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RESUMO  

Ao longo do tempo, a sociedade vem sofrendo transformações nos mais variados aspectos: na 
comunicação, relacionamentos, produção de conhecimento, dentre outros. Este estudo tem como 
objetivo apresentar resultados de pesquisas relativas a utilização de tecnologias digitais no processo 
de ensino da matemática, mais especificamente abordaremos a utilização de vídeos.   Segundo Rosa 
(2017), as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, juntamente com a popularização das 
Tecnologias Móveis Sem Fio, ampliaram o acesso às informações e esse fato causou mudanças nos 
hábitos das pessoas. Nessa mesma linha de pensar, Fonseca (2013) destaca a evolução dos 
dispositivos móveis, que podem ser explorados no contexto educacional, proporcionando a 
aprendizagem, denominada Mobile Learning – Aprendizagem Móvel. Saccol, Schlemmer, Barbosa 
(2012) apontam a mobilidade dos aprendizes como uma característica fundamental nesse tipo de 
aprendizagem. Devido à portabilidade dessa tecnologia, os mesmos podem ter acesso à informação, 
mesmo estando distantes uns dos outros e também de espaços formais de educação. Uma outra 
característica vinculada ao m-learning, que é apontada pelos autores é o fato de promover acesso à 
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educação a grupos sociais menos favorecidos ou que se encontram em localidades isoladas, como 
comunidades rurais.  De forma paralela a essa evolução dos dispositivos móveis, destacamos 
também   a utilização de vídeos no processo educacional, visto que é “uma importante ferramenta de 
ensino utilizada frequentemente na Educação a Distância, mas, com o passar dos anos e o grande 
acesso à internet, essa mídia vem se destacando na educação em geral” (SANTOS, 2015, p. 01).
 Oechsler (2015), com o intuito de apontar possíveis lacunas e perspectivas em relação à 
utilização de vídeos em aulas de Matemática, realizou uma revisão de literatura de trabalhos da 
Educação Matemática, nos quais o foco estava em torno do tema “vídeos”. Para isso, foi realizada uma 
busca de teses e dissertações do banco de teses da CAPES, considerando as palavras-chave vídeo, 
filme, mídia, multimídia e audiovisual, de estudos realizados no período de 2004 a janeiro de 2015. A 
partir deste trabalho, Borba e Oechsler (2018) encontraram três vertentes para o uso do vídeo: (i) 
gravação de aulas, (ii) vídeo como recurso didático e (iii) produção de vídeos, tanto por alunos quanto 
por professores. Para fins de pesquisa, atentar-nos-emos na utilização do vídeo como recurso 
didático. Sendo assim, destacamos o estudo de Amaral (2013), no qual, dentre outros aspectos a 
respeito da utilização dos vídeos nas aulas de matemática, a autora destaca aquele que aborda o vídeo 
como instrumento informativo e uma ferramenta para iniciar o conteúdo matemático.   Santos (2014), 
em sua pesquisa, apresenta sugestões de atividades didáticas que podem ser realizadas pelos 
professores de Matemática do Ensino Médio na abordagem de conteúdos de geometria plana, a partir 
da exibição do vídeo educativo.  Essas pesquisas reforçam a posição de que o vídeo pode ser utilizado 
como um recurso impulsionador da aprendizagem e sua utilização de forma contextualizada valoriza a 
comunicação por meio dos elementos, tais como, imagens e sons. 
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