cada 

grupo entregou um caderno de anotações para que registrassem suas ideias, um 

guia para que fossem escrevendo os processos que realizariam para chegar à 

produção dos vídeos. Ressaltou que esses registros seriam muito importantes para 

a pesquisa de mestrado. Também explicou que seus nomes seriam mantidos no 

anonimato e que para isso utilizaria somente a nomenclatura dos grupos (G1 a G6) 

e a numeração de 1 a 25 aos alunos. Todos os alunos possuem Termo de 

Consentimento assinado pelos pais autorizando o uso de imagem, voz, objetos e 

histórias, Anexo B. 

Após a organização dos grupos, explicou que a história que contariam no 

vídeo, isto é, o tema da história, seria sobre geometria, que o vídeo teria que ser de 

2 a 5 minutos, que poderiam utilizar toda a sua criatividade e que não haveria 

interferência em seus roteiros, ou seja, a criação seria livre. Ao mencionar que a 
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criação do vídeo seria livre, os alunos ficaram empolgados e já debateram entre os 

grupos, sendo que logo falaram quase todos ao mesmo tempo suas ideias iniciais.  

Sem que se falasse sobre a cultura pomerana, dois alunos integrantes de 

grupos distintos, G1 e G6, perguntaram se o vídeo poderia ser feito em pomerano, 

pois a fala é comum no cotidiano deles. Ficaram felizes e entusiasmados com a 

resposta positiva. O G2 relacionou 4 temas escolhidos pelos integrantes do grupo: 

residência dos pomeranos, casa dos pomeranos, La Casa del Pomeranos, 

Comunidade Pomerana. Marcaram a opção Comunidade Pomerana como o tema 

mais votado entre os integrantes. 

Uma aluna do G2 perguntou se o vídeo seria feito neste II trimestre. Somente 

neste momento, comentou-se que o vídeo seria avaliado como atividade 

diferenciada com o total de 30 pontos no trimestre. O que deixou os alunos 

entusiasmados, pois para eles a nota é muito importante. Outro aluno do G3, 

perguntou se poderiam usar a escola para fazer o filme e quando poderiam 

começar. Após afirmar positivamente, os alunos começaram a conversar entre os 

grupos, debatendo, em total interação. No caderno de anotações registraram a 

primeira ideia que surgiu: filmagem de uma sala com ângulos; filmar os ângulos da 

janela; filmar de quatro ângulos diferentes.  

O G4 escreveu como primeiro registro da ideia do filme que seria em forma de 

teatro como uma escola, contando a história da geometria, “como tudo começou e o 

que mudou ao longo do tempo”. Também escreveu que seria uma peça de teatro 

engraçada e bastante motivadora com perguntas e respostas. 

 

 

4.3.2 O segundo encontro: Construindo as primeiras ideias de geometria 

 

 O segundo encontro ocorreu no dia 07 de junho de 2018, quinta-feira, 

totalizando duas horas-aula de 45 minutos por dois períodos ininterruptos. Nos 

primeiros momentos os alunos reuniram-se nos grupos. Como atividade inicial, pediu 

que tirassem uma foto dos integrantes dos grupos para colocar na capa dos 

cadernos como forma de identificação (Figura 10). No mesmo instante a 

empolgação foi espontânea por todos os grupos que já foram se levantando e 

queriam sair para tirar as fotos todos ao mesmo tempo. Como forma de organização 
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os integrantes foram liberados um grupo por vez e os mesmos saíram correndo. 

Literalmente, a pesquisadora gritou para não correrem no corredor, mas não foi 

ouvida, pois a empolgação dos mesmos era grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ao retornarem à sala mostravam empolgados qual a foto que escolheram, 

dentre aquelas que tiraram. Alguns grupos já passavam na hora a foto pelo 

Bluetooth ou pelo WathsApp, o que possibilitou receberem no próximo encontro o 

caderno de anotações com a foto na capa. Somente um grupo não tirou fotos no dia, 

pois não tinham trazido o celular. As fotos foram registradas no entorno da escola, 

todos utilizaram suas câmeras e fotografaram com uma selfie em grupo.  

Neste dia, iniciou-se a construção coletiva de ideias sobre geometria, 

especificamente relembrando aos alunos o que já haviam estudado em anos 

anteriores sobre ponto, reta e plano, para posteriormente trabalharem o conteúdo 

específico do 8º ano, de acordo com plano de estudos da escola.  

O conteúdo do 8º ano da Geometria é: 

a) Medidas: ângulos correspondentes, colaterais e alternos; 

b) Paralelas e perpendiculares: figuras planas, polígonos regulares, soma dos 

ângulos internos, soma dos ângulos externos; 

c) Triângulos: elementos e classificação, congruência, soma dos ângulos; 

d) Quadriláteros: elementos e classificação, propriedades. 

Figura  10 - Capas dos cadernos de anotações dos alunos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Como referencial para planejamento das aulas utilizou-se o Livro Didático 

Projeto Araribá: Matemática (2014), escolhido pelos professores e equipe 

pedagógica da escola, bem como o livro didático Praticando Matemática (ANDRINI, 

1989), de onde foram reproduzidos os exercícios para os trabalhos dos grupos.  

Os alunos, participativos, debateram e elaboraram ideias sobre ponto, reta e 

plano, registrando no caderno de anotações o que estavam pensando, suas 

representações sobre esses conceitos primitivos no estudo da Geometria. Quando 

questionados e estimulados sobre a primeira ideia que surgia, os alunos mantinham-

se concentrados e pensativos. Nos registros feitos nos cadernos, os alunos do G5 e 

G6 usaram também desenhos para exemplificar seus pensamentos.  

Expressando ideias de ponto, os grupos destacaram nos seus cadernos 

alguns conceitos, algumas ideias debatidas entre o grupo, exemplificando, com seu 

cotidiano, suas visões sobre ponto, reta, plano, segmentos, etc.  

 Esta aula teve bastante participação dos alunos, passou rápido, professora e 

alunos interagiram muito, conversaram e debateram sobre as ideias de geometria 

que iam surgindo. Ao dar o sinal de término do período, os alunos organizaram as 

classes, deixando o local arrumado para o turno da tarde.  

 

 

4.3.3 O terceiro e o quarto encontros: Refletindo sobre as ideias construídas 

 

O terceiro encontro ocorreu no dia 14 de junho de 2018, quinta-feira, duas 

horas-aula de 45 minutos. A aula iniciou com atraso de 15 minutos devido ao ensaio 

para apresentação na festa junina da escola. Período duplo de aula, sem intervalos. 

No primeiro momento, os alunos receberam o caderno de anotações, já com as 

fotos coladas na capa e com o nome do grupo. 

Procurando uma dinâmica de debates entre os alunos e professor, com o 

auxílio do livro didático, foram desenvolvidas ideias de geometria, abordando 

conceitos sobre retas concorrentes, retas paralelas, semirreta, segmento colineares 

e consecutivos, segmentos congruentes, intersecção e ponto médio.  

Após, os alunos realizaram um trabalho em grupo, valendo 15 pontos para 

avaliação no II trimestre. Neste, os alunos respondiam questões objetivas de 
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múltipla escolha e continuaram debatendo sobre quais respostas seriam as corretas 

para responder os questionamentos. O objetivo deste trabalho foi o de fazer o aluno 

pensar e refletir em grupo, articulando pensamentos sobre os conteúdos estudados, 

(Figura 11). 

 

 

 

No quarto encontro, realizado no dia 19 de junho de 2018, terça-feira, 

totalizando duas horas-aula de 45 minutos, seguiu-se o trabalho avaliativo. No início 

da aula, os alunos encontravam-se já organizados em seus grupos, o que 

demonstrou que estavam gostando de trabalhar em atividades deste tipo. Neste dia 

estavam agitados, pois é no terceiro período que são chamados para a merenda e 

após, vinha a escovação dos dentes, o que acontece por um tempo determinado de 

no máximo 10 minutos. Ao serem questionados quanto a agitação, uma integrante 

do G5 comentou que estavam com fome, o que foi afirmado por um menino do G1. 

A merenda da escola é muito apreciada pelos alunos, principalmente às terças-

feiras, pois é o dia da “comida”, como eles chamam. Nesta merenda é servido arroz 

com frango e feijão preto ou macarrão com carne picada e feijão preto, todos esses 

pratos acompanhados com saladas, ou então, sopa de galinha ou de legumes. Nos 

outros dias a merenda é bolachas, frutas, arroz com leite, pudim de chocolate, o que 

não chama muito a atenção dos alunos. Após retornarem, continuaram o trabalho 

Figura  11 - Alunos organizados em grupos realizando as atividades. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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avaliativo debatendo com os colegas qual a resposta certa para responder as 

questões objetivas.   

 

4.3.4 O quinto encontro: Conhecendo sobre roteiros 

 

O quinto encontro foi realizado no dia 21 de junho de 2018, quinta-feira, 

totalizando duas horas-aula de 45 minutos em dois períodos ininterruptos, após o 

recreio. Essas aulas são as mais tranquilas, pois já merendaram e já socializaram no 

recreio. Os alunos prepararam-se em grupo rapidamente, pois gostam de assistir 

vídeos. Começaram, então, os debates sobre criação de roteiros. Para isso, 

receberam orientação sobre os passos básicos da construção de um roteiro, 

oriundos das experiências da professora/pesquisadora com a produção de vídeos 

com os alunos em anos anteriores. Após essa explicação inicial, os alunos 

conheceram o site da Produção de Vídeo Estudantil8, organizado pelo Professor Dr. 

Josias Pereira, resultado do projeto de Pesquisa e Extensão da UFPEL, da qual a 

pesquisadora faz parte. Os alunos também tiveram acesso à apostila9 do site, que 

aborda aspectos de como realizar vídeo dentro do espaço escolar. Realizaram a 

leitura sobre roteiro básico e após assistiram alguns vídeos realizados pelos alunos 

da escola em anos anteriores e de outras escolas.   

Apresentou-se aos alunos dois vídeos para que percebessem como foi 

elaborado o roteiro, as imagens utilizadas, os ângulos nas filmagens, a interpretação 

dos atores, a sequência das cenas, enfatizando a importância da continuidade entre 

as cenas para entendimento dos telespectadores.  

Os vídeos exibidos, selecionados no YouTube, foram Selaria Texana10 e 

Propaganda da Justiça Eleitoral11, escolhidos para reflexão dos alunos sobre 

roteiros, atores, direção e cenários. O vídeo da propaganda Selaria Texana é 

descrito no YouTube como „o pior comercial do mundo‟, mas os alunos não tiveram 

acesso a essa informação ao assistirem o vídeo. Antes de assistirem os vídeos 

propostos, os grupos foram orientados a prestar atenção em como o roteiro foi 

construído, na atuação dos atores, na música utilizada bem como na sequência e 

                                            
8 
Link da Produção de Vídeo Estudantil: <https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/>. 

9
 Link da apostila: <https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/material-de-apoio-download/>.  

10
 Link do vídeo Selaria Texana, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SDhj5E6k7nA>. 

11 
Link do vídeo da Justiça Federal: <https://www.youtube.com/watch?=LFZAX_S5o_o>.    

https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/
https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/material-de-apoio-download/
https://www.youtube.com/watch?v=SDhj5E6k7nA
file:///C:/Users/User/Downloads/Link%20do%20vídeo%20da%20Justiça%20Federal:%20%3chttps:/www.youtube.com/watch%3f=LFZAX_S5o_o%3e
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continuidade das gravações das cenas, introdução, desenvolvimento e finalização, 

intensificando o debate da importância entre a sequência e continuidade nas cenas 

gravadas. Após assistirem aos vídeos, foram incentivados a expor suas opiniões, 

registrando-as no caderno de anotações.  

Depois da exibição dos dois curtas, voltou-se o debate sobre o que 

aprenderam sobre roteiro, história em linhas e sinopse que, segundo os alunos, 

ajudou a compreender a importância de se pensar a escrita do roteiro para posterior 

execução das cenas. Os próximos curtas assistidos foram produzidos pelos alunos 

do 9º ano da escola, em 2017, que realizavam vídeos desde 2015. Estes vídeos já 

participaram de festivais de vídeo estudantil na cidade de São Lourenço, Alvorada e 

Pelotas. Os curtas escolhidos foram “A Flor da Crise”12 e  “Chega de Bullying”13.  

Ao assistirem aos vídeos houve o debate sobre como os alunos trabalharam 

a continuidade de uma cena para outra, bem como a naturalidade ao fazer uma 

narração. Também foi comentado sobre a importância da pesquisa, como auxílio 

para escrita de um roteiro, para ampliar a história e para deixá-la interessante.  

Após a exposição destes vídeos, foi possível perceber a empolgação dos 

grupos para iniciar as gravações. Os integrantes dos grupos G2 e G6 comentaram 

que iriam iniciar as filmagens de algumas cenas no próximo final de semana, pois já 

estavam trabalhando na escrita do roteiro. O restante dos grupos, G1, G3, G4 e G5  

pediram para ficar com os cadernos de anotações durante os próximos dias, para 

organizarem-se.  

 

 

4.3.5 O sexto encontro: Refletindo sobre ângulos 

  

Encontro realizado no dia 26 de junho de 2018, terça-feira, totalizando duas 

horas-aula de 45 minutos. Neste encontro os alunos foram incentivados a pensar, 

refletir e debater sobre a definição de ângulo, classificação quanto à sua medida, 

ângulos complementares e suplementares. Para isso, foi utilizado o livro didático 

como auxílio para exemplificar aos alunos, desenhando no quadro a definição de 

ângulo.  

                                            
12

 A Flor da Crise disponível em: <https://youtu.be/-7bSaLfjRWQ>.  
13

 Chega de Bullying disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0IbNLF_uPZg>. 

https://youtu.be/-7bSaLfjRWQ
https://www.youtube.com/watch?v=0IbNLF_uPZg
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Para desenhar ângulos em seus cadernos, os alunos utilizaram o transferidor. 

Nesta aula, foram incitados também a refletir sobre o significado de vértice, graus, 

os dois submúltiplos, minutos e segundos, além de realizarem exercícios sobre 

indicação dos lados de um ângulo. Após, os alunos foram instigados a pensar na 

existência de ângulos em atividades corriqueiras do seu dia a dia. Enquanto alguns 

grupos realizavam exercícios sobre ângulos, apresentou-se aos outros, com o 

notebook, slides com algumas imagens do cotidiano da professora/pesquisadora, 

(Figura 12), para que observassem nas mesmas os ângulos, classificando-os quanto 

as suas medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nas imagens observadas, os alunos identificaram ângulos retos, agudos, 

obtusos e rasos. Com o uso destas imagens, percebeu-se que todos os grupos 

souberam identificar os tipos de ângulos. Depois, foram então convidados a escrever 

em seus cadernos de anotações algumas ideias que percebessem em seu cotidiano.  

 

 

4.3.6 O sétimo encontro: Iniciando as filmagens 

 

O sétimo encontro ocorreu no dia 28 de junho de 2018, quinta-feira, 

totalizando duas horas-aula de 45 minutos. Os grupos estavam contentes com o 

Figura  12 - Slides apresentados em aula. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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início das filmagens e em conversas com os grupos, a pesquisadora observou o 

empenho e a empolgação com tal atividade. Já foi possível identificar ideias de 

Geometria surgindo nas filmagens. Os grupos se encontravam nas suas casas para 

realizar as gravações e, de acordo com o pedido dos pais, os alunos deveriam trazer 

uma autorização por escrito para saírem de casa, no período fora da escola, para 

realizar as atividades. Estas autorizações foram incorporadas às regras da escola e 

foram mostradas, primeiramente, à professora que encaminhava os alunos para a 

direção que, a seguir, carimbava-as autorizando a saída do aluno. Após, o aluno 

entrega ao motorista do ônibus, que o libera na casa dos colegas (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estas atividades fora da escola empolgavam os alunos, pois gostam de visitar 

os colegas, fugir de sua rotina da escola para casa. Os alunos só saem de casa com 

os consentimentos de seus pais, pois residem muito distantes uns dos outros e para 

sua segurança, os pais sempre sabem onde se encontram. Ao término das 

atividades, os alunos retornam para casa com os motoristas dos ônibus, 

responsáveis pela rota. 

Neste dia, vários alunos mencionaram o início das filmagens e já marcaram 

os dias que ficariam na escola para começarem a editar algumas cenas. Os alunos 

relataram que estão gostando da atividade, que gostam de trabalhar em grupo, de 

sair da rotina. Pediu-se aos mesmos que registrassem, em seus cadernos, suas 

percepções de como foi o dia das primeiras gravações e que realizassem uma 

avaliação das aulas.  

Figura  13 - Autorização para a aluna realizar as filmagens. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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4.3.7 O oitavo encontro: Iniciando as entrevistas 

 

O oitavo encontro aconteceu no dia 03 de julho de 2018, terça-feira, duas 

horas-aula de 45 minutos. Os alunos foram liberados para assistirem a palestra do 

projeto: Pluralidade de Religiões no Mundo e seus Fatores Históricos II da 

professora de Religião, portanto só tiveram 30 minutos restantes para a aula de 

matemática. Os alunos se reuniram em grupos para darem continuidade na escrita 

do roteiro das cenas.  

 Algumas entrevistas foram realizadas neste dia com os alunos do G1, que 

estavam mais adiantados, pois até já haviam gravado algumas cenas. O integrante 

do G2 surpreendeu ao mencionar que construiu um tripé para auxiliar nas filmagens. 

O aluno do G1 também mostrou um desenho de um projeto de extensor para gravar 

o som das falas nas narrativas das filmagens. Alguns alunos já começavam a 

procurar aplicativos e programas para editar as imagens para os vídeos.  

 

 

4.3.8 O nono encontro: Sessão de cinema 

 

O nono encontro ocorreu no dia 05 de julho de 2018, quinta-feira, totalizando 

duas horas-aula de 45 minutos. No primeiro período foram trabalhados os conteúdos 

de ângulos complementares e suplementares. Após receberem as explicações sobre 

o conceito, os alunos, em grupos, responderam nos cadernos de anotações 

perguntas em relação ao complemento e suplemento de alguns ângulos. Procurou-

se desta forma, fazer com que os alunos compreendessem que ao somar as 

medidas dos ângulos poderiam encontrar seu complemento ou suplemento. 

Realizaram os exercícios de forma rápida, registrando os resultados no caderno de 

anotações, pois estavam ansiosos para assistirem os vídeos prometidos para aquele 

dia.  

Sem que a professora/pesquisadora pedisse, portanto para a sua surpresa, 

os alunos trouxeram o Datashow e a caixa de som da secretaria para montar na 
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sala, pois sempre que um professor quiser utilizar os aparelhos em suas aulas, 

precisa agendar com antecedência de 24 horas na secretaria da escola, depois 

retirar e montar o equipamento na sala de aula. Organizaram-se rapidamente, 

sentando-se um ao lado do outro. A professora pediu que prestassem atenção no 

roteiro, no cenário, nas músicas, nos personagens e principalmente na continuidade 

das cenas. Aconteceu então a exposição fílmica de nove vídeos produzidos por 

alunos de outras escolas, de assuntos diversos, mas nenhum de matemática para 

que não influenciasse na criatividade dos mesmos.  

Os vídeos escolhidos foram selecionados no site de Produção de Vídeo 

Estudantil14 e em sites de festivais de vídeo conhecidos pela pesquisadora como o 

Festival Curta 515 do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e o Núcleo de Vídeo – Posso 

Fazer Cinema16 que apresenta filmes da Escola Municipal Monteiro Lobato – Rio de 

Janeiro, disponíveis no YouTube. Os vídeos assistidos foram: 

 

 Sentimentos de Menina – Festival de Vídeos de Capão do Leão-RS17 

 A última lembrança – Colégio Juvêncio, Vitória da Conquista-BA – Curta 518 

 Ao Pé da Letra – Núcleo de Vídeo - Posso Fazer Cinema-RJ19 

 Homem que é Homem – Núcleo de Vídeo - Posso Fazer Cinema-RJ20 

 Invisíveis – Escola Municipal Gabriel José Pereira, Itabela-BA – Curta 521
 

 O Fake – Colégio de 1º grau Maria D‟Ajuda, Itabela-BA – Curta 522
 

 Tic-Tac – Escola Padre Orestes Stragliotto23 de São Leopoldo-RS 

 Vida em Manchetes – Núcleo de Vídeo - Posso Fazer Cinema-RJ24 

 Vida de Youtuber – Núcleo de Arte Grécia-RJ25  

 

 

                                            
14

 Produção de Vídeo Estudantil. <https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/curtas-indicados/>.  
15

 Festival de Curta 5. <http://curta5.com.br/>.  
16

 Núcleo de Vídeo. <www.youtube.com/playlist?list=PLWan625gj70oc4Tj6DWeAGZ8VjUy3tlrt>.  
17

Vídeo „Sentimentos de Menina‟. <https://www.youtube.com/watch?v=cO-AWLKTxuQ>.  
18

 Vídeo „A última lembrança‟. <https://www.youtube.com/watch?v=U1BjSNVtQDY>.  
19

 Vídeo „Ao Pé da Letra‟. <https://www.youtube.com/watch?v=yyptnqGapY4>.  
20

 Vídeo „Homem que é Homem‟. <https://www.youtube.com/watch?v=cIwWkSFJAJo>.  
21

 Vídeo „Invisíveis‟. <https://www.youtube.com/watch?v=iFFBRm15VqM&t=8s>.  
22 

Vídeo „O Fake‟. <https://www.youtube.com/watch?v=Lx5AquzxHH0>.  
23 

Vídeo „Tic-Tac‟. <https://www.youtube.com/watch?v=iV_BsxzJGHQ&t=10s>.  
24 

Vídeo „Vida em Manchetes‟. <https://www.youtube.com/watch?v=zyVoz6byNJU>.   
25

 Vídeo „Vida de Youtuber‟. <https://www.youtube.com/watch?v=m-SgXxGjciQ&t=79s>.  

https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/curtas-indicados/
http://curta5.com.br/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLWan625gj70oc4Tj6DWeAGZ8VjUy3tlrt
https://www.youtube.com/watch?v=U1BjSNVtQDY
https://www.youtube.com/watch?v=iFFBRm15VqM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Lx5AquzxHH0
https://www.youtube.com/watch?v=iV_BsxzJGHQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=m-SgXxGjciQ&t=79s
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  Na seção de cinema os alunos mantiveram-se concentrados e atentos aos 

vídeos. Mesmo que ainda não tinham ido à merenda, continuavam em silêncio, o 

que não acontecia em outros momentos neste período.  

 Os alunos gostaram dos vídeos, mas comentaram de forma crítica sobre a 

atuação de alguns protagonistas. Às vezes, alguma cena era interrompida, 

pausando-se para realizar algum comentário explicativo, mas os alunos reclamavam 

e pediam para voltar ao vídeo. A aula passou rapidamente e os alunos perguntaram 

se assistiriam a mais vídeos. Ao receber uma resposta negativa um integrante do G2 

fez uma expressão de desagrado. A expressão mudou quando foi mencionado que 

assistiriam a seus vídeos prontos e que os mesmos seriam debatidos na turma, 

observando o conteúdo estudado, além de poderem explicar como o vídeo foi feito.  

 

 

4.3.9 O décimo encontro: A edição de vídeos, os enquadramentos e ângulos 

nas filmagens 

 

 O último encontro ocorreu no dia 17 de julho de 2018, quinta-feira, totalizando 

duas horas-aula de 45 minutos. Nos dias 10 e 12 os alunos fizeram avaliação 

individual sobre os conteúdos estudados. Esta foi a última aula antes das férias de 

inverno. Conforme o calendário da escola, as férias de inverno iniciaram no dia 19 

de julho com retorno para o dia 30 do mesmo mês. Os professores iniciaram o 

recesso no dia 23, pois 19 e 20 houve a formação continuada permanente com a 

Secretaria Municipal de Educação.  

Nesta aula os alunos conheceram alguns editores de vídeo. Os mesmos não 

costumam fazer vídeos, somente fotografia com seus celulares, mas conhecem 

alguns Apps e programas de edição de vídeo, como o VideoShow. O G1 usou um 

programa que baixaram no notebook de um dos integrantes. Os mesmos levaram o 

notebook para a escola e mostraram o programa Camtasia, que a 

professora/pesquisadora não conhecia. 

Ela apresentou alguns aplicativos de celulares com alguns vídeos gravados, 

para mostrar aos grupos como inserir filmagens, editar, cortar, entre outros. Baixou o 

VideoShow, VivaVideo e FilmoraGo, aplicativos gratuitos para Android, disponíveis 

para download no Play Store dos celulares. Ela também apresentou aos alunos, 
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através do notebook, o programa Movie Maker e o Filmora, editores de vídeo para 

Desktop. Os alunos não mostraram interesse nos Apps, pois disseram que os 

celulares estavam sem memória, pois tinham muitas fotos. A maioria tem celular 

com internet, mas eles usam estes celulares com mais frequência na escola, no 

horário do recreio, para bate-papos e ouvir músicas.  

Como os Apps não chamaram tanto a atenção dos alunos, todos os grupos, 

com exceção do G1, iriam utilizar o Movie Maker, pois, segundo eles, “entenderam 

mais” como é realizada a edição do vídeo. Alguns computadores do laboratório de 

informática da escola possuíam o programa instalado, o que facilitaria a utilização 

pelos grupos.  

Neste dia, os alunos também foram incentivados a perceber como os ângulos 

nas filmagens podem contribuir para que o vídeo fique ainda mais interessante. Para 

isso, foram apresentados dois trabalhos acadêmicos a eles: a tese de doutorado 

“Cine com Ciência - Luz, Câmera... Educação!” de Erizaldo Cavalcanti Borges 

Pimentel (2013) e a dissertação “Produção Audiovisual como Recurso Didático-

Pedagógico no Ensino De História: “Como Me Veem?”, “Como Eu Me Vejo?” Estudo 

de Caso de Adolescentes de uma Comunidade em Situação de Vulnerabilidade 

Social” de Caroline Dall Agnol (2015), para exemplificar aos alunos os 

enquadramentos e ângulos. A tese e a dissertação, disponíveis no site de Produção 

de Vídeo Estudantil26, apresentam etapas da produção de vídeos que auxiliam 

professores que querem produzir vídeos com seus alunos. Nessas etapas, 

descrevem sobre os planos e ângulos nas filmagens de forma clara para 

entendimento dos estudantes.  

 Assim, os mesmos observaram nas fotografias e dados disponíveis nas 

pesquisas de Pimentel e Dall Agnol, técnicas de filmagens, escolha de cenas, 

escolha dos ângulos, sendo incentivados a explorar várias possibilidades ao realizar 

suas filmagens. Um integrante do G2 comentou que gostou de ver as imagens da 

tese e que já tem bastantes ideias para seu vídeo.  

 Como dito anteriormente, este foi o último dia antes das férias de inverno. Os 

grupos ficaram com os cadernos de anotações para que registrassem suas ideias, 

caso fossem se reunir durante o recesso. As etapas iniciais deste projeto de vídeo 

                                            
26

 Tese e dissertação disponíveis em: <https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/videoaula-2/livros-e-
teses/>.  

https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/videoaula-2/livros-e-teses/
https://wp.ufpel.edu.br/producaodevideo/videoaula-2/livros-e-teses/
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foram concluídas, os alunos receberam noções de roteiro, de técnicas de filmagem, 

de edição dos vídeos, e, desta forma, estão prontos e equipados para continuarem 

seus curtas.  

 A seguir descreve-se alguns aspectos observados pela pesquisadora durante 

as entrevistas, bem como algumas percepções. Estas descrições foram 

consideradas importantes para introduzir o caminho da análise, pois foi possível 

identificar alguns apontamentos nas falas dos alunos e nos vídeos realizados por 

eles, que serviram para construção e desconstrução do próximo passo para iniciar a 

análise.  

 

 

4.4 Entrevistas: desvendando os passos realizados pelos alunos 

 

 As entrevistas foram realizadas em grupos e de forma individual, na biblioteca 

da escola, ao lado da sala de aula, para que os demais alunos que continuaram 

trabalhando sozinhos na sala, na realização das atividades propostas do dia, não 

ficassem sem assistência. A turma em geral é organizada e os alunos gostam de 

interagir, são participativos e realizam as atividades com tranquilidade.   

 As entrevistas aconteceram em dois momentos: após a gravação das 

primeiras cenas e na entrega do vídeo, no final do II trimestre. Inicialmente, a 

professora/pesquisadora explicou sobre a pesquisa de mestrado, sobre o porquê 

das entrevistas e falou do sigilo de suas respostas. Depois, os grupos responderam 

questionamentos quanto as filmagens, a organização do grupo e a trabalhar com o 

vídeo nas aulas de matemática. No momento em que as entrevistas foram 

anunciadas, uma expectativa foi observada por uma integrante do G5 que, ansiosa, 

perguntou se todos seriam entrevistados. Após receber uma resposta positiva, saiu 

sorrindo e foi contar a novidade para os colegas do grupo.  

 A pesquisadora utilizou seu celular para gravar, áudio ou vídeo, convidando 

os alunos dos grupos (no máximo 5) a descreverem o processo de produção de 

seus vídeos. Durante as entrevistas, alguns alunos ficaram intimidados e 

envergonhados com o gravador e pediram para que o grupo ficasse junto, pois se 

sentiriam mais a vontade para contribuir; mesmo assim responderam as questões 
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com frases curtas. Os mais desinibidos falaram bastante e foi possível perceber que 

os alunos estavam se sentindo importantes naquele momento.  

Para deixá-los mais a vontade, mais relaxados, a conversa iniciou com 

sorrisos, de forma carinhosa, e foi pedido que falassem bem a vontade, com as suas 

palavras, lembrando dos momentos das gravações, do que sentiram, como foram os 

encontros para as filmagens. As entrevistas individuais também ocorreram durante 

as aulas, enquanto os integrantes trabalhavam nos grupos, alguns eram convidados 

para participar da entrevista. Elas começaram após as primeiras gravações e de 

acordo com o adiantamento do processo de produção dos grupos.  

 A primeira interação com os alunos durante a entrevista foi em relação aos 

primeiros passos para as filmagens, como se sentiram, o que já haviam realizado. 

Não foi feita uma pergunta direta, mas em forma de conversa, uma entrevista aberta. 

A segunda conversa com os alunos foi sobre a experiência de fazer vídeos nas 

aulas de matemática. Eles foram convidados a expor sua opinião sobre o trabalho 

que estava sendo desenvolvido nas aulas de matemática. A terceira interação com 

os alunos referiu-se quanto à organização do grupo no momento das filmagens. Eles 

responderam quem fazia a filmagem, onde estavam filmando, como estavam se 

organizando no processo de produção de vídeo. Como os alunos sempre pediam 

trabalho em grupo nas aulas de matemática, outra conversa com eles foi sobre o 

trabalho em grupo, se estavam gostando, por que queriam trabalhos em grupo.  

 Durante a entrevista, os alunos falaram pouco. A pesquisadora, não querendo 

influenciá-los nas respostas, procurou deixá-los à vontade e, mesmo com poucas 

falas, a pesquisadora ficou satisfeita com a contribuição dos estudantes, pois os 

dados coletados resultaram em reflexões e ansiedade pelos vídeos prontos.  

 No próximo subcapítulo, descreve-se o processo de produção dos vídeos 

pelos alunos, bem como as características observadas nos mesmos. A descrição 

destes dados em forma de textos é importante para o processo da pré-análise, onde 

os dados coletados passam por uma leitura e releitura para, posteriormente na 

análise final, serem classificados em categorias.  
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4.5 Descrição dos vídeos produzidos pelos alunos 

 

 Nos vídeos produzidos pelos alunos foi possível observar que os cenários 

escolhidos por eles fazem referência ao seu cotidiano, o gosto pela terra, pelas 

plantações, pelos campos e o quanto apreciam o futebol, pois em várias cenas a 

presença da bola, da quadra, do gol é uma constante (Quadro 1). Nos cotidianos 

apresentados percebe-se, também, a presença dos sonhos dos alunos e do que 

espera-se para uma boa colheita, sonhos de seus pais, que lhes ensinaram a 

trabalhar a terra, a conhecer as particularidades de uma plantação, como arar, 

plantar, colher, principalmente o tabaco, principal renda das propriedades de seus 

pais.  

 

Quadro 1 - Cotidiano apresentado nos cenários dos vídeos. 

Grupos Cotidiano apresentado nos cenários 

 

G1 

Galpão com implementos agrícolas; caminho para o campo passando por uma cerca de 
arame da porteira, aparecem na cena arado, enxada e ancinho; estrada irregular com 
pedras e horizonte com árvores, alunos caminham no meio deste cenário; personagens 
sentados numa calçada entre dois galpões com reboque ao fundo e patos passeando no 
fundo do cenário. 

G2 Escola e quadra de futebol da escola; casa de um dos integrantes do grupo; quadra de 
futebol da igreja frequentada pelos alunos. 

G3 Todos os cenários foram realizados na escola. 

G4 Açude na casa de uma das alunas; quadra da escola; lavoura e campo florido. 

G5 Escola; tela do celular com mensagens; estrada da casa dos alunos; pátio da igreja 
frequentada pelos alunos; área a ser construída na casa de um dos alunos e minimercado 
da diretora da escola. 

G6 Campo de lavoura de aveia e de milho e campo de lavoura arado; estrada com um trator e 
reboque. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

  

Foram produzidos pelos alunos seis vídeos com tempos diferentes de 

duração, conforme tabela 10. A proposta inicial do tempo do vídeo foi de dois a cinco 

minutos, sendo que dois grupos ultrapassaram esse tempo. Preocupados, o G2 

questionou se poderiam ultrapassar o tempo permitido, no que foram tranquilizados, 

pois queriam entregar um bom trabalho.  
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Tabela 10 - Vídeos produzidos pelos alunos. 

Grupos Vídeos Duração Endereço no YouTube QRCode 

G1 Pomeranos 
7min 
22seg 

https://youtu.be/DWYp7imrulo 

 

G2 
O sonho de 
dois amigos 

6min 
58seg 

https://youtu.be/YxOegD_F47A 

 

 
G3 

 
Geometria 

na 
Escola??? 

 
2min 
29seg 

 
 

https://youtu.be/XB4U8kenyX8 

 

 
 

G4 

 
 

Geometria 
na vida do 
campo... 

 
 

2min 
20seg 

 
 

https://youtu.be/Umycptlh5tE 

 

 
 

G5 

 
 

Construindo 
um sonho 

 
 

3min 
32seg 

 
 

https://youtu.be/WlkSQMtJQjM 

 

G6 
Abeits Dáhr 

– Dia de 
trabalho 

4min 
59seg 

https://www.youtube.com/watch?v=n8cnc_HNemg 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

  

Os vídeos fizeram parte da avaliação do II trimestre, equivalendo 30 pontos, 

numa avaliação total de 100 pontos. De acordo com o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola, as avaliações das disciplinas são divididas em três instrumentos, 

sendo que a primeira atividade vale 30 pontos (podendo ser dividida em duas 

https://youtu.be/DWYp7imrulo
https://youtu.be/YxOegD_F47A
https://youtu.be/XB4U8kenyX8
https://youtu.be/Umycptlh5tE
https://youtu.be/WlkSQMtJQjM
https://www.youtube.com/watch?v=n8cnc_HNemg
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atividades de 15 + 15, trabalhos individuais ou de grupo); a segunda e terceira 

atividades são uma prova escrita e uma atividade diferenciada, equivalendo 30 

pontos cada; os 10 pontos restantes destinam-se a responsabilidade, 

relacionamento, atitudes, participação e organização. O vídeo foi avaliado como uma 

atividade diferenciada e os pontos foram distribuídos de acordo com critérios 

apresentados aos alunos no início da proposta do vídeo (Tabela 11). 

  

Tabela 11 - Avaliação dos vídeos no II Trimestre. 

Grupos Elaborou roteiro 
Apresentou conteúdo de 

Geometria no vídeo 
Edição dos vídeos Total 

G1 10 10 10 30 

G2 10 5 10 25 

G3 5 10 5 20 

G4 7 10 5 22 

G5 10 10 10 30 

G6 10 5 10 25 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 

4.5.1 Descrição do vídeo do Grupo 1: “Pomeranos” 

 

 O Grupo 1 demonstrou no vídeo, com traços de humor, a geometria em seu 

cotidiano apresentando, também, sua Cultura Pomerana nas cenas gravadas e na 

escolha da música. O vídeo possui legenda em português, pois é todo narrado na 

Língua Pomerana, língua que é falada todos os dias pelos alunos, na escola quando 

estão conversando entre eles, mas principalmente, em casa com os pais, como 

relata o aluno A4-G1 “Nosso vídeo é para ser sobre os colonos, na tradição 

Pomerana”.  

 Com a imagem da praia da cidade de São Lourenço do Sul na abertura do 

vídeo, segundo o grupo, para representar sua cidade, e como trilha sonora escolheu 
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a música Levanta Poeira da Banda Nova Geração, banda tradicional, comum nas 

festas das comunidades que frequentam. Interessante também destacar o som de 

fundo do vídeo de galinhas “botando ovos”, um som muito tradicional no cotidiano 

dos alunos, além de patos passeando tranquilamente nas gravações. 

 O grupo escreveu pouco no caderno de anotações, a pesquisadora encontrou 

alguns registros, mas a maioria são dos conceitos estudados em aula; sobre a 

experiência com os vídeos o grupo não fez muitos registros. O que corresponde ao 

que fora mencionado pelos alunos nas primeiras aulas do projeto quando 

perguntado se escreveriam muito ou pouco nos cadernos, um dos integrantes do 

grupo, o aluno A1-G2, comentou “gostamos de fazer na prática”. 

 A ideia inicial dos integrantes era de gravar em casa e na lavoura, conforme 

registro no caderno de anotações, começaram as primeiras cenas no dia 28 de 

junho e a primeira cena do filme seria na lavoura, mostrando o trator, os 

implementos, o relevo, a paisagem. Sobre o trator, registraram que mostrariam as 

curvas do trator, os ângulos. Em relação a lavoura, mostrariam os rios, as matas e 

os ângulos dos açudes. Sobre o relevo, registraram no caderno: 90 graus, ângulos 

agudos, obtusos. 

 Utilizaram o editor de vídeo Camtasia e o mesmo foi instalado no notebook na 

sala de aula, como relatou o grupo: “Estamos estudando juntos como cortar os 

vídeos, já fizemos o relato, o roteiro”. Porém, não conseguiram retirar o nome 

Camtasia das imagens após editar e salvar o filme, atrapalhando a qualidade das 

visualizações das cenas, pois o mesmo é gratuito somente com a propaganda do 

editor. Esse programa era conhecido por dois integrantes do grupo, que já haviam 

colocado música com fotos, mas nenhum havia feito vídeo antes, sendo portanto, a 

primeira gravação deles.  

 O grupo não escreveu o roteiro completo no caderno de anotações, somente 

a primeira cena, mas observa-se no vídeo que o mesmo foi pensado pelos alunos. 

Na descrição da cena, os alunos de uma maneira divertida, escreveram as primeiras 

falas com os personagens: Irineu, Vornei e Ari. A seguir, descreve-se na escaleta 

(que é um resumo das cenas, um guia para o roteiro final) a fala dos personagens 

registrada no caderno:  

 

“Irineu estava olhando um implemento quebrado e chega o Vornei e  
pergunta: o que você está fazendo? 
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Irineu: Olho o que quebrou. 
Vornei: E o que quebrou? 
Irineu: Um ângulo. 
Vornei olha Irineu com uma cara pensativa e pergunta:  
Vornei: O que é ângulo? 
Irineu: Ângulo é, é, é, ângulo? É uma coisa angular. 
Vornei: O que é uma coisa angular? 
Irineu: É, é, oh Ariiiiiiii!!! 
Ari: O que é? 
Irineu: Vem cá. 
Ari: Tá. 
Irineu: Explica o que é ângulo.  
Vornei: Mas Irineu, tu não sabe o que é ângulo né? 
Irineu: Eu sei, só que ele explica melhor. 
Vornei: Então tá. Tá Ari, o que é ângulo? 
Ari: Vamo lá no Vaguener”.  

 

 

 Estas falas foram repetidas no vídeo, mas com algumas alterações. A ideia 

central do significado da palavra ângulo continua como dúvida pelo personagem até 

a última cena do vídeo. O vídeo era composto de quatro cenários, as cenas foram 

divertidas e aparecem indícios de humor, o que combina muito bem com os 

integrantes do grupo, que são descontraídos, conversadores e sempre de bom 

humor na sala de aula.  

 A característica do humor foi ressaltada nas seguintes cenas: o personagem 

deixa cair o lápis no chão, que o grupo não cortou ao editar; numa cena de 

despedida em que dois personagens ficam conversando sobre o desempenho do 

aluno na escola quando este vai embora e na última cena quando falam da roda do 

arado que está com “problemas de junta” e quando o personagem responde sobre a 

pergunta que a professora deu de tarefa para o personagem pesquisar: “Nossa, se a 

prof. não sabe, imagina a gente!”. 

 Nas primeiras filmagens percebe-se a representação de geometria no 

cotidiano do aluno quando este dá exemplos relacionando-os com os instrumentos 

de trabalho da lavoura e quando menciona que “a gente ainda tem que arar”, bem 

como cenas do cotidiano da escola, onde a reprovação é uma constante para 

alguns. 

 Nas cenas seguintes, o grupo representou seu cotidiano nas imagens com 

arado, enxada, garfo, conversando sobre a busca de cavalos no campo, plantio de 

batatas, porteira para a vaca não sair, num cenário típico da vida rural. O grupo não 
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colocou imagens da colheita da batata e na exposição fílmica para os demais 

grupos, um integrante do G6, sugeriu que poderiam ter filmado a batata na lavoura 

na hora da colheita, pois a cena ficou extensa. O grupo disse que só queria mostrar 

o diálogo para introduzir a ideia de ângulo e dar continuidade ao roteiro. Para não 

desanimar o grupo, o mesmo foi elogiado pela professora/pesquisadora, pois a cena 

retratou muito bem o cotidiano desses alunos, que ajudam os pais em casa, são 

responsáveis, trabalhadores e que entendem bastante sobre o trabalho na lavoura.  

  

 

4.5.2 Descrição do vídeo do Grupo 2: “O sonho de dois amigos” 

 

 Os integrantes do grupo apresentaram muitas tomadas, muitos takes, 

gravaram várias vezes as mesmas imagens para, na hora da edição, selecionarem 

as melhores. Os alunos se preocuparam com um roteiro completo, com início, meio 

e fim e com a continuidade da história, de acordo com o registro no caderno de 

anotações: “Levamos 30 minutos para gravar uma introdução, foi cansativo, irritante, 

engraçado, divertido!” O grupo também registrou: “Demoramos muito para gravar 

uma cena, ou rimos ou a câmera parava de funcionar, dava raiva!”.  

 Como resultado, entre narrações, atuações e brincadeiras, exploraram a 

produção de vídeo apresentando uma obra audiovisual com muitos cenários. No 

caderno de anotações, encontra-se a escrita do roteiro. No momento das gravações, 

algumas ordens foram alteradas, bem como na edição final. A edição foi realizada 

no Movie Maker, com a ajuda da professora durante as aulas. Os integrantes 

repassaram as gravações (foram muitos takes!) pelo WhatsApp e após escolherem 

as melhores, foram sequenciadas de acordo com o roteiro e como pensaram a 

continuidade.  

 A seguir, descreve-se na escaleta o resumo de cada cena do roteiro 

elaborado pelo grupo:  

 

“Nós pensamos no que iríamos fazer… (Pensamos no máximo 20 minutos) O 
sonho de dois meninos.  
Cena 1: A. chega em casa e diz para sua irmã R. que vai fazer pipoca e vai 
olhar a copa do mundo. 
Cena 2: Chega seu colega L. para olhar com ele. 
Cena 3: Assim que acaba o jogo saem para treinar. 
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Cena 4: Acaba o treino. 
Cena 5: Outro dia se veem na escola e falam sobre jogar bola na escolinha. 
Cena 6: A professora de matemática entra e começa a falar, aula de 
geometria. Toda turma fica bagunçando, menos A. e L..  
Cena 7: Aula acaba e L. e A. falam sobre jogar bola e pensam em treinar com 
a Prof. A. de Educação Física. 
Cena 8: Uma hora depois… Começa o treino. A. diz que vai acertar um 
ângulo de 90º. (Esta cena está riscada no caderno e ao lado os alunos escreveram “não 

dá”. Esta cena, portanto, não foi realizada) 

Cena 9: Acaba o treino. A. chega em casa novamente e recebe uma notícia 
que pode fazer um teste para jogar bola longe, profissionalmente.  
Cena 10: A. queria muito, mas não tinha dinheiro e tempo e teria que ficar 
muito tempo fora. Ele desiste.  
Cena 11: Mas o seu colega Luan teve a oportunidade, mas não passou no 
teste.  
Cena 12: A. volta para casa triste e sua irmã diz que vai sair, visitar seu irmão 
e então eles… 
Cena 13: Ao chegar lá, veem ele construindo um poço e A. pergunta o que ele 
está fazendo.  
Cena 14: Ele lembra da geometria no tempo dele e explica um pouco. 
Cena 15: Surge um teste para jogar bola e A. faz o teste e passa… FIM”. 

 

 

 Os alunos seguiram o roteiro, mas não registraram todas as falas, não 

decoraram o texto, o que resultou em diálogos mais descontraídos e naturais. 

Algumas cenas ficaram sem explicação no vídeo, porém ao ler o roteiro entendia-se 

a historia que queriam contar. O cenário era muito bonito, entre muitos ângulos, o 

grupo utilizou também o tempo passando para exemplificar que o personagem 

praticou bastante para realizar seu sonho. Interessante o grupo falar dos sonhos e 

do quanto gostam de esportes e de jogar futebol, o sonho de jogar profissionalmente 

é comum a eles. Inclusive a menina do grupo também participa de competições na 

escola e no município e já foi ganhadora de várias medalhas.  

 Os alunos foram orientados pela pesquisadora, a escolherem músicas livres 

de direitos autorais disponibilizadas em sites de músicas gratuitas, tais como: 

YouTube AudioLibrary, Dig CC Mixter, Josh Woodward, Vimeo Music Store e Free 

Music Archive. Mesmo assim, alguns alunos utilizaram suas músicas preferidas, sem 

pesquisar nos sites de músicas livres.  

 A música escolhida, da cantora Camila Cabello “Banana oh na na”, ressalta a 

característica do grupo: alegres, divertidos e já aparece na cena inicial com o portão 

da escola abrindo-se para o personagem entrar. Esta cena foi relatada pelos alunos 

como uma das cenas mais divertidas, pois enquanto dois gravavam os outros dois 
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integrantes do grupo puxavam o portão com cordas, o que não dava certo, ou 

aparecia a corda ou aparecia quem estava gravando (Figura 14). Mostrando a 

engenhosidade dos alunos, criatividade e cuidado para elaborar a cena, a imagem 

final ficou bem interessante, apesar de ter sido gravada num dia nublado e sua 

continuidade aparece num dia de sol.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Uma integrante do grupo manifestou um pouco de desagrado no início das 

gravações, o que foi mudando ao longo das aulas à medida que as cenas iam 

surgindo. Empolgados tanto nas falas das entrevistas quanto no momento da edição 

e montagem do vídeo, o grupo demonstrou comprometimento com suas atitudes e 

do quanto gostaram de realizar o vídeo, conforme registro: “Divertimo-nos, 

aprendemos, rimos”.  

 

 

4.5.3 Descrição do vídeo do Grupo 3: “Geometria na Escola???” 

 

 O Grupo 3 escolheu representar a geometria no cotidiano da escola. 

Mesclando fotografias e filmagens, demonstraram o quanto gostam de futebol, 

escolhendo várias cenas em que a bola e passos de futebol estavam presentes, 

representando triângulos, ângulos e demais formas geométricas. Iniciaram a 

Figura  14 - Cena do vídeo do G2: abrindo o portão da escola. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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primeira cena perguntando: “Você percebeu que existe Geometria em sua 

escola???”. A partir desta pergunta o grupo fotografou e filmou diversos elementos 

geométricos, narrando os ângulos que percebiam na pracinha, na quadra de futebol, 

na estrutura da escola, entre outros.  

 O grupo também foi orientado quanto a escolha da música para ser inserida 

no vídeo, sobre os termos de autorização, que deveriam buscá-las em sites livres, 

sem direitos autorais, mas mesmo assim o grupo escolheu sua música preferida, 

sem levar em consideração este quesito. A música escolhida, do produtor musical 

Alan Walker, representa bem a personalidade do grupo, sua juventude, rebeldia, 

busca por liberdade, até mesmo no jeito de se vestir. O capuz e o boné não são 

permitidos durante as aulas, então, em qualquer oportunidade, como nas fotografias 

do grupo, eles não hesitavam em colocá-los.  

 Como nos grupos anteriores, não foi encontrado muitos registros escritos no 

caderno de anotações, bem como não houve escrita do roteiro. O grupo anotou que 

a primeira ideia do filme seria a filmagem de uma sala com ângulos; a segunda ideia 

filmar os ângulos das janelas e, como terceira ideia, filmar quatro ângulos diferentes.  

 

 

4.5.4 Descrição do vídeo do Grupo 4: “Geometria na vida do campo…” 

 

 O vídeo produzido pelo grupo de meninas é diferente dos outros colegas, pois 

como comentou a aluna A14: “Queríamos fazer tipo uma aula”. Este vídeo foi 

semelhante aos vídeos realizados pelos alunos da pesquisadora Vanessa Oechsler, 

que pesquisou qual a natureza da comunicação na Escola Básica quando os vídeos 

são produzidos em aulas de matemática. Os vídeos realizados pelos alunos de 

Oechsler são vídeos que não utilizam a linguagem audiovisual, mas o vídeo como 

suporte para explicar os conteúdos matemáticos, deixando a linguagem visual de 

lado. Neste sentido, o vídeo do grupo 4 difere dos alunos de Oechsler, pois a 

linguagem audiovisual foi identificada nas imagens de seu cotidiano, apesar de 

terem apresentado definições e explicações de Geometria.  

 As alunas exploraram as imagens da paisagem onde moram e de suas casas 

para trabalhar as definições de ângulo. Neste vídeo a identidade pomerana também 

foi marcante nas cenas escolhidas, cenas do campo e dos açudes. Este grupo 
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também recebeu orientação para utilizar somente músicas livres, mas como os 

demais grupos, escolheram uma música que gostam bastante sem se preocuparem 

com os direitos autorais, uma música do produtor Alok, Never Let Me Go. O caderno 

de anotações aparece em algumas filmagens, pois as alunas escreveram suas falas 

sobre as definições no caderno. Também realizaram algumas imagens da escola 

para ampliar as ideias de geometria.  

 No caderno de anotações, o grupo fez um resumo de como seria o vídeo: “O 

filme será em forma de teatro, como uma escola. O filme terá início, meio e o fim. No 

início terá a história da geometria, como tudo começou, o que mudou ao longo do 

tempo. No meio, uma peça de teatro engraçada e bastante motivadora com 

perguntas e respostas”. No áudio do vídeo, como som de fundo, ouve-se o canto do 

pássaro Quero-quero, muito comum no cotidiano do campo.  

 

 

4.5.5 Descrição do vídeo do Grupo 5: “Construindo um sonho” 

 

 Este foi o grupo que mais registrou a experiência no caderno de anotações.  

Escreveram as primeiras ideias, fizeram a descrição de como seriam as cenas, o 

roteiro e alguns conceitos estudados em aula: ponto, reta e plano; segmentos; lados 

e vértice de um ângulo; ângulo reto, agudo e obtuso; ângulos complementares. 

Como primeiras ideias, o grupo registrou:  

 

“Ideia romântica, um casal sentado ao redor de uma mesa, conversando 
sobre alguma coisa sobre engenharia, sobre o futuro da casa, só que eles são 
engenheiros, eles estão desenhando um plano, a menina senta no muro 
incrédula de que o sonho deles vai dar certo, mas o menino diz que vai. Eles 
vão a loja e compram o material. Depois filmaremos uma casa em construção, 
depois uma pré pronta e depois pronta...”. 
 
“Plano 2: Dois amigos que se conheceram na faculdade de engenharia que se 
reencontram e combinaram de abrir uma loja de bebidas. Eles ficam falando e 
desenhando o projeto”. 
 
“Continuação do plano 2: Gabriel e Maria estão vendendo bebidas e chega 
uma pessoa menor de idade para comprar bebida alcoólica. Gabriel pede a 
carteira de identidade e não vende bebida alcoólica e aí damos moral de não 
consumir bebida alcoólica”.  
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 Percebe-se no registro dos alunos, a preocupação da venda de bebidas 

alcoólicas para menor de idade; esta cena aparece no roteiro e, de fato, foi 

apresentado no vídeo como finalização do trabalho do grupo. A seguir descreve-se a 

escaleta do roteiro registrado pelo grupo para as atuações dos personagens: 

 

“Introdução: Gabriel se lembra da amiga que conheceu na faculdade de 
engenharia e começa a bater papo com ela e então eles marcam um 
encontro.  
Cena1: Encontro. Cena gravada na estrada. Gabriel vem de um lado e Maria 
do outro. 
Cena 2: Projeto. Maria e Gabriel fazem o projeto de sua loja de bebidas (cena 
gravada na igreja). 
Cena 3: Construção. Cena gravada na casa da Luana. Gravamos uma casa 
em fase de construção. 
Cena 4: Finalização da construção. Cena gravada na casa dos K. 
Gravaremos uma casa construída, representando a loja pronta.  
Cena 5: Lição de moral. Uma menor de idade quer comprar bebida alcoólica, 
mas Gabriel e Maria não vendem e tal. (cena gravada na casa dos K.). 
Introduzir pesquisa sobre adolescentes que bebem.  
Final com extras – erros de gravação”.  

 

 

 O grupo também registrou a narrativa dos personagens no vídeo e a 

introdução da história, descritas abaixo. Nota-se a preocupação do grupo com a 

continuidade das cenas e com a fala dos personagens. Apesar de registrar no 

caderno como seria a fala dos personagens, algumas alterações foram realizadas no 

vídeo, parecendo mais natural, do que se tivessem decorado.  

 

“Introdução: Começa com Gabriel se lembrando do tempo de faculdade, do 
dia em que falou pra sua melhor amiga, Maria, que queria abrir uma venda. 
 – Sabe Maria, meu sonho sempre foi abrir um estabelecimento, mas não 
tenho ninguém para me ajudar. 
 – Ei, então por que não abrimos um estabelecimento juntos? 
Então Gabriel chama Maria no Messenger e marcam um encontro. 
Cena 1: Maria e Gabriel se encontram. 
 – Tudo bem Gabriel? 
 – Tudo e como vai com você Maria? 
 – Estou indo, mas diz aí sobre a sua ideia do minimercado? 
Cena 2: Maria e Gabriel falam e desenham sobre o projeto.  
Cena 3: Gravaremos um galpão em fase de construção para representar o 
minimercado sendo construído. Tentaremos pedir para o meu pai ser o 
pedreiro, se não será a Kelly. Gabriel e Maria estarão na frente na construção 
comparando a mesma com a planta”.  
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4.5.6 Descrição do vídeo do Grupo 6: “Abeits Dáhr – Dia de Trabalho” 

 

 O vídeo “Abeits Dáhr”, que quer dizer „dia de trabalho‟ em pomerano, foi todo 

dialogado na língua falada entre os alunos e suas famílias, a Língua Pomerana. 

Com legenda em Português, representaram de forma descontraída seu cotidiano, 

escolhendo também uma música típica das festas das comunidades que 

frequentam.  

 Os integrantes do grupo relataram como é o dia a dia da lavoura. Nos 

diálogos, fizeram uma representação da matemática que usam no preparo do plantio 

do fumo, no preparo da terra para pastagens, bem como no manejo para evitar a 

erosão no solo. Os alunos têm bastantes conhecimentos sobre as lavouras, sobre as 

etapas da produção de fumo e de milho, principais plantios realizados, pois 

acompanham os pais nos afazeres, quando estão fora da escola, aprendendo desde 

cedo o cuidado com a terra, a plantação, a colheita e os cuidados com os animais na 

propriedade.  

 Após a leitura e releitura das entrevistas, da observação da pesquisadora e 

da verificação dos vídeos produzidos pelos alunos, o próximo passo foi a análise de 

todos os dados coletados. Iniciou-se, portanto, o processo de análises para criação 

de categorias. No capítulo seguinte, descreve-se a análise das entrevistas e dos 

vídeos produzidos, resultando em categorias, relacionando a produção de vídeos 

com a Geometria nas aulas de Matemática no Ensino Fundamental.  
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5. Análise e interpretação dos dados 

 

A professora democrática, coerente, competente, que 
testemunha seu gosto de vida, sua esperança no mundo melhor, 
que atesta sua capacidade de luta, seu respeito às diferenças, 
sabe cada vez mais o valor que tem para a modificação da 
realidade; a maneira consistente com que vive sua presença no 
mundo, de que sua experiência na escola é apenas um 
momento, mas um momento importante que precisa ser 
autenticamente vivido. (FREIRE, 1996, p. 70). 

 

 

5.1 Descrição dos procedimentos para análises dos dados 

  

 Este capítulo destina-se a descrição dos procedimentos utilizados para a 

análise dos dados coletados junto aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, 

participantes desta pesquisa. O primeiro passo foi separar e organizar os dados 

coletados nas entrevistas, nos registros dos cadernos de anotações e nos vídeos 

produzidos pelos grupos, pois resultou numa grande quantidade de material para ser 

analisado, uma vez que foram 25 alunos distribuídos em 6 grupos. Após ler e reler 

todo este material surgiram algumas dúvidas iniciais de como proceder para realizar 

a análise destes dados. O próximo passo então foi direcionar os dados coletados 

para análise, em relação aos objetivos e ao problema da pesquisa, buscando 

identificar os fatores que determinaram ou que contribuíram com a produção de 

vídeo estudantil para que houvesse aprendizagens de geometria do 8º ano.  

Para identificar esses fatores utilizou-se a metodologia de Análise Textual 

Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2016) como instrumento de análise das 

produções dos alunos. A pesquisa qualitativa que utiliza a metodologia da ATD das 

entrevistas e observações, bem como dos vídeos produzidos, possibilita a 

interpretação dos fenômenos investigados de forma rigorosa e criteriosa. Pois, “na 

Análise Textual Discursiva, inserida no movimento da pesquisa qualitativa a intenção 
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é a compreensão, a reconstrução de conhecimentos existentes sobre os temas 

investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 33).  

Assim, a partir da ATD, o corpus textual para análise foram as transcrições 

das entrevistas e as escritas dos alunos nos cadernos de anotações; dos registros 

de observações da pesquisadora e dos vídeos produzidos pelos mesmos. Pois, “os 

materiais analisados constituem um conjunto de significantes. O pesquisador atribui 

a eles significados a partir de seus conhecimentos, intenções e teorias” (MORAES; 

GALIAZZI, 2016, p. 38). Como descritores de significado, que é subjetivo, foi 

analisado como o aluno interpreta e representa a geometria em seu cotidiano. Como 

descritor de significante, o objeto concreto, foi analisado as ideias de geometria na 

produção de vídeo por meio das escritas dos alunos e da análise dos vídeos 

produzidos, ou seja, quais conceitos e definições surgiram da experiência da 

produção dos alunos e como foi registrado de forma concreta no vídeo finalizado.  

 Desta forma, a ATD possibilitou à pesquisadora encontrar novas 

compreensões sobre o fenômeno investigado, a produção de vídeo estudantil como 

instrumento para o aluno demonstrar suas ideias, seus pensamentos sobre a 

geometria do seu cotidiano. Os argumentos na análise textual foram organizados em 

três etapas: unitarização, categorização, captação do novo emergente: metatextos.  

 A unitarização é a desconstrução e desmontagem dos textos elaborados 

tanto pelo aluno como as observações e escritas da pesquisadora. Neste sentido, os 

textos foram os significantes, ação concreta, que a pesquisadora atribuiu sentidos e 

significados, ação subjetiva.  

Segundo Moraes e Galiazzi (2016):  

 
Todo dado se torna informação a partir de uma teoria, pode-se afirmar que 
“nada é realmente dado”, mas tudo é construído. Os textos não carregam 
um significado a ser apenas identificado; trazem significantes exigindo que o 
leitor ou pesquisador construa significados a partir de suas teorias e pontos 
de vista. Isso requer que o pesquisador em seu trabalho se assuma como 
autor das interpretações construídas a partir dos textos analisados. 
(MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 39).  
 

 

 Os textos produzidos foram, portanto, examinados em todos os seus detalhes 

e fragmentados a fim de produzir unidades. De acordo com Moraes e Galiazzi 

(2016), a prática da unitarização concretiza-se em três momentos:  
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 1 - os textos são fragmentados e codificados em unidades; 

2 - cada unidade é reescrita de modo a assumir um significado; 

3 - a cada unidade produzida é atribuído um nome ou título.  

 

Assim, os textos passaram por uma desorganização e desconstrução com o 

objetivo de atingir novas compreensões; os aspectos observados que pudessem ser 

relevantes para a pesquisa foram marcados, sublinhados para identificação das 

categorias. Para isso, fez-se uma leitura cuidadosa, aprofundada e pormenorizada 

dos textos, separando e isolando cada fração significativa. Para chegar à 

unitarização, realizou-se leituras e releituras do material coletado, iniciando pela 

leitura da transcrição das entrevistas, das anotações no diário de bordo e do registro 

dos cadernos de anotações dos alunos. Como auxílio para ajudar na organização do 

material, a pesquisadora criou pastas para organizar o material em seu notebook, 

classificando os arquivos de acordo com o material coletado: entrevistas, descrições 

dos encontros, caderno de anotações. Posteriormente, concentrou-se nos vídeos, 

assistindo várias vezes para encontrar as frações significativas. Para os vídeos, 

também foram criadas pastas com as descrições dos grupos, dos vídeos 

comentados e, a partir desta etapa, elaborar as categorias emergentes.  

No processo de categorização, utilizou o método intuitivo. “As categorias 

produzidas por intuição originam-se de inspirações repentinas, insights que se 

apresentam ao pesquisador a partir de uma intensa impregnação nos dados 

relacionados aos fenômenos” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p.46). A intuição na 

elaboração das categorias possibilitou, por meio da desorganização e desconstrução 

do corpus de análise, novas compreensões em relação ao fenômeno investigado. 

Deixando claro que esses insights são oriundos da percepção que a pesquisadora 

teve do material, na sua reflexão e comparação. Assim, as categorias emergentes 

do material, precisaram do olhar atento e sensível da mesma para analisar o 

material pelo viés do problema pesquisado.  

Como categorias, Moraes e Galiazzi (2016) definem:  

 
Conceitos abrangentes que possibilitam compreender os fenômenos que 
precisam ser construídos pelo pesquisador. Da mesma forma como há 
muitos sentidos em um texto, sempre é possível construir vários conjuntos 
de categorias a partir de um mesmo conjunto de informações. (MORAES; 
GALIAZZI, 2016, p. 50).  
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 Portanto, classificar as categorias é um esforço que envolve estabelecer 

relações entre os elementos que a compõem, podendo até mesmo criar 

subcategorias, “um momento em que o pesquisador necessita assumir sua função 

de ator de seus próprios argumentos” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 51).  

 O terceiro foco da ATD refere-se a expressão das compreensões atingidas 

por meio da construção de um metatexto, que são a descrição e interpretação do 

fenômeno investigado. A unitarização e a categorização são a estrutura básica do 

metatexto. De acordo com Moraes e Galiazzi (2016), na ATD interpretar é:  

 
Construir novos sentidos e compreensões, afastando-se do imediato e 
exercitando uma abstração. Interpretar é um exercício de construir e de 
expressar uma compreensão mais aprofundada, indo além da expressão de 
construções obtidas a partir de textos e de um exercício meramente 
descritivo. Uma pesquisa de qualidade necessita atingir essa profundidade 
maior de interpretação. (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 57).  
 
 

 Nesse sentido, o pesquisador procura, portanto, ampliar a compreensão dos 

fenômenos que investiga, estabelecendo pontes com a teoria no qual se baseia. O 

trabalho de constantes leituras e releituras possibilitou interpretar os dados para, 

posteriormente, classificar as categorias. 

 

 

5.2 Descrição e análise das categorias emergentes 

 

 Os dados obtidos dos cadernos de anotações, das entrevistas, da observação 

da professora/pesquisadora, dos vídeos produzidos pelos alunos foram organizados 

as categorias, constituídas da leitura e releitura das produções e que possibilitaram 

perceber como alunos do 8º ano do Ensino Fundamental representam a Geometria 

em seu cotidiano, como manifestaram seus sentimentos, suas ações, sua visão 

sobre a matemática encontrada nos cenários, nas narrativas, nas ferramentas de 

trabalho, na lavoura, nas plantações.  

 O objetivo desta pesquisa era identificar quais as representações de 

Geometria encontradas nas produções de vídeo relacionando com o cotidiano dos 

alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, participantes da mesma. Desta forma, a 

partir dos dados coletados e analisados, estabeleceu-se três categorias de análise 

referentes às representações de Geometria com a produção de vídeos estudantis: 
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Categoria 1 - Aprendizado lúdico do vídeo, Categoria 2 – Geometria no cotidiano e 

Categoria 3 – Interação. 

 Destaca-se que estas categorias surgiram do material coletado, das respostas 

dos sujeitos de pesquisa, sendo assim, o cerne da análise são as categorias que 

serão analisadas e debatidas no trabalho apresentado.  

 

 Categoria 1 - Aprendizado lúdico do vídeo. A análise refere-se aos dados 

coletados principalmente nas entrevistas e nos debates com os alunos durante as 

exposições dos vídeos.  

 Categoria 2 - Geometria no cotidiano. A análise dos dados refere-se aos 

dados coletados nos vídeos, nos cadernos de anotações e nas entrevistas. 

 Categoria 3 - Interação. A análise refere-se principalmente às entrevistas.  

 

 A partir dos dados obtidos também foi possível classificar subcategorias. A 

categoria 1 é dividida em 4 subcategorias, a categoria 2 em 4 subcategorias e a 

categoria 3 em 3 subcategorias (Figura 15).  

 
 
 
 

Figura  15 - Categorias e subcategorias encontradas nesta pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora no aplicativo de diagramação Lucidchart. 
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5.2.1 Categoria 1 – Aprendizado lúdico do vídeo 

 

 A primeira categoria de análise surge das reflexões às respostas dos alunos 

no desenvolvimento desta dissertação de mestrado. Estas respostas são dos dados 

coletados para análise e referem-se às experiências que os alunos vivenciaram com 

a produção de vídeos nas aulas de matemática do 8ª ano do Ensino Fundamental. 

De acordo com a fala dos alunos, o vídeo é lúdico, pois é divertido, criativo, novo, 

prático, diferente e se aprende mais fácil.  

 Esta escolha do aprendizado lúdico do vídeo como categoria se justifica, pois, 

neste caso, o mesmo é utilizado como uma nova forma de comunicação, na qual a 

expressão do aluno é valorizada na produção dos vídeos. A liberdade de criar, de 

expor seu modo de ver a geometria em seu cotidiano, fez o aluno pensar, refletir, 

reunir-se em grupo, ser criativo, buscar soluções para os problemas que surgissem 

nas gravações, serem responsáveis pelo seu trabalho, utilizando sua criatividade.  

 Analisando os dados obtidos, dividiu-se esta categoria em 4 subcategorias 

recorrentes das observações e das interpretações empíricas da pesquisadora: 

Aprende-se mais fácil; Atividade prática; Divertida/Criativa/Diferente e Cultura e 

Identidade Pomerana.  

 As contribuições dos alunos nas entrevistas e pelas produções dos vídeos 

possibilitaram o surgimento dessas subcategorias, resultado da experiência do aluno 

de criar, filmar, refilmar e editar. Nas subcategorias emergentes, em suas falas, os 

alunos demonstraram como foram as primeiras filmagens, o que sentiram, o que 

filmaram, como filmaram, o que esperaram ao produzir vídeos.  

 

 

5.2.1.1 Subcategoria 1 – Aprende-se mais fácil 

 

 Por intermédio das entrevistas, das escritas nos cadernos de anotações, 

percebe-se como os alunos pensam fora da sala de aula, como compreendem o 

conteúdo de geometria, como eles veem no seu cotidiano, as ideias de geometria. 



116 

 

Nesses momentos da fala dos alunos, os olhos brilham, o entusiasmo 

contagia o professor, que perde o medo de realizar uma atividade diferente nas 

aulas de matemática, onde a aula expositiva, com muitos exercícios é uma 

constante diária.  

 A experiência de fazer vídeo nas aulas de matemática foi relatada pelos 

alunos, como uma forma diferente e mais fácil de estudar. Os alunos também 

relataram que, a partir da produção de vídeo aprenderam muito, como verifica-se na 

fala do aluno A19, que diz: “Tô aprendendo muito, assim quando a gente trabalha 

em grupo, se um não sabe uma coisa e ensina pro outro e assim vai indo”.  

 Após análise do conteúdo das falas dos alunos nas entrevistas, optou-se por 

selecionar as falas de alguns alunos que foram mais relevantes para a pesquisa. 

Nestas, percebe-se como eles se sentiram motivados a desenvolver aprendizagens, 

seja pelo trabalho em grupo, bem como pelo trabalho diferenciado (Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Com a produção de vídeo se aprende mais fácil. 

Alunos Como está sendo a experiência de fazer vídeo nas aulas de matemática? 

A4 “É legal, é diferente, a gente vai aprendendo e se divertindo. Assim tu faz uma coisa 
divertida e ainda aprende acima de tudo”. 

A5 “Uma forma diferente de se estudar e se divertir também”. 

A6 “Aprendemos mais, gostamos de fazer na prática”.  

A12 “Não achei fácil fazer vídeos de matemática, porque envolve muita experiência, muito 
conhecimento”. 

A13 “Muito bom. Porque era mais fácil de estudar, porque era em grupo. Porque são mais 
pessoas pensando”.  

A19 “Estou aprendendo mais ainda”.  

A20 “Tô aprendendo muito, assim quando a gente trabalha em grupo, se um não sabe uma 
coisa e ensina pro outro e assim vai indo”. 

A21 “Estou gostando das aulas. No sexto ano não conseguimos acompanhar o conteúdo e 
esse ano tá ficando melhor”.  

A23 “Acho que é bem mais fácil assim de aprender, tu  aprende com os ângulos assim vendo 
como é, aí tu aprende mais fácil, acho”. 

A25  “Eu não sabia sobre os ângulos e agora aprendi nas aulas de matemática. Os exercícios 
das aulas são importantes pra gente”. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  
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 Nas aulas de matemática os conteúdos são percebidos, na concepção dos 

alunos, como difíceis e complicados, muitas vezes fazendo com que os mesmos 

desistam de tentar realizar problemas, de compreender, distanciando-se ainda mais 

de aprendizagens matemáticas. De acordo com D‟Ambrósio (2014) “a ação dos 

sistemas educacionais se reduz, quase que exclusivamente, à transmissão e à 

avaliação de conteúdos congelados, muitas vezes desinteressantes, obsoletos e 

inúteis aos alunos”. Com a produção de vídeo nas aulas de matemática foi possível 

transmitir o conhecimento da Geometria de forma interessante aos estudantes, pois 

os exemplos utilizados nas aulas foram sugeridos por eles, oriundos de seu 

cotidiano. Assim, os conhecimentos foram assimilados na forma de debates com os 

alunos e eles foram incentivados a construir ideias para representar o conteúdo de 

Geometria nos vídeos, com o intuito de tornar o conteúdo mais interessante do que 

uma aula “normal” em que copiar do quadro e resolver os exercícios nos cadernos é 

uma prática diária. Essa preferência por atividades diferenciadas é observada na 

fala do aluno A4: “É legal, é diferente, a gente vai aprendendo e se divertindo. Assim 

tu faz uma coisa divertida e ainda aprende acima de tudo”.  

 A pesquisadora também percebeu que, após ter mencionado como seriam as 

aulas, que ocorreriam muitos debates e construção de ideias de Geometria, uma fala 

do aluno A5 chamou a atenção: “Ah, então não vamos precisar escrever no caderno, 

não vamos escrever muito”. Após a confirmação para o aluno ouviu-se um “que 

bom” geral da turma e uma expressão de contentamento pelo aluno A19, que é 

muito participativo nas aulas de matemática e que interage bastante com o 

professor. Percebeu-se, portanto, uma satisfação deles ao saber desta dinâmica de 

debates com pouca escrita nos cadernos e que eles, também, poderiam utilizar os 

celulares para enviar, tirar fotos, fazer os vídeos, enviar mensagens pelo WhatsApp, 

entre outras ações.  

 Na fala de outro aluno, também percebe-se que no início da produção de 

vídeo, alguns alunos, acostumados a caracterizar a matemática como difícil, ficaram 

desanimados quando a atividade envolvia matemática. Como o aluno A12 que, 

quando questionado se estava gostando de produzir vídeos nas aulas de 

matemática, respondeu: “Não achei fácil fazer vídeos de matemática, porque 

envolve muita experiência, muito conhecimento”. Porém, em um segundo momento 

da entrevista, após o vídeo estar em fase final de edição, o aluno mudou sua fala: 
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“Muito bom. Porque era mais fácil de estudar, porque era em grupo. Porque são 

mais pessoas pensando”.  

 Assim, aproximar a matemática da vivência e do trabalho com o cotidiano dos 

alunos, possibilitou que os mesmos pudessem observar e comprovar a existência 

dos conteúdos estudados com o seu dia a dia. Segundo Pereira (2014c), o fazer 

vídeo é algo lúdico que contribui com o processo de criação de memória de longo 

prazo, o autor defende que o lúdico deveria fazer parte do processo de ensino aos 

alunos. Percebe-se que os alunos concordam com essa ideia, como diz o aluno A23: 

“Acho que é bem mais fácil assim de aprender, tu aprende com os ângulos assim 

vendo como é, aí tu aprende mais fácil, acho”.  

 A afirmação dos alunos (é mais fácil de aprender) vai ao encontro das 

palavras da pesquisadora Oechsler (2018, p. 275) que em sua tese de doutorado 

concluiu que através dos vídeos os alunos “podem comunicar, com o auxílio da 

oralidade, dos gestos, dos figurinos, etc., o seu entendimento acerca da Matemática, 

aumentando suas formas de comunicação em relação a uma prova em que 

predomina a modalidade escrita”. O que corrobora com o pensamento de Moran:  

 
A linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas: solicita 
constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com um papel de 
mediação primordial no mundo, enquanto que a linguagem escrita 
desenvolve mais o rigor, a organização e a análise lógica. (MORAN, 1995, 
p. 29). 
 
 

 Desta forma, percebe-se na fala dos alunos que intercalar o conteúdo nas 

aulas de matemática, ora fazendo atividades em forma de exercícios, ora com 

atividades em que desenvolvam outras maneiras de comunicação com o conteúdo, 

como a produção dos vídeos, pode possibilitar aprendizagens, como destacado pelo 

aluno A25: “Eu não sabia sobre os ângulos e agora aprendi nas aulas de 

matemática”. O mesmo aluno também afirma que: “Os exercícios das aulas são 

importantes pra gente”.  

 Assim, a produção de vídeo estudantil é um complemento às atividades de 

sala de aula. Com a produção de vídeo, portanto, cria-se um espaço para que o 

aluno exponha suas ideias e pensamentos acerca do conteúdo estudado. As 

atividades desenvolvidas nas aulas sempre incitavam os alunos a refletir em como 

poderiam utilizar os conceitos estudados em seus vídeos. Nestes momentos, 
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percebia-se, pelo silêncio dos mesmos, que estavam pensamento e analisando as 

possibilidades.  

 Essas discussões e reflexões dos alunos durante os debates nas aulas e 

durante a construção do projeto dos vídeos também vão ao encontro das palavras 

de Oechsler (2018, p. 275) quando afirma que “[...] as discussões podem nos levar a 

entender as facilidades e dificuldades dos alunos acerca do conteúdo e nos levar a 

valorizar o material produzido, como um sinal da aprendizagem do estudante [...]”. 

 Assim, ao analisar os relatos dos alunos, percebeu-se que os conteúdos de 

matemática passaram a ser vistos de forma positiva e com sentido para o aluno, 

pois ao produzirem seus vídeos desenvolveram aprendizagens, o que condiz com 

Pereira (2014c, p. 100) quando reforça que “o lúdico também educa, o lúdico 

também ensina”. E para o autor a “academia deve respeitar as diferentes formas de 

aprender, conhecer as dificuldades dos alunos e tentar administrar essas diferenças” 

(PEREIRA, 2014c, p. 35). 

 

5.2.1.2 Subcategoria 2 – Atividade prática 

  

 Durante as entrevistas os alunos também foram questionados sobre a 

experiência de fazer vídeo nas aulas de matemática. Das falas dos alunos foram 

selecionadas as mais representativas dentro da análise realizada pela pesquisadora. 

Portanto, foram selecionadas as falas mais relevantes e que citaram a prática como 

uma atividade que possibilita aprendizagens (Quadro 3). Na visão dos alunos a 

prática “sempre grava melhor que o teórico”, gostam mais de trabalhar em sala de 

aula com atividades comandadas por eles, pois desta forma, podem mostrar como 

pensam e como veem os conteúdos estudados.  

  

Quadro 3 - A produção de vídeo é uma atividade prática. 

Alunos Como está sendo a experiência de fazer vídeo nas aulas de matemática? 

A5 “Muito bom, é melhor na prática, a prática sempre grava melhor do que o teórico”. 

A6 “Aprendemos mais, gostamos de fazer na prática”. 

A7 “Se todos os alunos tiver essa oportunidade, deveriam aceitar, porque é mais fácil 
aprender assim na prática do que na teoria”.  

A23 “Mais prático”.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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 Importante ressaltar que os alunos foram entrevistados fora da sala de aula, 

com somente integrantes do mesmo grupo sem conversar com os demais. É 

possível perceber, através de suas falas, que as respostas confirmam que atividades 

práticas como a produção de vídeo são importantes para sua aprendizagem, como 

relata o aluno A6: “Aprendemos mais, gostamos de fazer na prática”. 

 Com a produção de vídeos os alunos escreveram suas ideias de roteiro, 

filmaram, gravaram, editaram, utilizaram sua criatividade para desenvolver 

atividades práticas nas aulas de matemática que os estimulou a expor suas ideias, 

seus pensamentos reafirmando que “é mais fácil aprender assim na prática do que 

na teoria”. Essa preferência por atividades práticas também é confirmada pela fala 

de um aluno integrante do G1 durante os encontros, em que diz: “Ah, então não 

vamos precisar escrever no caderno, não vamos escrever muito”. Essa fala leva a 

reflexão de Pereira e Janhke (2012) que aponta que o aluno gosta de fazer vídeo 

pelo fato de sair da rotina de copiar do quadro e de exercícios diários. Segundo o 

autor, a produção de vídeo leva para a escola uma metodologia diferenciada, que 

agrada aos alunos em função de sua prática, da criação de debates e conversas 

entre os alunos e professores.  

 Os relatos dos alunos também corroboram com as palavras de D‟Ambrósio 

(2003, p. 73) quando afirma que “partir para a prática é como um mergulho no 

desconhecido”. Com a produção de vídeos, os alunos não só pesquisaram as 

informações para o vídeo, mas também vivenciaram na prática seus significados, 

utilizando situações e ferramentas de seu cotidiano para exemplificar os conteúdos 

estudados.  

 

 

5.2.1.3 Subcategoria 3 – Divertida/criativa/diferente 

 

A cada encontro com os alunos, bem como nas entrevistas, a pesquisadora 

percebeu em alguns grupos a animação durante o processo e na finalização dos 

vídeos. A produção de vídeo foi classificada por eles como uma atividade divertida, 

criativa e diferente. Relataram que na hora das filmagens riram, erraram, começaram 

novamente, regravaram várias vezes as mesmas cenas, mas com prazer e alegria, 
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lembrando que a produção de vídeo era uma atividade nova para eles, pois não 

haviam filmado antes. No quadro a seguir, foram selecionados as falas dos alunos 

que contribuíram para situar a produção de vídeo nas aulas de matemática como 

uma atividade que diverte, que desperta sentimentos e desenvolve aprendizagens 

(Quadro 4).  

 

Quadro 4 - A produção de vídeo é divertida/criativa/diferente. 

Alunos Fale um pouco sobre as filmagens... 

A1 “Legal, cada um faz uma parte e todo mundo participa”. 

 

A4 

“É legal, é diferente, a gente vai aprendendo e se divertindo. Foi diferente porque eu nunca 
tinha gravado umas coisas assim. É uma coisa nova, assim tu não precisa, tipo, senão tu 
só faz prova, copia do quadro também. Assim tu faz uma coisa divertida e ainda aprende 
acima de tudo”. 

A5 “Muito bom. Uma forma diferente de se estudar e se divertir também”.  

A6 “Está bom, a gente ri muitas vezes quando a cena dá errada”. 

A8 “Está sendo legal. Está bom, …” 

A10 “Muito bom. Achei bem criativa a ideia de fazer os vídeos”.  

A12 “É bom de fazer vídeo. Porque tu ganha nota mais fácil, não é tão difícil quanto estudar pra 
prova”. 

A16 “Está legal fazer os vídeos, queríamos fazer tipo uma aula”. 

A17 “Está bem legal fazer as gravações, já fizemos duas cenas no campo e a outra queremos 
fazer tipo na aula”.  

A20 “A gente gostou bastante, nos divertimos muito. A gente gostou bastante, a gente ficou 
bem feliz com o resultado, a gente está gostando bastante de fazer. Divertimos-nos, 
aprendemos, rimos”.  

A21 “A gente está bastante empolgado em editar, tudo. Estou gostando das aulas, no sexto ano 
não conseguimos acompanhar o conteúdo e esse ano tá ficando melhor”.  

A25 “Achei legal”.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 Analisando as falas selecionadas durante os encontros e nas entrevistas, foi 

possível perceber que a atividade foi positiva para os alunos. Essa valorização da 

produção de vídeos nas aulas de matemática é reiterada quando falam sobre os 

sentimentos encontrados no processo. Em suas falas os alunos caracterizaram a 

produção de vídeos com palavras positivas como: “muito bom”, “legal”, “gostamos 
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bastante”, “feliz”, “empolgados”, “é bom”, “mais fácil”, “não é tão difícil”. Nas 

entrevistas, os alunos também mencionaram que a atividade é bem criativa, de 

acordo com a fala do aluno A10: “Achei bem criativa a ideia de fazer os vídeos”.  

 A produção de vídeos incentivou a criatividade dos alunos e, segundo Freire 

(1979), esse incentivo é necessário na educação, pois “a educação é mais autêntica 

quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico de criar. A educação deve ser 

desinibidora e não restritiva. É necessário darmos oportunidade para que os 

educandos sejam eles mesmos” (FREIRE, 1979, p. 17).  

 Nas cenas dos vídeos foi perceptível que os alunos, além de se divertirem, se 

empenharam nas filmagens e nas interpretações dos personagens. Em várias cenas 

do vídeo do G1 evidencia-se esse fato, por exemplo, na cena em que o personagem 

chama o irmão de forma cômica; noutra o personagem rindo segurando a mão do 

outro ao se despedir; também é possível ouvir a risada de quem está filmando; na 

cena da tentativa de abrir a porteira, o personagem fala “Mas como tu é fraco” e na 

cena em que o personagem diz que o arado está com “problema de junta”. Ao 

finalizar o vídeo, o grupo inseriu nas falas do personagem a menção à professora de 

forma cômica, dizendo: “Nossa, se a professora não sabe, imagina a gente!”.  

Estas falas no vídeo do G1, ressaltam que os alunos aprenderam de forma 

divertida a produzir vídeos intercalando-os com o conteúdo de Geometria. Cenas 

divertidas e diálogos descontraídos também são visíveis nos outros grupos, como na 

cena do G2 em que o martelo cai da mão do personagem e a cena continua, sem 

cortes desse acontecimento. Os integrantes do G4 confirmaram que fizeram várias 

vezes as gravações, que riram bastante nas filmagens e que tiveram que cortar 

várias cenas em virtude disso. Já os integrantes do G5 registraram que “A gente 

está bastante empolgado, em editar, tudo”.  

 Essas afirmações de empolgação vão ao encontro das palavras de Moran 

que diz que ao assistir vídeo “somos atingidos por todos os sentidos e de todas as 

maneiras” (1995, p. 28) e que “filmar é uma das experiências mais envolventes” 

(1995, p. 31). Na produção de vídeo, os alunos produzem e assistem a seus vídeos 

que, posteriormente, são publicados no youtube o que oportuniza mostrar suas 

produções para seus familiares e amigos.  

 Moran também destaca sobre o trabalho com o vídeo em sala de aula, seja 

na forma de debates após assistir filmes com os alunos ou como reforço para as 
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aulas. Segundo Moran (1995, p. 28), assistir vídeos desperta os sentidos: “pelo 

vídeo sentimos, experienciamos sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos”. Já 

Gadotti (1997, p. 10) afirma que “só aprendemos o que sentimos profundamente [...] 

a mídia pode nos sensibilizar e a escola pode partir desta sensibilização para ir 

além”. Assim, com a produção de vídeo, possibilita-se ao aluno trabalhar de forma 

autônoma, de sua maneira, com seus esforços e, desta forma, transforma-se em 

protagonista de seu aprendizado, como relata o aluno A4:  

 
“É legal, é diferente, a gente vai aprendendo e se divertindo. Foi diferente 
porque eu nunca tinha gravado umas coisas assim. É uma coisa nova, 
assim tu não precisa, tipo, senão tu só faz prova, copia do quadro também. 
Assim tu faz uma coisa divertida e ainda aprende acima de tudo”. 
 
 

  Os alunos fizeram algo novo, diferente das atividades até então 

desenvolvidas nas aulas de matemática, tarefas que procuravam conduzir a 

interação e aprendizagem, tais como exercícios em conjunto e seminários sobre 

pesquisa de algum conteúdo, porém não haviam trabalhado com vídeo nas aulas de 

matemática. Desta forma, também expressa na fala do aluno o uso do celular como 

auxiliar nas atividades com a produção de vídeo nas aulas de matemática, diverte e 

desenvolve aprendizagens. Gadotti (2013, p. 9) nos diz que: “Se qualidade de 

ensino é aluno aprendendo, é preciso que ele saiba disso: é preciso “combinar” com 

ele, envolvê-lo como protagonista de qualquer mudança educacional”. Assim, ao 

envolver os alunos em outras atividades, diferentes dos exercícios corriqueiros das 

aulas de matemática, os alunos protagonizaram e vivenciaram seu aprendizado. 

Como declarado na fala da aluna A21: “Estou gostando das aulas, no sexto ano não 

conseguimos acompanhar o conteúdo e esse ano tá ficando melhor”.  

 Percebe-se nos comentários dos alunos que eles gostaram da atividade, 

desenvolveram aprendizagens e sentimentos com seus colegas de grupo, bem 

como nos debates de exibição dos vídeos e sentiram-se valorizados quanto ao seu 

trabalho. A atividade com os vídeos despertou sentimentos nos alunos e na 

professora/pesquisadora, que juntamente com os mesmos criou um ambiente de 

interações e debates em que o conteúdo de Geometria foi desenvolvido fora da sala 

de aula, interligando o cotidiano dos alunos com a escola. Essa tarefa nas aulas de 

matemática repercute numa ação que deixa de ser mecânica e sem sentido para o 

aluno, porque professor e alunos participaram do processo, conforme diz o aluno A1: 

“Legal, cada um faz uma parte e todo mundo participa”.  
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 Esta ação também vem ao encontro do que afirma Pereira (2014c, p. 174) “A 

produção de vídeo é um elemento que contribui para que os sentidos sejam 

utilizados na relação docente e discente. A aprendizagem com vídeo, dessa forma, 

busca um equilíbrio entre a razão e a sensibilidade”. 

 Assim, a atividade da produção de vídeo possibilitou que o conteúdo de 

Geometria fosse desenvolvido de forma positiva e com significado para o aluno. Ao 

analisar as falas dos alunos nas entrevistas percebe-se que os sentimentos positivos 

estiveram presentes durante todo o processo de produção de vídeo, estabelecendo 

que produzir vídeos nas aulas de matemática reproduz mudanças no ambiente 

escolar.  

 

 

5.2.1.4 Subcategoria 4 – Cultura e Identidade Pomerana 

 

 Essa subcategoria surgiu a partir da análise das entrevistas e dos vídeos 

produzidos pelos alunos que identificaram que a produção de vídeo também 

possibilitou desenvolver a cultura e identidade dos alunos. No quadro abaixo foram 

selecionados alguns relatos que remetem à Cultura Pomerana dos alunos, como nos 

exemplos de ferramentas usadas no seu dia a dia, no trabalho do campo (Quadro 5).  

  

Quadro 5 - Cultura Pomerana/Identidade constatada nas entrevistas. 

Alunos Cultura Pomerana/Identidade 

A1 “A geometria no trabalho do campo, na plantação de fumo”.  

A4 “Nosso vídeo é para ser sobre os colonos, na tradição pomerana. Aí foram procurar com 
os amigos, trabalhando na lavoura”.  

A5 “A geometria nos vídeos: implementos, reboques, tratores, como abrimos os açudes, 
mostramos os ângulos”. 

A17 “Está bem legal fazer as gravações, já fizemos duas cenas no campo e a outra queremos 
fazer tipo na aula‟‟.  

A23 “Pensamos em mostrar no vídeo as distâncias, as cercas, os ângulos, as retas, vamos 
também filmar em pomerano”.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Os vídeos dos alunos evidenciaram claramente as características típicas de 

sua Cultura Pomerana, tanto em sons do cotidiano, costumes, tradições na lavoura, 

no seu modo de viver, bem como na Língua Pomerana que é a língua utilizada no 

áudio dos vídeos do G1 e do G6. É comum também em sua cultura a ajuda dos 

vizinhos, um exemplo de gentileza e educação como no relato do G5, que precisou 

de acolhida numa das cenas em que foram surpreendidos pela chuva. Outra forma 

de ajuda é na época das colheitas, essa troca de serviço de mão de obra é comum, 

como na cena do G1, em que o personagem oferece ajuda na colheita da batata e 

em outra cena, no fato de outro personagem segurar o ancinho para que o outro 

pudesse abrir a porteira (Quadro 6).  

 

Quadro 6 - Cultura Pomerana identificada nos vídeos. 

Grupos Cultura Pomerana identificada nos vídeos 

 

G1 

Vídeo com áudio na Língua Pomerana com legenda em Português. 

Som de galinhas pondo ovos; “A gente ainda tem que arar”; “Quem vai buscar os cavalos”; 
“A gente vai capinar batatas”; “Hum, será que posso ajudar vocês? Eu não tenho trabalho”; 
“Senão as vacas vão sair”. “Vacas brabas”. “Velhos bois”; Personagem segura o ancinho 
para o outro abrir a porteira e após devolve.   

G2 Algumas cenas são gravadas na quadra da igreja frequentada pelos alunos. 

G4 Cenas do campo, dos açudes; som do pássaro Quero-quero em algumas filmagens. 

 

G5 

“Começamos a gravar às 1:30h. 1ª parte da gravação foi na estrada, o encontro. 2ª parte 
no K., com os dois amigos falando no Messenger. 3ª parte era na igreja, mas no momento 
em que estávamos indo para o local da gravação começou a chover e nós nos molhamos 
completamente. E a família que nos acolheu foi A. T”. 

 

 

 

G6 

Vídeo com áudio na Língua Pomerana com legenda em Português. 

Diálogos do vídeo: lavoura de aveia, plantio do “fumo”, continuar plantando ou não, em 
virtude do preço baixo; classificação que o fumo alcançou, representando a ideia de média. 

Uso de herbicidas na lavoura, agrotóxicos que os pais costumam usar para “limpar” a 
lavoura para o plantio. 

“A gente queria fazer das plantações, dos canteiros, as curvas do canteiro, as leras do 
fumo, e tudo mais”.  

Qualidade do milho em decorrência do granizo que atingiu a lavoura, uma situação muito 
comum em suas propriedades. 

Cena final com a imagem de um trator com reboque que utilizam nas lavouras, sendo o 
principal apoio para transporte das ferramentas de trabalho, bem como da colheita 
realizada no dia.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 Além dos cenários do G1 serem todos típicos das moradas dos descendentes 

da Cultura Pomerana, apareceu nos diálogos palavras que remetem também a sua 
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cultura, como: arar, buscar cavalos, capinar batatas, vacas brabas, velhos bois, 

ancinho, porteira. Outras particularidades dos vídeos que evidenciam a cultura dos 

alunos são as galinhas pondo ovos como som de fundo e patos passeando 

tranquilamente no último cenário.  

  Outro aspecto percebido pela professora/pesquisadora foi em relação a 

predominância na Cultura Pomerana da religiosidade. Atividades de final de semana 

são frequentes nas comunidades das igrejas que os pais e alunos frequentam, como 

torneios de futebol, festas da igreja, aniversários e nas missas, como casamentos, 

batizados e confirmações.  

Em uma das atividades o G2 gravou algumas cenas, como o treino de futebol 

e a narração da história na quadra da igreja e a cena da elaboração da planta do 

minimercado nos muros da mesma. No G4 as cenas foram gravadas num cenário 

típico da vida rural dos pomeranos: campos floridos, arados, açudes, bela paisagem 

e com sons do Quero-quero, muito comum nesses campos. No G6 a narrativa dos 

alunos mencionou vários aspectos da lavoura, do que aprenderam com seus pais, 

de seu cotidiano, de seu modo de viver pomerano.  

Nos debates realizados na exibição dos vídeos, em vários deles apareciam 

palavras de sua cultura, tais como: lavouras de milho e fumo, plantações, preço 

baixo e classificação do fumo, uso de herbicidas nas lavouras, canteiros, granizo, 

palavras comuns de seu cotidiano que utilizam e ouvem de seus pais. Como 

defende Pereira (2014c) percebe-se que na Produção de Vídeo Estudantil o aluno 

leva a sua cultura para dentro do espaço escolar.  

 Os vídeos, portanto, possibilitaram aos alunos, além de desenvolverem 

habilidades, desde o preparo das gravações até a finalização dos mesmos, 

expressarem sua cultura e identidade, resultando numa ação conjunta, envolvendo 

todos os integrantes dos grupos e a professora. De acordo com Freire (2003, p. 42): 

 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 
todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter 
raiva porque capaz de amar. […] A questão da identidade cultural, de que 
fazem parte a dimensão individual e a de classe do educandos cujo respeito 
é absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é problema 
que não pode ser desprezado.  
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 Desta forma, a atividade com a produção de vídeos também possibilitou que 

os alunos utilizassem seus celulares como resgate de seus costumes e tradições 

dentro do espaço escolar, fazendo uso das tecnologias não só para ouvir músicas 

ou se comunicar pelas redes sociais, mas como um meio de expressar sua 

identidade. O que corresponde ao pensamento de Ferrés (1996) que elucida que o 

ideal seria os alunos expressarem-se também com os meios de comunicação e não 

só usarem para assistir o que já foi produzido. 

 A primeira categoria, Aprendizagem lúdica do vídeo e suas subcategorias, 

referem-se à produção do vídeo como atividade lúdica e, para Moran (1995, p. 31), a 

produção de vídeo é: “Lúdica, pela miniaturização da câmera, que permite brincar 

com a realidade, levá-la junto para qualquer lugar”. Sendo assim, de acordo com os 

dados coletados a produção de vídeo pode ser uma atividade que desenvolve 

aprendizagens, promove a cultura e identidade do sujeito de maneira divertida, 

diferente, nova e criativa. Todos estes aspectos observados nesta categoria 

remetem ao lúdico e ratificam a produção de vídeo como uma ferramenta lúdica.  

 A seguir, os dados coletados referem-se aos aspectos observados e 

analisados em relação à aprendizagem matemática de Geometria com a produção 

de vídeo estudantil nas aulas de matemática, o que resultou na segunda categoria, 

Geometria no cotidiano.  

 

 

5.2.2 Categoria 2 – Geometria no cotidiano 

 

 A segunda categoria surgiu após a observação e análise dos vídeos 

produzidos pelos alunos sobre como representaram a Geometria em seu cotidiano. 

Dessa categoria inicial surgiram 4 subcategorias: Geometria na lavoura; Geometria 

na escola e na casa dos alunos; Ideias de Geometria desenvolvidas pelos alunos e 

Geometria nos enquadramentos.  

 

  



128 

 

 

5.2.2.1 Subcategoria 1 – Geometria na lavoura 

 

 Nesta subcategoria apresenta-se a análise das descrições selecionadas de 

alguns grupos que apresentaram em seus vídeos e no registro do caderno de 

anotações ideias que remetem à Geometria na lavoura, no cotidiano do trabalho do 

campo. 

 O G1 desenvolveu nos diálogos do vídeo, exemplos de ângulos nos 

implementos agrícolas utilizados por seus pais na lavoura e nas ferramentas de 

trabalho, como o arado, em que representam um ângulo agudo e um ângulo de 

360º. No registro do caderno de anotações e no vídeo utilizam as palavras: lavoura, 

relevo, paisagem, rios, matas e açudes para representar a geometria em seu 

cotidiano. 

 O G4, grupo composto por meninas, escolheu cenas do campo, dos açudes, 

onde desenvolveu na introdução o significado da palavra Geometria. Representam a 

ideia do significado da palavra Geometria com a imagem de um açude na 

propriedade de uma das integrantes do grupo, e dos campos para concluir sua ideia 

de ponto, reta, plano. No registro do caderno de anotações e no vídeo utilizaram as 

palavras: campo, natureza, açude.  

 Os integrantes do G6 concentraram-se no diálogo do seu cotidiano na lavoura 

e em conversas que ouvem de seus pais, demonstraram seu interesse no trabalho 

do campo, escolhendo a curva de nível para desenvolver a principal ideia do vídeo. 

As curvas de nível são usadas na lavoura por seus pais para conterem a erosão do 

solo e de forma divertida, os alunos brincam em como a curva foi feita, introduzindo 

de forma descontraída a sua importância e necessidade para garantir que a terra, as 

plantas e os herbicidas que usam na lavoura não escorram para outras áreas, em 

caso de chuva. No registro que fizeram no caderno de anotações, bem como no 

vídeo, os alunos utilizaram diversas palavras do dia a dia no campo e na lavoura, 

tais como: pastagens, plantio de fumo, erosão do solo, plantações, colheitas, curvas 

de nível, lavoura de milho, carreiras. 

 No quadro a seguir, apresenta-se os relatos de alguns alunos em que a 

representatividade da Geometria na lavoura foi abordada de forma mais evidente em 

suas falas e nas atividades cotidianas. Também, destaca-se as percepções dos 
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vídeos de alguns grupos de alunos que, na opinião da professora/pesquisadora, 

remetem a identificação da Geometria na lavoura (Quadro 7). 

 

 

Quadro 7 - Geometria na lavoura. 

Alunos/Grupos Geometria na lavoura 

A1 “A geometria no trabalho do campo, na plantação de fumo”. 

A17 “Foi bem legal, fizemos nas pedras e dá para ver as formas da geometria”. 

A25 “Já gravamos quatro cenas, falamos sobre os ângulos, sobre as curvas. Enquanto 
uns filmavam, outros mostravam como eram as curvas de nível”. 

 

G1 

A primeira cena do filme seria na lavoura, mostrando o trator, os implementos, o 
relevo, a paisagem.  

Em relação a lavoura, mostrariam os rios, as matas e os ângulos dos açudes.  

Sobre o relevo, registraram no caderno: 90 graus, ângulos agudos, obtusos. 

 

 

G4 

Imagem do campo com o sol de fundo, circulando o sol com a ferramenta da 
combinação de teclas, exemplificando o ângulo de 360º.  

“A geometria… Ela também está presente na natureza?” 

Representação de ponto num campo com flores amarelas. 

Ângulos agudo, obtuso e reto na imagem de um açude.  

 

G5 

“As aulas estão sendo muito legais e estão sendo muito produtivas para o nosso 
grupo e estamos vendo a geometria muito mais claro em nossos cotidianos. 
Graças as aulas temos várias ideias para o nosso vídeo. Conforme lembramos dos 
lugares, já vamos imaginando a geometria que há neste lugar”.  

 

 

 

G6 

Representação da matemática que usam no preparo do plantio do fumo, no 
preparo da terra para pastagens, bem como no manejo para evitar erosão no solo. 

Representação de ideias de média na classificação do fumo: média de valor de 
acordo com a qualidade da folha do fumo. 

Comentam, comparam, estimam, analisam suas plantações, comparando colheitas 
de anos anteriores com o que vão colher no ano de 2018. 

Representação das curvas de nível, usadas nas lavouras para evitar erosão no 
solo pela água das chuvas em terrenos irregulares. 

Representação da ideia de retas paralelas na lavoura de milho. As plantações são 
feitas em carreiras com retas paralelas para facilitar na hora da colheita. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 Cabe ressaltar, que por meio do registro realizado no caderno de anotação do 

G5, Quadro 7, percebe-se a importância de valorizar o cotidiano dos alunos em 

qualquer área de estudos, inclusive nas aulas de matemática. Desta forma, os 

alunos vivenciaram a Geometria e perceberam outros aspectos que se fossem na 

forma de exercícios, poderiam ter passado despercebidos aos alunos.  
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 Trabalhar com o cotidiano dos alunos em sala de aula remete os mesmos à 

reflexão, a buscar ideias, representações do que se está estudando, como é 

possível observar no relato do aluno integrante do G4 que utilizou a pergunta: “A 

geometria… Ela também está presente na natureza?”.  

 Percebe-se nesta fala que o grupo pensou em outra possibilidade para a 

Geometria, ou seja, a produção de vídeo incitou o aluno a pensar a Geometria de 

forma diferente. A representação feita pelos alunos da Geometria na lavoura, um 

dos seus cotidianos, condiz com a afirmativa de D‟Ambrósio (2003, p. 22) que 

reforça que a matemática “não poderia ser vista como um conhecimento pronto e 

acabado”. Assim, fazer com que o aluno desenvolva conteúdos de matemática como 

a Geometria fazendo uso de outros meios como a produção de vídeos estudantis, 

possibilita o desenvolvimento da ideia de continuidade e o pensamento lógico do 

aluno, que procura outras relações do conteúdo com aspectos de seu dia a dia. 

 Algumas situações observadas pela professora/pesquisadora exemplificam 

como os alunos representaram a Geometria utilizando elementos de seu cotidiano 

no trabalho do campo.  

 Dois grupos, G1 e G2, escolheram representar a Geometria nas ferramentas 

utilizadas por seus pais na lavoura, como o trator e os implementos agrícolas. O G1, 

apesar de ter escrito no caderno de anotações que filmariam o trator, o relevo e a 

paisagem para desenvolver o conteúdo de Geometria estudado, concentrou suas 

cenas nos implementos agrícolas utilizados pelos pais na lavoura. No registro do 

caderno de anotações e no vídeo utilizaram as palavras: trator, implemento agrícola, 

arado. O G2 utilizou no vídeo a imagem de um poço para representar os ângulos de 

90º, 360º e segmento de reta (Quadro 8).  

Os integrantes dos grupos conheciam as ferramentas utilizadas no campo, 

pois fora do horário da escola eles estão sempre presentes com seus pais, 

participando ativamente das atividades da lavoura. O trator é uma das peças 

fundamentais do trabalho na lavoura em todas as propriedades sendo mencionado 

em dois vídeos, no G1 e no G2, e aparece na última cena do G6.  
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Quadro 8 - Geometria nas ferramentas de trabalho do campo. 

Alunos/Grupos Geometria nas ferramentas de trabalho do campo 

A4 “Duas pessoas trabalhando e quebra uma peça de um implemento e eles tinham 
que consertar, mas não sabiam que ângulo que era”. 

A5 “A geometria nos vídeos: implementos, reboques, tratores, como abrimos os 
açudes, mostramos os ângulos". 

 

G1 

A primeira cena do filme seria na lavoura, mostrando o trator, os implementos, o 
relevo, a paisagem.  

Sobre o trator, registraram que mostrariam as curvas do trator, os ângulos.  

Representação de um ângulo obtuso num implemento agrícola.  

Representação de um ângulo agudo num arado.  

Representação de um ângulo de 360º na roda do arado. 

G2 Representação de um ângulo de 360º, um ângulo de 90º e um segmento na 
elaboração de um poço. 

G6 No diálogo da representação das curvas de nível são citadas as palavras: enxada 
e arado. Na última cena, os alunos estão conduzindo um trator com reboque. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 Percebe-se nestes vídeos que os alunos utilizaram as ferramentas como 

objeto concreto para representar a Geometria em situações corriqueiras para eles, 

como o trabalho na lavoura, nas plantações e colheitas. Essas representações 

sugerem um conhecimento que lhes foi ensinado e compartilhado por seus pais, 

portanto possuem um significado muito importante para os adultos, pois estabelece 

relação com a preservação de sua Cultura e Identidade Pomerana. Para D‟Ambrósio 

(2001, p. 32) a “Cultura é o conjunto de conhecimentos compartilhados e 

comportamentos compatibilizados”. Desta forma, todo conhecimento sobre a 

lavoura, como o uso dos instrumentos de trabalho, assim como aspectos da 

matemática nos trabalhos da lavoura mencionados pelos alunos em seus vídeos, 

foram passados por seus pais.  

 

De acordo com D‟Ambrósio (2001, p. 32):  

 

As informações captadas por um indivíduo são enriquecidas pelas 
informações captadas pelo outro. O conhecimento gerado pelo indivíduo, 
que é resultado do processamento da totalidade das informações 
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disponíveis, é, também via comunicação, compartilhado, ao menos 
parcialmente, com o outro. Isso se estende, obviamente, a outros e ao 
grupo. Assim, desenvolve-se o conhecimento compartilhado pelo grupo. O 
comportamento de cada indivíduo, associado ao seu conhecimento, é, 
consequentemente, modificado pela presença do outro, em grande parte 
pelo conhecimento das consequências para o outro. Isso é recíproco e, 
assim, o comportamento de um indivíduo é compatibilizado com o 
comportamento do outro. Obviamente, isso se estende a outros e ao grupo.  
 
 

 A partir do conceito de cultura identificado nas produções dos alunos, 

percebe-se a importância de desenvolver trabalhos em sala de aula que valorizem e 

incentivem a representação da Geometria no cotidiano dos alunos, para desenvolver 

e compartilhar esse conhecimento que é passado por seus pais, pois essa ação 

pode contribuir para aprendizagens matemáticas. Neste sentido, os alunos 

aprendem matemática com atividades em que precisam pesquisar, representar, 

desenvolvendo não só raciocínio e lógica, mas desenvolvendo outras habilidades 

como criar e pensar outras ideias de Geometria. Pereira (2014c) ratifica que: 

 

Valorizar somente a razão e a lógica não é um caminho para uma 
aprendizagem completa do ser humano, pois assim o professor ignora as 
diversas formas de aprendizagem, as diferenças culturais, as diferentes 
linguagens existentes na sociedade, o pleno desenvolvimento do indivíduo 
e, principalmente, as suas múltiplas inteligências. (PEREIRA, 2014c, p. 
147). 
 
 

 Assim, a produção de vídeo desenvolve aprendizagens do dia a dia buscando 

valorizar a cultura do aluno, como dito pela aluna A5: “Estou gostando das aulas, no 

sexto ano não conseguimos acompanhar o conteúdo e esse ano tá ficando melhor”. 

 

 

5.2.2.2 Subcategoria 2 – Geometria na escola e na casa dos alunos  

 

 Durante a análise a professora/pesquisadora percebeu que a escola também 

foi utilizada para representar o cotidiano dos alunos, sendo o motivo gerador da 

subcategoria Geometria na escola. Selecionou, portanto, a percepção de dois 

grupos, G3 e G4, que fotografaram e filmaram a estrutura da escola, a praça, a 

quadra de futebol e outros objetos para representar elementos de Geometria 

(Quadro 9). 
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Quadro 9 - Geometria na escola. 

Grupos Geometria na escola 

 

G3 

Primeira ideia: Filmagem de uma sala com ângulos; a segunda ideia filmar os ângulos das 
janelas e, como terceira ideia, filmar quatro ângulos diferentes. 

Representação de ângulos de 90º, agudo, triângulos, círculos em fotografias da escola.    

Representação de quadrado na estrutura para caixa d‟água da escola.  

Representação da ideia de círculo em imagens de uma tampa de fossa e um pneu no pátio 
da escola e de uma bola.  

 

 

G4 

“O filme será em forma de teatro como uma escola. O filme terá início, meio e o fim. No 
início terá a história da geometria, como tudo começou, o que mudou ao longo do tempo. 
No meio, uma peça de teatro engraçada e bastante motivadora com perguntas e 
respostas”.  

Representação de reta na cerca da escola. 

Representação de plano na quadra da escola. 

Representação de segmento nos bancos da escola. 

Representação de ângulo na grade do gol. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 Na análise percebeu-se que o G3 fotografou vários ambientes da escola para 

representar suas ideias de ângulos e formas geométricas. Intercalando no vídeo 

fotografias e filmagens, com criatividade, representou vários exemplos de Geometria 

na escola. Como jogam futebol em seus momentos de lazer aparecem no vídeo 

muitas ideias com a bola, inclusive cenas com alguns passos do futebol. As fotos e 

filmagens foram feitas nos horários das aulas de matemática e também em turno 

inverso e foram repassadas para a professora pelo WhatsApp. Todos os integrantes 

do grupo fotografaram e dividiram-se entre as filmagens e participação nas cenas. 

Apesar de muitas vezes acabarem jogando futebol em vez de filmar, o grupo fez um 

belo trabalho exemplificando com o seu cotidiano a escola e o futebol.  

 Nas entrevistas os alunos utilizaram poucas palavras deixando claro seu 

descontentamento com as gravações e ao falar sobre o assunto. Foi o grupo menos 

empolgado com a ideia de fazer os vídeos, mas no momento da montagem dos 

mesmos, explicaram qual ideia de Geometria queriam passar com a cena 

fotografada ou gravada, demonstrando claramente que sabiam bem o que estavam 

fazendo.  

 O G4 também utilizou como cenário os ambientes da escola, como a quadra 

de futebol, representando a ideia de ponto, reta e plano e a ideia de ângulo. É o 

grupo que mais apresentou pesquisa sobre o conteúdo de Geometria no caderno de 
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anotações. As meninas encontraram-se na casa de uma integrante do grupo e 

gravaram as cenas com seus celulares. Utilizaram a pesquisa feita no caderno de 

anotações para auxiliar nas gravações.  

 O grupo trouxe autorização por escrito para não terem que voltar para casa 

ao término da aula. Assim, sairiam da escola e iriam direto para a casa da colega 

para fazerem o trabalho no turno inverso, ou seja, no turno da tarde. Escolheram o 

cenário que tinha uma pedra e começaram a filmar. Filmaram também na lavoura, 

fotografando o entorno para usar no vídeo.  

 As alunas reclamaram que o som “não fica bom por causa do vento”. Foram 

orientadas a gravar só o áudio e depois substituir nas cenas. Permaneceram na 

escola no período da tarde para algumas filmagens no pátio da escola. A aluna A14, 

editou as imagens com seu celular, utilizando a combinação das teclas para 

desenhar e identificar os ângulos nas cenas fotografadas. Após editar todas as 

cenas, marcando os ângulos, a aluna compartilhou as imagens e filmagens pelo 

Bluetooth e começaram a montagem da ordem do vídeo no Movie Maker. O grupo 

escolheu fazer a edição final neste programa, pois não há editor em seus celulares e 

porque precisavam da ajuda da professora, uma vez que não sabiam usá-lo. 

Durante as aulas, os alunos interagiram com os outros colegas e com os 

professores. Nessas atividades de interação há a oportunidade de dialogar, de 

incitar o pensamento crítico dos alunos para se posicionarem e para adquirirem 

novas aprendizagens. A escola faz parte da vida dos mesmos e este fato fica ainda 

mais visível pela espontaneidade deles na hora das filmagens. 

Segundo Lorenzato (1995, p. 11) “É preciso que em sala de aula, o professor 

assuma a postura de orientador para a aprendizagem: assim, ele não responderá ao 

aluno, mas o conduzirá à descoberta”. Dessa forma, a pesquisadora orientou os 

trabalhos conduzindo os estudantes a descobertas durante as filmagens e nas aulas 

de matemática foram estimulados a desenvolverem suas potencialidades que 

resultou num vídeo cheio de significados, com a visão do aluno sobre a Geometria 

no ambiente escolar. 

 Também foram selecionados dois grupos que exemplificaram situações 

observadas pela professora/pesquisadora, demonstrando que os alunos também 

perceberam elementos de Geometria em outros ambientes fora de sala de aula, ou 
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seja, em situações de seu cotidiano. O G4 e o G5 filmaram em suas casas e na casa 

de vizinhos da escola para representar a Geometria do dia a dia (Quadro 10).  

   

 

Quadro 10 - Geometria na casa dos alunos/outros. 

Grupos Geometria na casa dos alunos/outros 

G4 Representação de ângulo reto e o ângulo raso na casa das alunas. 

 

 

 

G5 

“Aí a gente vai se basear dentro de um mercado, tipo vai ser a medida das distâncias do 
balcão, a medida da distância, tipo das linhas paralelas, porque vai ter tipo uma tira aqui 
assim e vai ter um banheiro. A gente vai fazer aqui assim um ângulo de 90º”.  

Representação de distância percorrida dos personagens: medida de 1,5m para a volta 
completa da roda da bicicleta. Conversão da distância de 4km para 4000m. Divisão da 
distância percorrida com a medida da circunferência da roda da bicicleta, o personagem 
conclui que sua bicicleta gira 2666 voltas: “Eu pedalo 4km para chegar a casa da Maria. A 
roda da minha bicicleta gira 1,5m por uma volta completa”.  

Representação da distância em relação ao tipo de retas que o personagem encontra pelo 
caminho: “Para encontrar o Gabriel caminho em linha reta por 2km e levo 15 minutos 
passando por duas retas congruentes”.  

Desenho da planta do minimercado, utilização de um esquadro. 

Representação da área construída e cálculo da área de 10m x 20m. Representação da 
ideia do ângulo de 180º e de retas paralelas. 

Dados percentuais de ingestão de bebidas alcoólicas por menores. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O G4 fotografou a estrutura da casa de uma das integrantes do grupo para 

representar ideias de ângulos reto e raso e o campo da propriedade de uma das 

integrantes para representar outras ideias de Geometria desenvolvidas pelo grupo. 

O G5 realizou filmagens em um mercado da redondeza e foi um pouco mais adiante 

do conteúdo, pois, além de representar a ideia de área, expôs sua preocupação com 

a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Também aparece no vídeo, 

cena dos caminhos percorridos pelos personagens para se encontrarem, 

desenvolvendo cálculos e representações de distância. 

 Os dados coletados indicam que os alunos foram além do ambiente escolar, 

procurando representações de Geometria em suas casas e no entorno da escola 

para ampliar o trabalho, não se limitando aos cenários, mas intensificando suas 

ideias para dar continuidade ao vídeo proposto.  

 Segundo Lorenzato (1995, p. 5) “sem conhecer Geometria a leitura 

interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das ideias fica reduzida 

e a visão da Matemática torna-se distorcida”. Assim, os alunos despertaram para a 



136 

 

Geometria, pois através das suas representações, fizeram uma nova leitura do seu 

mundo, do seu ambiente de convívio, dos espaços diferentes da sala de aula; 

aprendizagens não só baseadas em cálculos na forma de exercícios, mas 

aprendizagens que remeteram a outras habilidades, utilizando o audiovisual como 

elemento para criar, imaginar e representar. Desta forma, a imagem desempenhou 

um papel importante na aprendizagem (LORENZATO, 1995).  

 A proposta do vídeo com representações de Geometria no cotidiano 

possibilitou aprendizagens de Geometria diferentes do que os alunos estavam 

acostumados, ou seja, desenvolveram outras habilidades, novas aprendizagens, 

como por exemplo, relacionadas a aspecto social, de interação e respeito, de 

empatia com o trabalho dos colegas, dando sugestões de melhorias e elogiando-os.   

 

 

5.2.2.3 Subcategoria 3 – Ideias intuitivas de Geometria desenvolvidas pelos 

alunos 

  

 Para desenvolver ideias intuitivas sobre Geometria os alunos tiveram que 

pesquisar conceitos, significados e, com suas palavras, ampliaram o conteúdo 

estudado em sala de aula na forma de debates, representando como veem e 

entendem a Geometria em seu cotidiano.  

 Para D‟Ambrósio (2003, p. 73) “pesquisar é o que permite a interface 

interativa entre teoria e prática”. Com a produção de vídeos os alunos não só 

pesquisaram as informações para o vídeo, mas também vivenciaram na prática seus 

significados utilizando situações, cenários, ferramentas de seu cotidiano para 

exemplificar os conteúdos. As pesquisas dos alunos foram realizadas nos livros 

didáticos disponíveis na escola, em sites na internet, utilizando de seus celulares e 

nos computadores da escola. Nestes momentos, foram orientados a utilizar sites 

confiáveis para suas pesquisas, como Revista Nova Escola, Só Matemática, por 

exemplo. 

 Em suas falas foi possível identificar vários conceitos que foram narrados de 

forma divertida, interessante, utilizando exemplos de seu cotidiano para 

representações intuitivas. Estes conceitos foram debatidos em sala de aula, 

repercutindo em aprendizagens coletivas, na forma de incentivo para que o aluno 



137 

 

pudesse pensar e criar cenários com os conceitos estudados, desenvolvendo 

representações e ideias de Geometria.  

 Nos diálogos realizados nos vídeos e nos cadernos de anotações dos alunos 

foram registradas algumas ideias intuitivas formuladas por eles para conceituar 

elementos da Geometria. As primeiras ideias intuitivas desenvolvidas com os alunos 

foram sobre ponto, reta e plano. Após, surgiram ideias intuitivas de segmentos, 

semirretas, retas perpendiculares, paralelas e ângulos, em suas classificações e 

representações.  

 Como representação de ponto, os alunos utilizaram as seguintes palavras 

que remetiam as suas ideias intuitivas: centro, redondo, começo de uma reta, 

marcar um local e que ponto está em todo lugar.  

Na narrativa dos alunos:  

 

“Ponto é o centro de alguma coisa”. 
“Tudo o que a gente vê e é redondo”. 
“Um ponto é um determinado local onde começa uma reta”. 
“Ponto tá em todo lugar”.  
“Ponto: Conceito: marcar um local”.  

 
 
 Reafirmando o que o aluno falou em relação ao „ponto estar em todo lugar‟, 

destaca-se o vídeo do G4 que conceituou ponto mostrando um campo com flores 

amarelas: “Ponto? Eu não consigo expressar o que é ponto. Ponto está em tudo que 

é lugar, como nestas flores”. 

 Percebe-se na narrativa sobre ponto que, apesar da aluna dizer que não 

consegue expressar o que é ponto, ela consegue pensar sobre e exemplificá-lo. 

Acredita-se que isso foi mencionado no vídeo, porque durante as aulas debateu-se 

de que o ponto, a reta e o plano são conceitos primitivos no estudo da Geometria, 

isto é, não possuem definição (ANDRINI, 1989). Acredita-se que, ao lembrar-se 

disso, a aluna falou que não conseguia definir o significado de ponto.  Nota-se, 

também, que para exemplificar ponto, os alunos utilizaram exemplos de seu dia a 

dia, representando por meio de objetos comuns a eles como perceberam a ideia de 

ponto (Quadro 11).   
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Quadro 11 - Ideias intuitivas de ponto, representadas pelos grupos. 

Grupos Ideias intuitivas de ponto representadas pelos alunos 

G1 “Ponto é o centro de alguma coisa”. Exemplos: centro de uma reta, o pneu de um carro, 
um botão, uma bola e o planeta. 

G2 Ponto é: “Tudo o que a gente vê e é redondo”. Exemplos: uma casa vista de cima, uma 
mosca, um relógio, uma pessoa. 

G3 “Um ponto é um determinado local onde começa uma reta”. Exemplo: num campo de 
futebol existem 7 pontos; num telhado existem milhares de pontos, como o telhado da 
escola. 

G4 “Ponto tá em todo lugar”. Exemplo: na matemática, na forma das plantas, nas roupas, no 
campo de futebol. 

G5 Exemplos de ponto: “Ponto inicial, ponto final, ponto central da distribuidora, etc...” 

G6 “Ponto: Conceito: marcar um local”.  Exemplos: dois postes e uma corda no meio esticada 
entre os dois; pedras; pregar a cerca do campo, entre ela há vários pontos como os 
postes; a divisa da lavoura.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

  

 

 Os integrantes do G6 destacaram sobre ponto que “o conceito é marcar um 

local”. Esse grupo também exemplificou com desenhos suas ideias de ponto (Figura 

16). Ideias intuitivas foram desenvolvidas pelos alunos, que de forma simples, com 

suas palavras, representaram também como entendem reta. Para isso, utilizaram 

palavras como: tudo que é reto, linha que vai de um ponto a outro, sem nenhuma 

curva, linhagem, plano.  

Na narrativa dos alunos: 

 

“Reta é um plano”.  
“O conceito de reta é tudo o que é reto por nossa vista”. 
“Uma linhagem que está presente na forma do nosso cotidiano,  
em quase tudo”. 
“É uma linha traçada; vai de um ponto a outro”. 
“Conceito: reta sem nenhuma curva”.  
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 Os grupos também representaram ideias intuitivas de reta com exemplos de 

seu cotidiano (Quadro 12).  

 

Quadro 12 - Ideias intuitivas de reta, representadas pelos grupos. 

Grupos Ideias intuitivas de reta representadas pelos alunos 

G1 “Reta é um plano”. Exemplos: paredes, piso, estrada, caneta e régua. 

G2 “O conceito de reta é tudo o que é reto por nossa vista”. Exemplo: um lápis pode ser uma 
reta, um pedaço de madeira, uma lâmpada de Led. 

G3 Em relação a reta, o grupo escreveu que ela pode ser infinita ou finita. Exemplos: um pilar 
de uma casa ou alguma construção; em uma mesa existem várias retas; em um cabo de 
vassoura tem uma reta. 

G4 Reta é “uma linhagem que está presente na forma do nosso cotidiano, em quase tudo”. 
Exemplos: no piso, mesa, nas linhas do caderno, portas. 

G5 Reta: “É uma linha traçada; vai de um ponto a outro; parede, etc...”. 

G6 Reta: “Conceito: reta sem nenhuma curva”. Exemplos: a reta da cachoeira; a reta da 
estrada; a reta do “camaleão” (canteiro, como dizem os colonos) do fumo; a reta dos 
canteiros.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 No vídeo produzido pelo G4 a ideia de reta foi representada novamente. 

Representou de forma clara e direta sua ideia, mostrando a imagem de uma reta na 

cerca que contorna a quadra da escola, narrada como: “A reta é infinita em ambas 

Figura  16 - Representações de ponto elaboradas pelo G6. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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as direções, sem curva”. Já o G1 aproveitou o momento para ampliar a fala do grupo 

e para isso desenvolveu a ideia de curva, como na fala: “Linhas curvas melhoram a 

aerodinâmica dos automóveis”.  

 Os grupos também desenvolveram nos vídeos outros conceitos de Geometria 

envolvendo ideias intuitivas de segmentos de reta, distância percorrida e retas 

paralelas. Como conceito de segmento o G1 escreveu: “um pedaço de uma reta”, 

exemplificando com desenhos, segmentos consecutivos e colineares (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

 Como se percebe na figura 17, a palavra „consecutivos‟ foi escrita de forma 

equivocada „consegutivo‟, o que condiz com a dificuldade que os alunos em geral 

têm com a escrita. Esta dificuldade é um desafio para os professores da escola de 

todas as áreas que intensamente incentivam a leitura e o uso de dicionários, pois a 

maioria dos alunos não sabe o significado de certas palavras, seja porque tal palavra 

não existe na sua língua materna, a Língua Pomerana, seja pelo fato de fazerem 

poucas leituras em Português.  

 Em seu vídeo o G4 introduziu em forma de pergunta e resposta, ideias de 

segmento de reta com o exemplo dos bancos da escola: “Você sabe o que é 

segmento? Segmentos são pedaços de reta, como podemos ver nestes bancos, três 

segmentos de reta”.  

Figura  17 - Representação de segmento elaborada pelo G1. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 O G3 representou segmento de reta na imagem de uma marcação na quadra 

de futebol da escola, terminando a frase com a ideia de reta dizendo: “Nesta figura 

vemos um segmento de uma reta, e uma reta é infinita”. 

 As ideias de retas paralelas foram exploradas pelo G6 em seu vídeo 

utilizando a imagem de uma lavoura de milho para exemplificá-las. Na descrição das 

cenas, durante os debates, os alunos explicaram que as plantações são feitas em 

carreiras com retas paralelas para facilitar na hora da colheita. De acordo com a fala 

deles, destaca-se: “Tipo nos canteiros, se tirar as duas pontas, onde está fechado, 

dá retas paralelas. E as linhas da carreira de fumo também são retas paralelas”.  

 No vídeo, num diálogo sobre a situação do milho na hora da colheita, 

explanaram sobre a qualidade do mesmo em decorrência do granizo que atingiu a 

lavoura, uma situação muito comum em suas propriedades (Figura 18).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 O G5 representou retas paralelas no momento em que desenhavam a planta 

do minimercado com um esquadro, exemplificando retas paralelas com as 

prateleiras. Na fala dos alunos A19 e A21: 

 
“A gente tá gravando tipo, a gente tá pegando as medidas lá dos K. e a 
gente vai representar aquela casa, tipo aquilo vai ser um mercado. Aí a 
gente vai se basear dentro de um mercado,  vai ser a medida das distâncias 
do balcão, a medida da distância das linhas paralelas, assim, e vai ter um 
banheiro”.  

Figura  18 - Cena do vídeo do G6: representação de retas paralelas. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 No vídeo do G5, apareceram outras explorações da Geometria, como a 

representação de área. Nas narrativas representaram a área em que será construído 

o estabelecimento utilizando como legenda o cálculo da área de 10m x 20m = 

200m2. Seguindo o desenho, reproduziram a ideia do ângulo de 180º (Figura 19).  

 

  
 

 Durante a apresentação para os outros grupos surgiu a ideia de que poderiam 

explorar também a balança para pesagem dos produtos que aparece no 

atendimento da primeira cliente do minimercado. Os alunos estão acostumados com 

a balança, pois os pais utilizam em casa para pesagem dos fardos do fumo. 

Segundo o relato do aluno do G1 é feito uma estimativa de quantas folhas são 

necessárias para um fardo de fumo, que chega em torno de 55kg. Após colocarem a 

quantidade que estimam para um fardo realizam a pesagem final para certificarem-

se do peso correto.  

 O grupo comentou que no momento da montagem e edição do vídeo foram 

percebendo que não havia muito conteúdo de matemática e resolveram introduzir 

narrativas sobre o percurso realizado pelos personagens. Como os alunos já haviam 

trabalhado com a medida da circunferência e o número Pi, elaboraram uma história 

sobre a distância percorrida do personagem até a colega a fim de combinarem sobre 

a abertura do minimercado, mas não utilizaram o valor do Pi na narrativa.  

 A representação de distância foi explorada pelo grupo no vídeo com a 

imagem da estrada entre a casa de dois integrantes do grupo (Figura 20). Nesta 

cena, o personagem fala da distância percorrida utilizando a referência de medida 

de 1,5m para a volta completa da roda de sua bicicleta, descritas na fala: “Eu pedalo 

Figura  19 - Cenas do vídeo do G5: representação da área construída e ângulo de 180º. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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4km para chegar a casa da Maria. A roda da minha bicicleta gira 1,5m por uma volta 

completa”.  

 

  

 

 Utilizando como base a medida de 1,5m para a volta completa da roda da 

bicicleta, montaram um problema com a distância de 4km entre as casas dos 

personagens. Convertendo a distância de 4km para 4000m e efetuando a divisão da 

distância percorrida com a medida da circunferência da roda da bicicleta, o 

personagem concluiu que durante o percurso, a roda de sua bicicleta girava 2.666 

voltas. 

 Outro ponto explorado pelo G5 foi a distância percorrida entre os 

personagens representando a ideia de retas congruentes: “Para encontrar o Gabriel 

caminho em linha reta por 2km e levo 15 minutos passando por duas retas 

congruentes”. Usando as imagens para relacionar com o conteúdo de matemática, 

os alunos estavam trabalhando diretamente com a união da narrativa ficcional com o 

conteúdo matemático, utilizando a criação de histórias para desenvolver o conteúdo 

de Geometria.  

 Os grupos também representaram plano utilizando ideias intuitivas com 

palavras como: uma coisa reta, sem ondulações, tem extremidades, superfície, 

Figura  20 - Cenas do vídeo do G5: representação da distância percorrida entre os personagens. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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base, estrutura, nenhuma dobradura. Como exemplos, utilizaram também situações 

e objetos comuns a eles (Quadro 13).  

 

Quadro 13 - Ideias intuitivas de plano, representadas pelos grupos. 

Grupos Ideias intuitivas de plano representadas pelos alunos 

G1 “Plano é uma coisa reta”. Exemplos: campo de futebol, parede, quadro, mesa e água. 

G2 “O conceito de plano é tudo que é plano, até uma lavoura”. Exemplos: um papel pode ser 
um plano, uma porta, uma placa de isopor, um vidro de janela. 

G3 “Plano é um local sem ondulações”. Exemplos: uma mesa de ping pong e a quadra da 
escola. 

G4 “Tudo o que é reto e tem extremidades”. Exemplos: faixa, quadro, telas, parede.  

G5 “Uma superfície, base, estrutura”. Exemplos: campo de futebol; desenho de um quadrado; 
desenho de duas malhas quadriculadas (4x4) e (2x2). 

G6 “Conceito: sem nenhuma dobradura”. Exemplos: piso da estufa de fumo; o reboque; tábua; 
teadeira. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 Os conceitos de reta e plano do Grupo 1 foi escrito de forma confusa. Como 

conceito de reta o grupo destacou que “reta é um plano” e “plano é uma coisa reta”. 

Já nos exemplos de reta o grupo destacou suas ideias de forma mais clara como, 

paredes, piso, estrada, caneta e régua, e como exemplos de plano, campo de 

futebol, parede, quadro, mesa.  

 O G4 reafirmou suas ideias intuitivas de plano no vídeo do grupo, utilizando 

como exemplo a quadra da escola onde mostram no vídeo, retas, ângulos, vértices 

como denominação de plano, mas também poderia ter classificado a presença de 

pontos no plano. Na narrativa de uma das integrantes do grupo: “Nesta quadra 

podemos ver que existem retas, ângulos, vértices, e, assim podemos, assim é 

denominado um plano”. 

 Para reforçar sua ideia, o Grupo 5 fez desenhos no caderno de anotações 

para representar os conceitos estudados sobre plano (Figura 21). Como conceito de 

plano o Grupo 6 escreveu “sem nenhuma dobradura”. Como exemplos citaram: piso 

da estufa de fumo, o reboque, tábua e teadeira. Posteriormente, pelo WhatsApp, 

quando questionados sobre o que era teadeira, um dos integrantes do grupo 

respondeu que era uma máquina para costurar fumo.  
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 Percebe-se que, nas tabelas e nos exemplos utilizados pelos alunos, em seu 

modo simples, atribuíram significados que são representativos de seu cotidiano. 

Apesar de pesquisarem e debaterem em aula sobre os conceitos desses elementos 

da Geometria, não utilizaram conceitos retirados dos livros ou da pesquisa na 

internet, eles se expressaram com suas palavras como realmente veem e 

compreendem seu significado. Desta forma, os alunos foram incentivados e 

motivados, através da curiosidade e autonomia, a desenvolverem suas ideias 

intuitivas na construção de novos saberes e significados, também úteis na produção 

de vídeos. De acordo com Freire (1996, p. 52):  

 

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício 
da curiosidade, sua capacidade crítica de "tomar distância" do objeto, de 
observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de "cercar" o objeto ou fazer sua 
aproximação metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar. 
 
  

 Para formular essas ideias intuitivas os estudantes foram instigados a 

observar, pensar, a imaginar, intuir e concluir, baseados na observação dos seus 

espaços cotidianos situações que remetiam aos conhecimentos e conceitos da 

Geometria. Os grupos também desenvolveram ideias intuitivas sobre ângulo 

trazendo elementos do dia a dia, identificando exemplos em diferentes contextos, 

Figura  21 - Representações de plano elaboradas pelo G5. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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tais como nas suas casas, na lavoura, na escola e no futebol para elucidar como 

veem e entendem os ângulos estudados.  

 O G4 pesquisou sobre o surgimento da Geometria, as subáreas da mesma, 

os elementos fundamentais nos livros didáticos que possuem em casa e realizaram 

colagens no caderno de anotações, exemplificando com imagens e conceitos. 

Percebe-se que o grupo sempre inicia o diálogo com perguntas, depois respondendo 

com exemplos e, por último, o conceito. Perguntados sobre o porquê desta 

sequência, responderam: “Queríamos fazer tipo uma aula”. A cena de introdução de 

seu vídeo explora o conteúdo de Geometria com uma reflexão em forma de 

questionamento: “A geometria… Ela também está presente na natureza?”. A partir 

desta cena inicial, o grupo filmou a imagem de um açude e nela aparecem as 

palavras com um ponto de interrogação: “Geometria? Ponto? Reta? Plano? 

Segmentos? Ângulos? O que é isso?”.  

 Percebe-se que o G4 abordou os conteúdos estudados durante as aulas e 

utilizou a pesquisa em livros didáticos para ampliar o roteiro do vídeo. As cenas 

ficaram muito bonitas, pois usaram como cenário principal o açude da casa de uma 

das alunas para gravar as principais respostas às perguntas introduzidas no vídeo. 

Iniciaram explicando o que é Geometria (Figura 22).  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

No vídeo, a aluna explica: “A palavra Geometria é composta de duas palavras 

gregas: geos (terra) e metron (medida), a origem dessa denominação se deve à 

necessidade que o homem teve de medir os terrenos”.  

 Posteriormente, o grupo representa o resultado da pesquisa e do que 

entenderam sobre o conceito de ângulo, exemplificando com a imagem da goleira na 

Figura  22 - Cenas do vídeo do G4: representação da definição de Geometria. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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quadra esportiva da escola, perguntando e respondendo: “Você sabe o que que é 

ângulo? Ângulo é o encontro de duas semirretas”.  

 Já o G1 explorou a Geometria na última cena do vídeo em que o personagem 

questiona aos demais sobre o que entendem por ângulo. O grupo utilizou um arado, 

ferramenta de trabalho usada por seus pais na lavoura, para responder o 

questionamento, mostrando o ângulo formado pelos “braços” do arado (Figura 23). 

Na fala do personagem: “Mas acho que ângulo é que nem isso”.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Nas narrativas do vídeo do G3, o grupo explica o que é um ângulo, utilizando 

como exemplo barras para a cerca da quadra da escola, como se pode conferir na 

fala de um dos integrantes: “Aqui vemos o exemplo de um ângulo. Mas o que é um 

ângulo? Um ângulo são duas semirretas juntadas por uma vértice”. 

 Percebe-se na fala do aluno alguns erros de pronúncia, pois o correto seria: 

um ângulo é o encontro de duas semirretas unidas por uma origem, chamada de 

vértice. Mas mesmo com fala simples os alunos conseguiram repassar a definição 

de ângulo. 

 Os grupos desenvolveram também ideias intuitivas em seus vídeos, nos 

cadernos de anotações e nas entrevistas sobre a classificação dos ângulos quanto 

as suas medidas: retos, agudos, obtusos, raso e ângulo de 360º.  

 Para representar a ideia de ângulo reto alguns grupos utilizaram como 

exemplos objetos de suas casas, da escola, da lavoura (Quadro 14). O G1 registrou 

no caderno de anotações que encontrou ângulos retos na janela da escola. O G2 

escreveu pouco, somente exemplificou ângulo reto no seu cotidiano utilizando as 

palavras, portas, mesa, TV, cama e parede. O G3 e o G4 não registraram ideias em 

Figura  23 - Cena do vídeo do G1: representação do que é ângulo num arado. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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seus cadernos de anotações. O G6 utilizou como exemplos o canto de uma cerca e 

os cantos da parede.  

 

 Quadro 14 - Ideias intuitivas de ângulo reto, representadas pelos grupos. 

Grupos Ideias intuitivas de ângulo reto representadas pelos alunos 

G1 Exemplos de ângulos retos: janela da escola. 

G2 Exemplo de ângulo reto: portas, mesa, TV, cama e parede.  

G5 Exemplo de ângulo reto: desenho de um palco e um carro, indicando com setas o ângulo 
reto.   

G6 Exemplos de ângulo reto: o canto de uma cerca e os cantos da parede. 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Os integrantes do G5 exemplificaram fazendo desenhos no caderno de 

anotações (Figura 24). Para representar um ângulo reto desenharam um palco e um 

carro, indicando com setas o ângulo reto; para ângulo agudo o desenho de um galho 

de árvore; como ângulo obtuso, somente desenharam o ângulo a mão livre.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Em 

seus vídeos, os grupos também representaram ângulos quanto a sua classificação 

em relação a medida, reto, agudo, obtuso, raso. No vídeo do G2, o ângulo reto foi 

representado na cena da construção de um poço artesiano. Já o G3 foi o grupo que 

mais representou ideias intuitivas com exemplos e conceito de ângulo reto nos 

vídeos. Na maioria das fotografias apresentadas pelo grupo, o ângulo de 90º está 

presente (Figura 25). Segundo relato do integrante do G3: “Escolhemos o ângulo de 

Figura  24 - Exemplos de ângulo reto elaborados pelo G5. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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90º para o vídeo porque é mais fácil de identificar. Quando tem duas semirretas que 

se juntam num ângulo reto”. 

 

 
 
 

 Para representar ângulo agudo selecionou-se alguns grupos que utilizaram 

exemplos de objetos de seu cotidiano registrados nos cadernos de anotações dos 

mesmos (Quadro 15).  

 

Quadro 15 - Ideias intuitivas de ângulo agudo, representadas pelos alunos. 

Grupos Ideias intuitivas de ângulo agudo representadas pelos alunos 

G1 Exemplos de ângulo agudo: uma faca. 

G2 Exemplo de ângulo agudo: “menor que 90º” e utilizaram o símbolo “< 90º”.  

G5 Exemplos de ângulo agudo: desenho de um galho de árvore. 

G6 Exemplos de ângulo agudo: o telhado do trator. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 No quadro 15 nota-se que o G1 exemplificou como ângulo agudo uma faca. O 

G2 utilizou os símbolos “menor que” e “< 90º”, mas não demonstrou com elementos 

de seu cotidiano. O G3 e o G4 não registraram ideias em seus cadernos de 

anotações. O G6 utilizou como exemplo de ângulo agudo o telhado do trator, 

fazendo uma releitura de seu cotidiano.  

Figura  25 - Cenas do vídeo do G3: representação do ângulo reto. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 As representações de ângulo agudo também apareceram nos vídeos do G1 e 

do G3. O G1, em uma cena de seu vídeo, representa um ângulo agudo com o 

mesmo arado que utilizou para introduzir a ideia do que é ângulo. O personagem 

inicia a cena mostrando ao outro personagem que no arado vê-se um ângulo obtuso 

e logo corrige, dizendo: “Obtuso não, agudo!”.  

 Para demonstrar bem o ângulo que querem representar, o aluno responsável 

pela filmagem desta cena, faz uma nova tomada, mostrando o desenho do arado em 

que se percebe, claramente, a visão de ângulo agudo (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 O G3 utilizou fotografias no seu vídeo para representar um ângulo agudo. De 

uma forma interessante e diferente, na visão da pesquisadora, usou os dedos da 

mão (Figura 27) e declarou: “Quando você separa seus dedos, isto forma um ângulo 

agudo”. 

 

Figura  26 - Cenas do vídeo do G1: mostrando um ângulo agudo. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Para representar ideias de ângulo obtuso os grupos registraram exemplos de 

seu cotidiano em seus cadernos de anotações, tais como: o telhado da casa, o 

ângulo do reboque e símbolos matemáticos (Quadro 16).  

 

Quadro 16 - Ideias intuitivas de ângulo obtuso, representadas pelos alunos. 

Grupos Ideias intuitivas de ângulo obtuso representadas pelos alunos 

G1 Exemplos de ângulo obtuso: o telhado de uma casa. 

G2 Exemplo de ângulo obtuso: “maior que” e utilizaram o símbolo “> 90º”. 

G5 Exemplos de ângulo obtuso: desenharam a representação do ângulo a mão livre.  

G6 Exemplos de ângulo obtuso: o ângulo do reboque.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 As ideias de ângulo obtuso nos vídeos seguem representadas de acordo com 

o entendimento dos alunos. O G1 na primeira cena, seguindo a ideia inicial do 

roteiro escrito, introduz a dúvida que o personagem trouxe da escola sobre o que é 

ângulo aos outros dois personagens. Para responder a pergunta, os personagens 

mostram em um implemento agrícola um exemplo de ângulo, incertos se é ou não 

um ângulo obtuso. Infelizmente, os alunos gravaram a cena com os personagens de 

costas e não mostraram o exemplo que estavam representando (Figura 28).  

Figura  27 - Cena do vídeo do G3: representação de um ângulo agudo. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Na exibição dos vídeos para os colegas, os integrantes do G1 comentaram 

que iriam gravar ou fotografar de novo para inserir esta imagem no vídeo, mas com 

a correria de final de ano, não acrescentaram esta cena. Segundo eles: “Começa a 

cena, para, e daí vem a explicação de onde estão os ângulos, se é agudo, obtuso, 

se tem retas, tipo isso assim”.  

 O G4 representou ideias intuitivas sobre a classificação quanto as medidas de 

todos os ângulos em seu vídeo. Para representar os ângulos nas cenas, as alunas 

pensaram em como poderiam destacar suas ideias de representação. Para isso, 

utilizaram a ferramenta de combinação das teclas do celular que, ao arrastar dos 

dedos, pudessem marcar os ângulos agudo, obtuso e reto que queriam destacar na 

imagem de um açude. Seguindo a ideia do grupo: “pensando onde mais existem 

ângulos”, as fotografias das casas das componentes do grupo foram utilizadas para 

representar o ângulo de 180º (Figura 29). 

Figura  28 - Primeiras cenas do vídeo do G1: O que é ângulo? 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 O G3 explorou outra ideia para o ângulo de 180º, utilizando para isso a ideia 

de soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Nas imagens de seu 

vídeo, representam com a foto da entrada da escola, vários triângulos e na narrativa, 

perguntam: “Você sabia que os ângulos de dentro de um triângulo formam 180º?”. A 

seguir exemplificam com a imagem de uma pista de skate de madeira, 

confeccionada pelos alunos durante as aulas de Educação Física, ideias sobre 

ângulos em dois triângulos. Na fala do integrante do grupo: “Nesta figura vemos dois 

triângulos. Cada triângulo tem um ângulo de 90º, um ângulo de 60º e um ângulo de 

30º. A soma desses três ângulos é 180º”. 

 O G6 representou o ângulo de 180º nas curvas de nível usadas pelos pais 

nas lavouras para evitar erosão no solo pela água das chuvas em terrenos 

irregulares (Figura 30). Questionados do porquê de utilizar as curvas de nível como 

representação da Geometria em seu cotidiano, os alunos relataram que: “A curva de 

nível tem vários ângulos. Tipo ângulo de 180 graus, um pouquinho maior que o 

ângulo de 90. Aí o ângulo era maior e dava para ver bem certinho que era um 

ângulo de 180, encurvado”.  

Figura  29 - Cenas do vídeo do G4: classificação dos ângulos quanto as suas medidas. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 O ângulo de 360º também aparece nas representações dos alunos do G1, do 

G3 e do G4. O G1 introduziu a ideia dando continuidade ao roteiro escrito, narrando 

uma dúvida do personagem, que diz: “Uma coisa que sempre queria saber. O que é 

um ângulo de 360 graus?”. 

 Utilizando o arado que o grupo usou para representar o que é ângulo e o que 

é ângulo agudo, o grupo mostrou que se encontra, nas rodas do mesmo, um 

exemplo de ângulo de 360º (Figura 31). Para ressaltar essa representação para o 

personagem, os alunos reforçam mostrando na roda o que é um ângulo de 360º. 

Nas falas dos alunos:  

 

“Aquela roda ali”.  
“Aquela roda grande”.  
“Aquela grande roda que gira”.  
“Sim. Isso é o 360”.  
“Isso é redondo. Tu sabe que isso é redondo”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  30 - Cenas do vídeo do G6: representação de uma curva de nível na lavoura. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 
Figura  31 – Cenas do vídeo do G1: mostrando um ângulo 360º num arado. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 O G4 utilizou a ferramenta de combinação das teclas do celular para 

representar o ângulo de 360º, na abertura do vídeo. Fotografaram uma imagem de 

campo com o sol ao fundo; circulando o sol com a ferramenta da combinação de 

teclas, obtiveram o ângulo desejado (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 O G3 também representou a ideia de ângulo de 360º nas imagens de uma 

tampa de fossa, uma bola e um pneu relacionando com a ideia de círculo. Na fala do 

aluno: “Na figura vemos um círculo de uma volta completa que forma 360º”. E 

representou outros conceitos da Geometria utilizando a ideia de ângulo reto. Na 

imagem de um quadrado visto na estrutura embaixo da caixa d‟água da escola, o 

grupo representou a definição de quadrado: “Na figura também vemos um quadrado 

de quatro lados iguais e quatro ângulos de 90º”. 

 O G2 explorou os ângulos nas cenas do vídeo em que demonstram a 

construção de um poço artesiano. Durante as filmagens percebe-se o som de 

marteladas na continuidade das cenas, o que demonstra que enquanto os alunos 

gravavam o percurso até a casa o outro personagem seguia seu trabalho, 

esperando os irmãos chegarem, fazendo o poço. Nesta cena, o conteúdo de 

geometria estudado durante as aulas aparece na narrativa. Interessante que o 

personagem que atua como um irmão mais velho, não esquece a sua idade e que 

eles são colegas de aula, conforme sua fala: “Isso a gente aprendeu hoje na escola”.  

 Na narrativa, o personagem demonstra um ângulo de 360º, um ângulo de 90º 

e um segmento, na elaboração do poço (Figura 33).  

Figura  32 - Cena do vídeo do G4: representação do ângulo de 360º. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Finalizando as ideias intuitivas desenvolvidas pelos alunos, o G6 representou 

em seu vídeo não só ideias de Geometria, mas também de média. Na primeira cena 

do vídeo, num encontro na lavoura de aveia, os personagens conversam sobre o 

plantio do tabaco, “fumo” como eles costumam chamar; se continuam plantando ou 

não devido ao preço baixo. Nesta cena, os diálogos citam o número da classificação 

que o fumo alcançou representando a ideia de média (Figura 34).  

 

 

Interessante para a pesquisadora que não conhece sobre o plantio do tabaco, 

ouvir as explicações dos alunos, que empolgados sobre um assunto que sabem tão 

bem, comentam, comparam, estimam, analisam as plantações, comparam as 

colheitas de anos anteriores com o que vão colher em 2018. Nestas conversas, 

percebe-se que estão vivenciando a matemática quando comparam, estimam, 

quando falam do plantio, preços, produção, perdas, ganhos e porcentagens.  

Figura  33 - Cenas do vídeo do G2: representação dos ângulos na construção de um poço. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Figura  34 - Cenas do vídeo do G6: representação da ideia de média no plantio do fumo. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 A maioria dos alunos tem plantação de fumo em suas propriedades, sabem e 

gostam de falar sobre o assunto e ficam contentes quando percebem que o 

professor se interessa por suas vivências. Nas discussões que surgiram na sala de 

aula quando estavam olhando os vídeos, todos participavam falando ao mesmo 

tempo, meninas e meninos empolgados, para descrever e contar sobre as  

características de suas lavouras. 

 O grupo explicou que na classificação do fumo é feita uma média de valor de 

acordo com a qualidade da folha do fumo, que não pode ter ferrugens e defeitos nas 

folhas. Essas médias se referem a algumas classificações, como BO1, BO2, BR1, 

BR2, BL1, etc., conforme tabela disponibilizada pelas fumageiras mostradas pelos 

alunos em seus celulares. Explicaram que a semente que utilizam é a do tipo 

Virgínia e as tabelas dependem da fumageira que os pais são conveniados. Com 

todas as explicações empolgadas e minuciosas dos alunos foi possível entender um 

pouco mais o dia a dia deles, e deu para perceber como os meninos, principalmente, 

gostam do trabalho na lavoura, identificando-se com sua Identidade Pomerana.  

 Outro assunto que também envolveu bastante a turma nos diálogos foi o uso 

de herbicidas na lavoura, fato que foi mencionado no vídeo do grupo, inclusive com 

o nome dos agrotóxicos que os pais costumam usar para “limpar” a lavoura para o 

plantio. Essa é uma triste realidade presente no dia a dia dos alunos.  

 Mas é interessante ressaltar que na pesquisa realizada pelos mesmos 

integrantes do grupo para a Feira do Conhecimento da escola, os alunos 

escolheram o tema “Aquecimento Global, você está preparado?”, em que relataram 

que o uso de agrotóxicos é uma das causas de degradação ao meio natural. 

Importante perceber que os debates em sala de aula fazem a diferença e promovem 

o desenvolvimento da conscientização dos alunos, que são convidados a refletir 

sobre os problemas como o uso de agrotóxicos para a sua saúde.  

 Com essa ação de debates, integração e ajuda entre os grupos percebeu-se 

a animação da turma para atividades deste tipo, o que condiz com a afirmação de 

Pereira (2014c):  

 

O processo de mediação e interação entre professores e alunos, através 
das mídias, possibilita um aprendizado não somente educacional, mas 
também para a vida de cada um. Essa pedagogia está sempre em 
movimento, ampliando a aprendizagem, a comunicação e a reflexão entre 
os sujeitos escolares. (PEREIRA, 2014c, p. 141). 
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 Desta forma, trabalhar a Geometria com os vídeos elaborados pelos alunos 

possibilitou novas aprendizagens, como demonstra a escrita no caderno de 

anotações do integrante do G6, que diz: “As aulas estão mais fácil de entender com 

debate, do que copiar do quadro”.  

  

  

5.2.2.4 Subcategoria 4 – Geometria nos enquadramentos 

  

  Os alunos também trabalharam a Geometria nos ângulos das filmagens. Com 

criatividade utilizaram a câmera do celular para realizar enquadramentos e planos, 

explorando os cenários de vários ângulos. Para os enquadramentos a câmera do 

celular foi posicionada para fotografar ou filmar no ângulo frontal, lateral e por trás 

dos personagens. Alguns grupos exploraram também os planos nas filmagens, 

mostrando os cenários em plano aberto, médio e plano detalhe (Quadro 17).  

 

Quadro 17 - Alunos fizeram vários ângulos nas filmagens. 

Grupos Os alunos fizeram vários ângulos nas filmagens 

G1 Cena frontal e lateral para representar um ângulo agudo; câmera altera posição na 
filmagem mostrando os personagens de perfil.  

G2 Aluno deita-se no chão para filmar num ângulo; aluno sobe em uma árvore para novo 
ângulo (o que no cinema se chama Plongeé); utilizaram o tripé elaborado por um 
integrante do grupo. 

G3 Aluno deita-se no chão para filmar num ângulo; câmera colocado no chão para filmar 
aluno chutando a bola. 

G4 Câmera desloca-se para filmar. Cenas filmadas com ângulo frontal e lateral.  

G5 Plano Detalhe: Filmagem de perto para gravar as mensagens no celular dos personagens.  

Ângulo frontal e lateral: Filmagem frontal e de perfil dos personagens. 

Plano aberto e plano médio.  

G6 Filmagens no plano aberto.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 O G1 utilizou poucos ângulos nas filmagens das cenas de seu vídeo. Na 

maioria das gravações a câmera acompanhava os personagens quando estes se 

deslocavam, filmando num plano aberto. Em alguns momentos, o perfil dos 

personagens era mostrado num novo plano. Em outros, a câmera se aproximava 

para mostrar algum detalhe, como para mostrar o ângulo de 360º na roda do arado. 
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Na cena percebe-se que o responsável da gravação se abaixa e a seguir se levanta 

para continuar a gravar. Poucas cenas são finalizadas e iniciadas com novo ângulo.  

 Em seu vídeo, o G2 explorou a Geometria nos ângulos das filmagens e na 

elaboração de um tripé, utilizado nas gravações. Para usar os ângulos nas 

filmagens, deitaram-se no chão, subiram em árvores e utilizaram o tripé (Figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 O tripé foi confeccionado com canos de PVC, “litrão de refri” e colado com fita 

isolante. Segundo o grupo, o tripé contribuiu para as gravações: “Para usar no filme 

para que a câmera ficasse parada e as cenas não saíssem tremidas”. Para ajudá-los 

na elaboração o G2 pediu a ajuda da professora de Educação Física, pois tiveram 

dificuldades em fixar a câmera no tripé. No caderno de anotações diz: “Hoje usamos 

o tripé caseiro nas nossas gravações. Fizemos várias vezes as mesmas gravações”.  

 Na cena do vídeo, em que os irmãos pedem dinheiro emprestado para o 

personagem realizar um teste para ser um jogador de futebol profissional, o grupo 

fez várias tomadas, utilizando vários ângulos da câmera do celular, do percurso dos 

irmãos até a casa do personagem, mostrando a preocupação com a qualidade do 

trabalho e com a decupagem, que é a escolha dos planos antes da gravação.   

 Como primeiro ângulo da cena, o aluno responsável pela filmagem, deita-se 

no chão, mostrando o percurso em duas tomadas (Figura 36). Na continuidade da 

cena que os irmãos chegam em casa a tomada é realizada com o auxílio do tripé 

(Figura 37). No último ângulo, o aluno gravou a cena em cima de uma árvore (Figura 

38).  

Figura  35 - Tripé confeccionado pelo aluno integrante do G2. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Figura  36 - Cenas do vídeo do G2: aluno filmando num ângulo deitado. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Figura  37 - Cenas do vídeo do G2 realizadas com o tripé elaborado pelo grupo. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Figura  38 - Cenas do vídeo do G2: aluno filmando em cima de uma árvore. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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O G3 trabalhou com filmagem e fotografias. Nas fotografias, a câmera foi 

posicionada para fotografar no enquadramento frontal. Mas em algumas cenas dos 

vídeos os alunos também procuraram filmar com ângulos deitados e em outras 

vezes, colocando a câmera no chão para um ângulo diferente (Figura 39).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 O G4, da mesma forma, utilizou fotografias e filmagens em seu vídeo. O 

grupo fez uso do celular para gravar e, em algumas cenas filmadas ou fotografadas, 

é possível observar o uso da câmera com ângulo frontal, lateral e filmando os 

personagens por trás (Figura 40).  

 

 

 

 Nas cenas do G5 observa-se que a câmera do celular foi explorada para 

mostrar ângulos frontais e laterais (Figura 41). No ângulo frontal o personagem é 

visto de frente e no ângulo lateral, o grupo mostrou os personagens vistos num 

ângulo lateral, explorando o perfil dos mesmos.  

Figura  39 - Cenas do vídeo do G3: aluno filmando com ângulo deitado.  
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Figura  40 - Cenas do vídeo do G4: enquadramento com ângulo lateral, frontal e por trás. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Em algumas cenas os personagens foram mostrados com ângulo lateral com 

a câmera do celular em duas posições: filmando por cima de uma mesa, de frente, 

focando com a lateral, personagens de perfil e por trás em movimento (Figura 42).  

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

O G5 também explorou os planos na hora das filmagens de seu vídeo. 

Percebe-se que apresentam plano aberto e médio (Figura 43), e plano detalhe 

(Figura 44) para filmar o celular no envio de mensagens entre os personagens.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  41 - Cenas do vídeo do G5: enquadramento com ângulo lateral e frontal. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Figura  42 - Cenas do vídeo do G5: enquadramento com ângulo lateral e por trás. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Figura  43 – Cenas do vídeo do G5: enquadramento com plano aberto e plano médio. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 O G6 realizou as filmagens todas com plano aberto, fizeram poucas cenas e 

investiram mais nos diálogos dos personagens, sem se preocuparem com o uso de 

ângulos nas filmagens (Figura 45).  

 

 

Este foi o primeiro grupo a entregar o vídeo pronto, editado e com legenda, 

com edição feita no Movie Maker. Esse grupo realizou o vídeo sem ajuda do 

professor, mostrando autonomia e como gostaram de realizar o trabalho.  

 

5.2.3 Categoria 3 – Interação 

 

 Para a terceira categoria „interação‟ apresenta-se, na visão da 

professora/pesquisadora, as percepções mais relevantes que representaram os 

movimentos e vivências dos alunos em relação ao trabalho em grupo e em relação à 

organização e comprometimento ao realizar a atividade da produção de vídeo 

estudantil nas aulas de matemática.  

 

 

Figura  44 - Cenas do vídeo do G5: enquadramento com plano detalhe. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Figura  45 - Cenas do vídeo do G6: enquadramento com plano aberto. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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5.2.3.1 Subcategoria 1 – Trabalho em grupo 

 

 A produção de vídeo como trabalho em grupo foi identificada pelos alunos 

como uma atividade em que a união e o pensar junto facilitaram seus estudos. Para 

ratificar esta ação foram selecionadas as falas de alguns alunos que classificaram o 

trabalho em grupo como interação e motivação, pois as tarefas da produção de 

vídeo estudantil foram realizadas com a participação de todos (Quadro 18).  

 

Quadro 18 - A produção de vídeo como trabalho em grupo. 

Alunos/Grupos E sobre trabalhar em grupo? Como estão planejando-se? 

A1 “Legal, cada um faz uma parte e todo mundo participa”. Quem vai filmar depende 
da cena, quem fica de fora, filma.  

A4 “Mais ou menos organizados, um para lá e uns para cá, só que no final dá certo 
até”.  

A5 “Melhor que individual, mais cabeça pensando é melhor”. Nos juntamos numa casa 
e gravamos e depois cortamos os vídeos.  

A6 “Os trabalhos em grupo são bons para descontrair um pouco”. 

A12 “Muito bom, porque era mais fácil de estudar, porque era em grupo. Porque são 
mais pessoas pensando”.  

A20 “Eu estou gostando porque a gente trabalha bastante em grupo, a gente gosta de 
trabalhar em grupo e que acho que tá rendendo mais, pelo menos nosso grupo tá 
rendendo bastante. Tô aprendendo muito, assim quando a gente trabalha em 
grupo, se um não sabe uma coisa e ensina pro outro e assim vai indo”. 

A21 A gente está bastante empolgado, em editar, tudo, a gente tá assim, a gente quer 
se reunir, a gente assim, acho que tem que fazer, a gente tem assim, tem que 
botar em prática. Eu tô filmando, e os atores são os outros.  

A22 “Assim as aulas são bem melhores em grupos, se entende mais fácil, os pontos, as 
retas, os ângulos, a geometria, porque um colega ajuda o outro a entender”.  

A23 “O trabalho em grupo, com os amigos, acho que é até mais fácil o trabalho em 
grupo que individual, aí um que não sabe, o outro sabe, aí já vai ajudando”.  

A24 “Foi legal a colaboração de todos”. 

A25 Achei legal, porque era em grupo e aí um podia ajudar o outro. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Durante os encontros para a pré-produção os alunos foram convidados a 

registrar nos cadernos de anotações se gostaram de trabalhar em grupo e se surgiu 

alguma ideia para colocar no vídeo. Alguns registros selecionados evidenciam como 
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os alunos têm resistência à escrita, preferindo as atividades práticas. O G5 registrou 

no caderno: “Foi muito produtiva a atividade de hoje. Foi muito divertida. Foi uma 

aula de pensar e refletir, foi uma ótima aula”; “Foi ótimo”. O G6 enfatizou que: “As 

aulas estão mais fácil de entender com debate do que copiar do quadro”. 

Confirmando essa ação pedagógica o G6 registrou no caderno de anotações: 

“Assim as aulas são bem melhores em grupos, se entende mais fácil, os pontos, as 

retas, os ângulos, a geometria, por que um colega ajuda o outro a entender”.  

 Estes registros nos cadernos de anotações dos alunos deixou a 

professora/pesquisadora mais tranquila quanto à realização desta pesquisa, que 

utilizou os debates na sala de aula como incentivo para os alunos pensarem e 

refletirem em ações que poderiam usar em seus vídeos. Estes depoimentos 

asseguraram mais tranquilidade as atividades, devido a insegurança quanto a 

aceitação dos alunos. O G1 também registrou no caderno de anotações que: “Foi 

legal o que a gente fez hoje, os exercícios de geometria foi difícil, mas terminamos”.  

 Nesta aula os alunos trabalharam concentrados, em grupo, todos envolvidos 

nas resoluções dos exercícios. Foi gratificante para a professora/pesquisadora 

verificar a participação dos integrantes dos grupos, mesmo em atividades comuns a 

eles, como resolução de exercícios.  

 Como percebe-se na fala dos alunos a produção de vídeo nas aulas de 

matemática, como trabalho em grupo, foi muito proveitosa, pois segundo eles houve 

interação, participação, ajuda entre os integrantes, enfim, foram momentos de 

empolgação e aprendizado. De acordo com a fala de um dos integrantes: “Tô 

aprendendo muito, assim quando a gente trabalha em grupo, se um não sabe uma 

coisa e ensina pro outro e assim vai indo”. 

 Importante ressaltar a interação entre os grupos em relação as dúvidas sobre 

congruência, conteúdo estudado num dos encontros. Um aluno do G3 não lembrava 

o significado da palavra, imediatamente uma aluna do G5 perguntou se poderia 

responder. Ao receber uma resposta positiva, a aluna foi até o grupo e explicou para 

os colegas. A mesma foi incentivada a utilizar sua altura e de um dos integrantes do 

grupo, como exemplo de alturas não congruentes, como se fossem medidas de 

segmentos. Os alunos integrantes do grupo lembraram então, o que era segmento 

congruente.  
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Por falarem praticamente a língua pomerana em casa, alguns alunos têm 

dificuldades de compreender o significado de algumas palavras em português, por 

isso são incentivados, em todas as disciplinas, a utilizarem o dicionário nas aulas e a 

sempre perguntarem aquilo que não entenderem. Em muitos exercícios, não 

compreendem como realizá-lo, principalmente os que requerem interpretação da 

pergunta para chegar a resposta. Nas aulas de matemática, os enunciados, quando 

não compreendidos, são debatidos com perguntas que os remetem à reflexão com o 

uso de sinônimos para que descubram o significado das palavras.  

 Um aluno integrante do G1 teve a mesma dúvida sobre o que significava 

segmento congruente. Novamente a aluna do G5 foi convidada a responder a 

pergunta do colega, pois é uma aluna muito participativa, que gosta de interagir 

durante as aulas. Outra aluna do G5 também se ofereceu para responder. As duas 

alunas foram incentivadas a juntas explicarem para o colega. Utilizaram então, o 

mesmo exemplo de suas alturas para exemplificar que as mesmas não eram 

congruentes, concluindo que os segmentos congruentes têm medidas iguais.  

 O G5 utilizou em uma das cenas do seu vídeo exemplos de segmento 

congruente, exemplificando com a medida da estrada que percorria para encontrar 

um dos personagens. De acordo com Pereira (2014a) a interação entre professores 

e alunos através das mídias possibilita um aprendizado não somente educacional, 

mas também para a vida de cada um. Essa pedagogia está sempre em movimento, 

ampliando a aprendizagem, a comunicação e a reflexão entre os sujeitos. 

Confirmando essa ação pedagógica, o G6 registrou no caderno de anotações: 

“Assim as aulas são bem melhores em grupos, se entende mais fácil, os pontos, as 

retas, os ângulos, a geometria, por que um colega ajuda o outro a entender”.  

  

 

5.2.3.2 Subcategoria 2 – Organização 

 

 Para desenvolver esta subcategoria representa-se a análise dos dados 

coletados nos cadernos de anotações, nas entrevistas e nos vídeos produzidos 

pelos alunos. Nesta, os alunos foram observados quanto ao comportamento durante 

todo o processo de produção de vídeos, observando em seus relatos e ações como 

se organizaram quanto à filmagem, a elaboração dos roteiros, a escolha das cenas, 

bem como nos momentos das entrevistas e dos debates de exibição dos vídeos. 
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  Os alunos se organizaram para realizar os vídeos encontrando-se nas suas 

casas, planejando os roteiros, pensando a Geometria das cenas, explorando 

ângulos nos cenários, pesquisando com criatividade em como representar suas 

ideias nos vídeos. Nos relatos dos mesmos, percebe-se a divisão das tarefas para 

filmar, atuar, dirigir e editar as cenas (Quadro 19).  

 

Quadro 19 - Alunos organizaram-se para filmar. 

Grupos Os alunos organizaram-se para filmar 

G1 “Estamos estudando juntos como cortar os vídeos, já fizemos o relato, o roteiro”. 

G2 “Nós pensamos no que iríamos fazer… (Pensamos no máximo 20 minutos) O sonho de 
dois meninos”. 

“Hoje usamos o tripé caseiro nas nossas gravações. Fizemos várias vezes as mesmas 
gravações”.  

G3 O grupo revezou-se nas filmagens e todos fotografaram, organizando-se em qual parte da 
escola iriam fotografar para as fotos não ficarem repetidas.  

G4 “Hoje nós vamos gravar uma parte do vídeo. Vamos gravar com dois celulares, um pro 
áudio e outro pro vídeo. Iremos usar um cartaz para fazer a claquete”. 

“Foi bom e divertido, não saiu como queríamos, apenas escrevemos e pesquisamos, pois 
não está um dia bom, todo encoberto, sem sol”. 

G5 “Neste dia a gravação foi melhor porque todos os integrantes estavam presentes e o tempo 
favoreceu muito. Conseguimos gravar todas as cenas, agora só falta editar”. 

G6 “Não teve nada estudado, foi feito a fala na hora”. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 O Grupo 1 surpreendeu com o trabalho que realizaram quanto a organização 

do mesmo, demonstrando autonomia para gravar e editar o vídeo, diferente das 

atividades normais das aulas de matemática em que pedem a ajuda do professor 

para realizar os exercícios. O grupo também surpreendeu ao mostrar no caderno de 

anotações um esboço de um equipamento para auxiliar na gravação dos áudios nas 

filmagens. Eles chegaram a fazer, mas desistiram de usar pois, segundo o aluno A4: 

“O fio do microfone não era longo o suficiente, ficava perto e aparecia no vídeo”.  

 Durante os encontros traziam o notebook e trabalhavam concentrados, 

sozinhos, sem a intervenção do professor. Utilizaram o programa de editor de vídeos 

Camtasia para a edição, já conhecido e utilizado pelos alunos A4 e A1, que haviam 

editado fotos com música no programa em momentos de lazer. O grupo também 
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ficou uma tarde na escola, baixou o programa no computador do laboratório para 

trabalhar a legenda, pois um integrante do grupo que tinha o programa no notebook 

não compareceu. Neste momento foi auxiliado pela professora, pois algumas 

palavras faladas em pomerano tinham dificuldade em traduzir para o português. 

Para aprender a usar melhor o programa, o grupo pesquisava tutoriais no YouTube. 

  O Grupo 2 realizou algumas cenas do vídeo na sala de aula e no pátio da 

escola. Os alunos se organizaram, escreveram o roteiro, gravaram muitas cenas e 

exploram vários ângulos em todas elas. No caderno de anotações encontra-se 

registrado que fizeram várias vezes as mesmas gravações e, este foi o grupo que 

fotografou todo o processo de produção, desde os encontros para as filmagens das 

cenas, bem como os momentos descontraídos com várias selfies. O grupo pediu 

auxilio à professora para ajudar a editar os vídeos no Movie Maker. As imagens 

foram compartilhadas por meio do Bluetooth. Foram muitas cenas para montar, mas 

os alunos sabiam a sequência e, em quatro encontros, o trabalho foi concluído. 

 Os integrantes do Grupo 3 moram próximos a escola, portanto não tiveram 

dificuldades de se encontrarem para as filmagens. Também pediram para fotografar 

e gravar no espaço reservado para isso nas aulas de matemática, porém em alguns 

encontros no turno inverso, sem a presença da professora, deixaram a filmagem de 

lado e preferiram jogar bola, segundo relato dos próprios alunos.  

 Este foi o grupo menos empolgado com a produção de vídeo nas aulas, 

preferindo conversar sobre outros assuntos durante os trabalhos em grupo, 

semelhante ao comportamento que tem durante as aulas normais. Apesar de 

parecer que nos encontros do grupo a produção de vídeo não atraiu muito os 

alunos, o trabalho com as fotos e as gravações ficaram bem feitas e demonstram 

com clareza como encontraram Geometria no seu cotidiano. O grupo revezou-se 

nas filmagens e todos fotografaram, organizando-se em qual parte da escola iria 

fotografar para as fotos não ficarem repetidas.  

 As fotografias e vídeos foram repassados para a professora pelo WhatsApp e, 

com ajuda, o grupo reuniu-se em turnos inversos para a edição, pois o grupo não 

sabia editar no programa Movie Maker. Como o trabalho ficou com mais fotografias 

do que filmagens, o grupo finalizou rápido, preferindo realizar alguns ajustes como 

narrativas, explicando a imagem escolhida, finalizando melhor o vídeo.  
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 Os alunos representaram bem o que estudaram nas aulas, percebe-se que 

prestaram atenção ao conteúdo, escolhendo fotografias e filmagens que 

exemplificassem o que estavam entendendo sobre Geometria. Os alunos 

escolheram trabalhar com imagens, com fotografias que representassem o que mais 

lembravam das aulas, o que significa que o trabalho foi bem aceito pelos alunos, que 

não só prestaram atenção durante as aulas, como demostraram esse entendimento 

nas imagens escolhidas. 

 O Grupo 4 pesquisou sobre o surgimento da Geometria, as subáreas da 

Geometria e os elementos fundamentais. As pesquisas realizadas pelo grupo foram 

registradas no caderno de anotações, inclusive com colagens de recortes de livros 

didáticos sobre o assunto pesquisado. Aparecem colagens com exemplos de retas 

concorrentes, paralelas, perpendiculares, semirreta e segmentos de reta.  

 Com poucas anotações em relação a produção de vídeo, a maioria dos 

registros realizados pelo grupo foram sobre as pesquisas e sobre alguns exemplos 

estudados durante as aulas. Não escreveram um roteiro. De acordo com as 

anotações, as filmagens foram iniciadas em 28 de junho: “Hoje nós vamos gravar 

uma parte do vídeo. Vamos gravar com dois celulares, um pro áudio e outro pro 

vídeo. Iremos usar um cartaz para fazer a claquete”. Eles não chegaram a realizar a 

claquete. As fotos e filmagens foram enviadas já editadas via Bluetooth. Para editar, 

o grupo utilizou a ferramenta de combinação das teclas do celular. Ao final das 

filmagens fez o último registro no caderno de anotações sobre como foi a 

experiência: “Foi bom e divertido, não saiu como queríamos, apenas escrevemos e 

pesquisamos, pois não está um dia bom, todo encoberto, sem sol”.    

 O Grupo 5 foi o grupo mais ansioso para dar início as entrevistas, todos os 

integrantes participaram de forma individual e descontraída. Foi o grupo que mais 

falou respondendo as perguntas de forma divertida, mas também como algo 

importante para eles. Sabiam todas as sequências das cenas e todo o roteiro, 

demonstrando com sintonia que combinaram no grupo os passos para começar as 

gravações. O aluno A19, sempre participativo em todos os momentos das aulas, 

com bom humor ao entrar na sala da biblioteca para a entrevista, perguntou: “É aqui 

que a gente tem que arrancar o dente?”. Rindo da brincadeira, a 

professora/pesquisadora comentou: “Tá aqui a secretária (apontando para a 

bibliotecária) e tá aqui o dentista, senta na cadeira!” O aluno seguiu brincando e 
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perguntou: “Tem que passar um papelzinho e assinar o nome?” Para esse 

comentário, foi respondido: “Depois tu passa ali na secretária e na saída pode pagar 

a consulta para ela. Senta aqui na cadeira do dentista”. A seguir, o aluno comentou 

detalhes sobre as gravações, demonstrando que estava gostando de fazer o 

trabalho.  

 Nos registros do caderno de anotações o G5 descreveu sobre as filmagens, 

como foi o dia em relação ao clima e quanto à organização do grupo. Este foi, 

portanto, o grupo que mais relatou a experiência, desde como foram as aulas com a 

produção de vídeo, bem como sobre as filmagens do grupo. Se organizavam e 

conversavam sobre como iriam gravar, falar, o lugar e o som. Também disseram que 

estavam “bem estruturados e evoluídos” quanto ao modo de se posicionarem nas 

cenas e o que cada um iria fazer, mas que “sempre tem coisas para arrumar”. 

Em um dia de encontro para a filmagem, relataram sobre a sensação de 

acolhimento numa situação desprevenida, da qual o grupo foi pego: uma chuva 

repentina. No dia 29 de junho, aparece o seguinte relato:  

 

“Começamos a gravar às 1:30h. 1ª parte da gravação foi na estrada, o 
encontro. 2ª parte no K., com os dois amigos falando no Messenger. 3ª parte 
era na igreja, mas no momento em que estávamos indo para o local da 
gravação começou a chover e nós nos molhamos completamente. E a família 
que nos acolheu foi A. T.” 

  

 No dia 12 de julho o grupo realizou mais um registro no qual destacaram que 

esta era a última cena, enfatizando a importância da presença de todos os 

componentes do grupo para um bom trabalho: “Neste dia a gravação foi melhor 

porque todos os integrantes estavam presentes e o tempo favoreceu muito. 

Conseguimos gravar todas as cenas, agora só falta editar”.  

 O grupo filmou de forma descontraída todas as cenas, mas nota-se que o 

personagem principal ficou tímido na hora das filmagens, fato que não acontece em 

sala de aula.  O grupo utilizou a criatividade para elaborar o roteiro e a continuidade 

das cenas. Aparece também no vídeo conversas no WhatsApp. Intercalando as 

imagens e os ângulos das filmagens, o grupo utilizou duas músicas para o vídeo.  

 Realizaram muitos takes (repetição de um plano cinematográfico) o que 

facilitou para a escolha das melhores cenas no momento da montagem do vídeo. As 

cenas escolhidas pelo grupo foram repassadas por Bluetooth e por WhatsApp, como 

algumas precisavam de corte e remontagem, o grupo precisou de ajuda da 
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professora/pesquisadora, pois não sabiam utilizar o Movie Macker e não haviam 

trabalhado com vídeos antes.  

 Na última cena do vídeo os alunos exploraram a venda de bebidas alcoólicas 

para menores de 18 anos, relatando no diálogo que a venda não é permitida. 

Segundo relatos dos alunos, elaboraram esta questão pois gostariam de chamar 

atenção para este fato, que muitas vezes é uma realidade entre os adolescentes 

(Figura 46). Os dados percentuais apresentados pelos alunos no vídeo foram 

pesquisados na biblioteca da escola. A fonte de pesquisa pesquisada foi um blog de 

notícias que relata uma pesquisa realizada pelo IBGE sobre o assunto1.  

 

 

 

  O Grupo 6 realizou as filmagens e a edição sozinhos, sem ajuda do 

professor, mas sempre relatavam o que estavam fazendo, empolgados e contentes 

com os resultados de suas filmagens. No vídeo “Abeits Dáhr”, que quer dizer „dia de 

trabalho‟ na Língua Pomerana, os alunos representam algumas ideias de média, 

estimativa e curvas de nível. Em várias cenas, percebe-se também o humor 

presente nos diálogos que foram espontâneos e sem decorar a fala, segundo 

registro no caderno de anotações: “Não teve nada estudado, foi feito a fala na hora”.  

 Com esta fala de um dos integrantes do grupo, percebe-se que os alunos se 

sentiram tranquilos e a vontade para falar de seu cotidiano, sem preocupações com 

decorar textos. As situações apresentadas no vídeo, como o relato das sujeiras nas 

lavouras, o uso de agrotóxicos, a qualidade do fumo, sobre a colheita do milho, são 

situações vivenciadas pelos alunos no seu dia a dia, ouvem e participam desses 

                                            
1
 Blog de notícias. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/blogs/portuguese/br/2009/12/714-dos-

adolescentes-entre-13.html>.  

Figura  46 - Cenas do vídeo do G5: preocupação com a venda de bebidas alcoólicas para menores. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

http://www.bbc.co.uk/blogs/portuguese/br/2009/12/714-dos-adolescentes-entre-13.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/portuguese/br/2009/12/714-dos-adolescentes-entre-13.html
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acontecimentos com seus pais. É um conhecimento prático passado de pai para 

filho. A matemática utilizada por seus pais, em situações corriqueiras da lavoura, 

reflete na matemática utilizada em sala de aula, por isso a importância de dar 

espaço para o aluno mostrar situações diferentes dos cálculos utilizados em sala de 

aula.  

 A matemática quando vivenciada pelo aluno, em que o mesmo consegue 

fazer uma relação com seu cotidiano, transforma-a numa linguagem mais acessível, 

pois é o seu mundo que está sendo relacionado com a Geometria. Segundo 

D‟Ambrósio (2001, p. 67) “é uma matemática que parte daquilo que ele faz 

matematicamente, aquilo que Paulo Freire dizia de se sentir matemático no mundo”. 

Confirmando essa ação, o G5 registrou em seu caderno de anotações:  

 

“As aulas estão sendo muito legais e estão sendo muito produtivas para o 
nosso grupo e estamos vendo a geometria muito mais claro em nossos 
cotidianos. Graças as aulas temos várias ideias para o nosso vídeo. 
Conforme lembramos dos lugares, já vamos imaginando a geometria que há 
neste lugar”. 

 

 

 Desta forma, o trabalho de produzir vídeos auxiliando os alunos foi 

gratificante para a professora/pesquisadora. Juntos, professora e alunos, 

trabalharam, riram e se divertiram editando os vídeos. Gratificante por perceber o 

envolvimento de todos os integrantes dos grupos que, desta forma, demonstraram o 

quanto gostaram de fazer vídeo nas aulas de Matemática. Com os vídeos, houve 

participação de todos os integrantes, utilizaram sua criatividade, com compromisso, 

dinamismo e foram protagonistas (FERRES, 1996). O trabalho em conjunto 

despertou os alunos para a atividade, concretizando que o trabalho em grupo foi 

bem aceito como atividade em sala de aula.  

 

 

5.2.3.3 Subcategoria 3 – Comprometimento 

 

 Análises também foram feitas em relação ao comprometimento dos alunos 

em realizar a atividade de produção de vídeo estudantil nas aulas de matemática. 

Nestas, procurou-se identificar como os mesmos vivenciaram a pré e pós-produção, 

seu engajamento e responsabilidade durante o processo.  
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 Nas cenas do vídeo do Grupo 1 com patos caminhando lentamente no fundo 

do cenário, os integrantes do grupo com criatividade e bom humor, partilharam suas 

ideias, finalizando o vídeo com bons exemplos, sendo que o vídeo poderá ser 

utilizado em outras turmas. Como primeiro vídeo realizado destaca-se o 

comprometimento do grupo, a criatividade na criação do roteiro, a espontaneidade 

dos personagens. Demonstraram que compreenderam o conteúdo, sendo capaz de 

identificar os ângulos em situações de seu cotidiano, verificando aprendizagens em 

situações diferentes da sala de aula. Em algumas situações percebe-se que os 

alunos fizeram várias tomadas, pois não gostaram dos resultados, como na fala do 

G1 que diz: “Tivemos que regravar, pois não ficou bem como a gente queria”.  

  Em relação ao Grupo 2, percebe-se o comprometimento dos alunos na ação 

da elaboração do tripé confeccionado por um integrante, pois os mesmos 

preocuparam-se com a qualidade das imagens. Também na ação de procurar filmar 

em vários ângulos, planejando as atividades nos encontros do grupo e na 

preocupação com a continuidade das cenas.  

 O Grupo 3 conseguiu entregar um bom trabalho, exemplificando ângulos 

quanto a classificação de medidas e outros elementos de Geometria observados. 

Demonstrou comprometimento quanto à preocupação de inserir narrações sobre a 

Geometria observada pelo grupo nas fotografias para melhorar a produção final.  

 O Grupo 4 foi o grupo que mais pesquisou e encontra-se no caderno de 

anotações as colagens recortadas de livros didáticos com definições dos conteúdos 

estudados. Demonstrou comprometimento ao pesquisar sobre os assuntos 

abordados em aula para seu vídeo e também nas atitudes, participando e debatendo 

sobre o planejamento dos encontros, quem iria filmar, como atuariam nas filmagens. 

Como diferencial, também destaca-se a ideia de utilizar a combinação de teclas do 

celular para marcar os ângulos reto, agudo, obtuso e raso nas cenas gravadas pelo 

grupo.  

 O Grupo 5 demonstrou comprometimento com a preocupação em melhorar o 

vídeo e introduzir mais conteúdo de Geometria, inserindo narrações em algumas 

cenas, demonstrando uma preocupação com a qualidade final do vídeo, para que o 

trabalho ficasse bem feito. O grupo destacou na entrevista a responsabilidade 

quanto à realização do vídeo, como percebe-se na seguinte fala: “A gente está 
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bastante empolgado, em editar, tudo, a gente tá assim, a gente quer se reunir, a 

gente assim, acho que tem que fazer, a gente tem assim, tem que botar em prática”.  

 O Grupo 6 foi o primeiro grupo a entregar o vídeo pronto, editado e finalizado, 

com legenda. Realizaram a pré e pós-produção sozinhos, sem interferência do 

professor, demonstrando autonomia e comprometimento ao realizar a atividade. 

Segundo relato do grupo, todos participaram, compareceram nos encontros para as 

filmagens, havendo total interação entre os integrantes. 

 Finalizando esta categoria, a produção de vídeo possibilitou, portanto, 

desenvolver aprendizagens e habilidades em grupo, resultando em interações entre 

os envolvidos no processo, professor e alunos. Os grupos demonstraram que além 

de interagir produzindo seus vídeos, também se organizaram e se comprometeram 

uns com os outros, bem como com a atividade, pois todos os grupos apresentaram 

seus vídeos no final do trimestre, criaram e desenvolveram ideias sobre Geometria 

em seu cotidiano.  
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6 Conclusões  

 

Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de respeitar a 
dignidade do educando, sua autonomia, sua identidade em processo, devo 
pensar também, como já salientei, em como ter uma prática educativa em 
que aquele respeito, que sei dever ter ao educando, se realize em lugar de 
ser negado. Isto exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre minha 
prática através da qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com 
os educandos. O ideal é que, cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual 
os educandos possam participar da avaliação. É que o trabalho do 
professor é o trabalho do professor com os alunos e não do professor 
consigo mesmo. (FREIRE, 1996, p.38). 

 

 

 Por meio desta pesquisa de mestrado a professora/pesquisadora aprendeu 

novos caminhos para a Educação Matemática. Esta experiência despertou 

aprendizagens incentivando a projetos futuros nas aulas de Matemática com a 

produção de vídeo estudantil.  

 O mestrado também incentivou reflexões, diálogos com os autores Ferrés, 

Moran, D‟Ambrósio, Gadotti, entre outros, mas principalmente com Paulo Freire, que 

foi a base utilizada para desconstituir-se da “educação bancária”, pois Freire 

representa o ser professor que a professora/pesquisadora almeja.  

 A partir das análises desenvolvidas com a produção de vídeo nas aulas de 

Matemática procurou-se dialogar com os autores referenciados nesta pesquisa 

encontrando aproximações e especificidades das categorias desenvolvidas. No 

início deste trabalho, no momento do estudo da arte, realizou-se uma leitura crítica 

das pesquisas sobre produção de vídeo e elaborou-se pontos de aproximação e 

distanciamento com esta investigação de mestrado.  

 Como pontos de aproximação percebeu-se a produção de vídeo como uma 

ferramenta tecnológica que oportuniza interações e aprendizagens, aproximando os 

alunos dos professores e dando mais estímulo para as atividades escolares. 

Mantêm-se os pontos de aproximação que também foram discutidos nas conclusões 

dos trabalhos de Pereira (2014c), Domingues (2014), Demarchi (2015), Dutra 

(2017), Silva (2016), Resende (2016), Oliveira (2016) e Oechsler (2016). Classifica-
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se, portanto, a produção de vídeo como atividade divertida, prática, lúdica, de 

interação e organização.  

 Como ponto de distanciamento conclui-se que não estão sendo realizadas 

pesquisas que envolvem produção de vídeo e etnomatemática no ensino 

fundamental. Assim, como especificidade desta pesquisa destaca-se os sujeitos da 

mesma, alunos de uma escola com características rurais, descendentes da cultura 

pomerana. 

 Em relação ao problema de pesquisa, Como os alunos representam ideias 

cotidianas de Geometria na produção de vídeos em sala de aula?, percebeu-se 

nas ações dos alunos que os mesmos conseguiram representar suas ideias de 

Geometria por meio de imagens, atuação, desempenho, bem como por ideias de 

concepção e opinião, enfatizando seu aprendizado sobre o conteúdo de Geometria 

na realização de uma obra audiovisual com base na área cinematográfica. Para 

responder ao problema e alcançar os objetivos propostos, os dados coletados foram 

divididos em três categorias de análise: Aprendizado lúdico do vídeo; Geometria no 

cotidiano e Interação. Estas categorias possibilitaram analisar as representações de 

Geometria no cotidiano do aluno.  

 Com a primeira categoria de análise „Aprendizado lúdico do vídeo‟ constatou-

se que a produção de vídeo contribuiu para aprimorar as aprendizagens de 

Geometria nas aulas de Matemática; foi uma atividade divertida, criativa e diferente, 

na qual puderam vivenciar os conteúdos na prática despertando sentimentos, 

emoções e significados aos alunos. Da mesma forma, esta atividade favoreceu a 

valorização da identidade pomerana, o desenvolvimento da criatividade, autonomia 

e liberdade de expressão, permitindo que os alunos pudessem se expor do seu jeito. 

De acordo com Pereira (2014) a produção de vídeo não é pra ser vista somente 

como um tema inovador, mas como uma abordagem inovadora na prática docente.  

 Na segunda categoria de análise „Geometria no cotidiano‟ a pesquisadora 

comprovou o quanto os alunos representaram suas ideias intuitivas de Geometria 

utilizando elementos de seu cotidiano. Concluiu que os alunos desenvolveram 

aprendizagens relacionando seu cotidiano na lavoura com as ferramentas do 

trabalho no campo, nos objetos e estrutura da escola e de outros ambientes como o 

de suas casas. Foi possível perceber nesta categoria, como os alunos se inteiraram 

de todo o processo de construção do vídeo, dos conceitos e suas representações, 
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identificando-se com a proposta pedagógica de utilizar a produção de vídeo nas 

aulas de matemática.  

 Esta ação de produzir vídeos com a possibilidade do aluno trazer seu 

cotidiano para a sala de aula, condiz com a proposta pedagógica da 

etnomatemática, que segundo D‟Ambrósio (2001, p. 47), possibilita “fazer da 

matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo (agora) e no espaço 

(aqui). E por meio da crítica, questionar o aqui e o agora. Ao fazer isso, 

mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmica cultural”. Nesta categoria, 

portanto, ficou evidente que os alunos trabalharam com seu cotidiano, pois os 

exemplos elencados por eles nas entrevistas, nos registros dos cadernos de 

anotações e nos vídeos, ressaltam seu fazer diário, as características de seu 

cotidiano, bem como, sua Identidade e Cultura Pomerana.  

 Na terceira categoria de análise „Interação‟ constatou-se que a produção de 

vídeos possibilitou aos alunos interagirem como um grupo e a desenvolverem 

habilidades quanto à organização e planejamento. Durante o processo de pré-

produção, produção e pós-produção foi possível constatar que os alunos se 

comprometeram com as atividades, tinham preocupação em melhorar a qualidade 

do vídeo e respeitavam as opiniões dos colegas.  

 Com estas três categorias conclui-se, portanto, que a produção de vídeo nas 

aulas de Matemática no Ensino Fundamental desenvolve habilidades, 

aprendizagens, interações, transformando os sujeitos envolvidos no processo, 

professores e alunos, que aprendem se divertindo. De acordo com Pereira (2014b) 

essa interação e comunicação entre os sujeitos, tendo o professor no seu papel de 

mediador, aquele que faz as devidas intervenções para instigar o aluno a pensar e 

agir, possibilita aos estudantes vivenciar lições que levam da escola para a vida. 

 Desta forma, objetivando incentivar a novas produções, após a finalização 

dos vídeos, estes foram postados no Youtube, no canal da professora/pesquisadora 

(Figura 47), e os alunos foram convidados através do WhatsApp para curtirem o 

canal e postarem mensagens sobre a experiência de realizar vídeos.  
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Alguns integrantes dos grupos escreveram mensagens sobre sentimentos, 

aprendizagens e sobre o vídeo como parte da avaliação do trimestre, de acordo com 

os exemplos a seguir: 

 

A9: “Ficou muito bom!! Eu adorei". 
 

A13: “Gostei da experiência de fazer o vídeo, pois acho mais fácil aprender os 
ângulos em forma de fazer vídeo do que em aula normal”. 
 

A11: “Achei bom fazer o vídeo, porque é melhor ter uma avaliação em forma 
de vídeo, do que ficar somente em sala de aula”. 

 

 

 Assim, investigando quais representações de Geometria foram encontradas 

nas produções de vídeo dos alunos do 8ª ano do Ensino Fundamental, a 

pesquisadora conclui que os objetivos foram alcançados, pois de acordo com os 

dados coletados e analisados nas categorias elencadas na pesquisa, os alunos 

destacaram sua Identidade Pomerana em alguns vídeos, explanaram sobre seus 

sonhos, e a Geometria foi mostrada em situações corriqueiras do seu dia a dia a 

partir, também, do aprendizado que tiveram juntos aos seus pais. Da mesma forma, 

demonstram com criatividade a geometria nos enquadramentos, comprovando que 

Figura  47 - Print screen do canal do Youtube. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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prestaram atenção nas aulas e que utilizaram o conhecimento aprendido em seus 

vídeos, filmando em vários ângulos. Foram além do esperado, com suas ideias, sua 

visão e comprometimento demonstraram a compreensão dos ângulos quanto a sua 

classificação de medidas, bem como suas definições e trouxeram outros conteúdos 

da Matemática, como média e estimativa.  

 

 

6.1 Considerações finais – achados da pesquisa 

 

 Quando iniciou esta pesquisa que incentivou os alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental a produzirem vídeos estudantis nas aulas de matemática, pensou-se 

que os alunos só realizariam a atividade, filmando, editando, representando suas 

ideias de Geometria, porém, foram observadas outras ações que repercutiram na 

escola, tanto para os professores quanto aos demais alunos.  

 Motivados pela produção de vídeo os alunos, sujeitos deste estudo, se 

reuniram para fazer um teatro para apresentar aos estudantes do turno da tarde, da 

educação infantil ao 5º ano (Figura 48), sendo: um integrante do G1, um integrante 

do G2, um integrante do G3, um integrante do G4, um integrante do G5 e uma aluna 

convidada do 7º ano. Cabe destacar, que estes alunos são bem extrovertidos e que 

o G4 já havia mencionado que queria fazer um vídeo engraçado, tipo teatro, mas 

que não chegaram a realizar desta forma. Os alunos então, sozinhos e sem ajuda 

dos professores da escola, mas com o apoio da equipe pedagógica, reuniram-se e 

criaram o roteiro de uma história engraçada, envolvendo questões como 

religiosidade, obediência aos pais, fé, prática de exercícios, demonstrando 

autonomia, iniciativa e criatividade. Esse fato ocorreu ao término do projeto vídeos. 

 

  

 

  

 

 

 

 

Figura  48 - Cenas da peça teatral "Não toque" elaborada por alunos do 7º e 8º anos. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Outro acontecimento que também merece destaque é que os alunos do 8º 

ano motivaram a professora de Ciências a trabalhar com os vídeos em suas aulas. 

De acordo com o relato da professora, os vídeos foram realizados na última semana 

de aula do III trimestre de 2018, sobre os assuntos estudados durante o ano. Foi 

uma forma de mostrarem o que aprenderam na sua disciplina e de deixarem 

registrado um pouco do conteúdo trabalhado para que ela pudesse mostrar aos 

estudantes do próximo ano letivo. Segundo a professora, que filmou os vídeos, a 

ideia foi proposta e os alunos se envolveram com o roteiro, organização e criação 

dos grupos. A proposta era realizar uma aula diferente e divertida, pois o conteúdo 

às vezes torna a aula cansativa. Conforme relato da professora, todos gostaram 

bastante da atividade, tanto a professora quanto os alunos, que nem perceberam o 

tempo passar (Figura 49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 Sendo assim, constata-se que a produção de vídeo nas aulas de matemática 

incentivou os alunos e os professores. Os alunos, a desenvolverem autonomia, a 

criatividade, entre tantas habilidades encontradas no caminho percorrido; e os 

professores, a realizarem outras atividades de aprendizagem em suas aulas.  Estas 

ações, segundo Pereira (2014c), modificam o espaço escolar, pois a produção de 

vídeo incentiva a novas aprendizagens, tanto para o professor quanto para o aluno, 

que interagem, aprendem e se divertem, trabalhando o conteúdo de forma 

diferenciada.  

 

 

Figura  49 - Cenas dos vídeos elaborados pelos grupos na disciplina de Ciências. 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Ao final desta pesquisa, pode-se afirmar que houve reflexão não só sobre as 

aprendizagens oriundas das representações de Geometria, desenvolvidas pelos 

alunos que possibilitaram a realização deste trabalho, mas também sobre a própria 

prática e aprendizagem da professora/pesquisadora. Como pesquisadora, buscou o 

distanciamento necessário e possível para a realização das análises dos dados. E 

destaca, foi tanto envolvimento e satisfação na realização desta investigação, que 

nem todas as palavras foram ditas, que muitas passaram despercebidas e que a 

vontade de continuar caminhando, filmando, refilmando, ensinando a produzir 

vídeos, permanece.  

 Para corroborar com este sentimento de satisfação, crescimento e 

pensamento de continuidade profissional da professora/pesquisadora, utiliza-se por 

empréstimo as palavras de Pereira (2014c, p. 97) para dizer que se “aprende a ser 

professor na sala de aula, trabalhando como professor, aprendendo na prática o seu 

ofício, refletindo sobre a sua prática e colaborando, assim, cada vez mais com sua 

formação e seu crescimento profissional”.  

 Não existe, portanto, a produção de vídeos sem a comunicação dos sujeitos 

que interagem, ou seja, entre professores e alunos agentes de todo o processo 

educacional, onde ambos aprendem e ensinam uns com os outros, pesquisam, 

interrogam, ouvem-se, opiniam e crescem no seu ofício e como seres humanos que 

produzem significados para as suas vidas.  

Neste sentido, a investigadora não poderia encerrar este trabalho sem 

mencionar aquele que norteou e norteia seu ofício de professora e pesquisadora, 

(Paulo Freire - educador, pedagogo e filósofo brasileiro), destacando uma das suas 

frases que mais lhe chama a atenção. 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1996, p. 32). 
 
 

  Assim sendo, durante a pesquisa de mestrado a professora/pesquisadora 

refletiu sobre sua prática pedagógica, pesquisou e descobriu novas possibilidades 

com a produção de vídeo estudantil nas aulas de Matemática. Criou momentos de 

interação que resultaram em valorização do trabalho desenvolvido pelos alunos que 
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se sentiram valorizados, não só pela nota obtida, mas por participar da atividade, por 

expor sua cultura e seu modo de viver na comunidade.  

A matemática, neste sentido, foi vivenciada com êxito e alegria pelos alunos 

que utilizaram suas ideias para representar o conteúdo de Geometria estudado. 

Finaliza-se, portanto, com a certeza de que a produção de vídeo estudantil nas aulas 

de Matemática foi bem aceita pelos alunos e repercutiu para além da sala de aula.  
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Anexo A – Autorização da escola para realização da pesquisa 
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Anexo B – Autorização para uso de imagem, voz, objetos e histórias 
 
 
  
 

 


