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RESUMO

Neste trabalho, discorremos sobre a possibilidade da produção e do uso de
vídeo-aulas de história da matemática por professores do ensino Fundamental e
Médio como forma de contribuir para o desenvolvimento de suas aulas. Nosso
objetivo é dar a esses professores de matemática uma opção de conectarem os
aspectos sociais, científicos, conceituais e didáticos dos tópicos matemáticos
ensinados aos seus alunos, tomando como base a presença da matemática na
história humana. Assim, consideramos possível que os professores e seus alunos
relacionem a matemática às outras ciências, à cultura e à educação, e reflitam
acerca das diversas formas de representações e padrões de organização da
natureza e da cultura, habilitando-se a observar e interpretar situações que
envolvam questões matemáticas, associadas aos diversos meios de comunicação
e informação de nosso tempo. Para realizar nosso trabalho, buscamos alguns
estudos histórico-epistemológicos já realizados por outros pesquisadores em
história da matemática com vistas à elaboração das vídeo-aulas. Além disso,
utilizamos as mais variadas mídias disponíveis para dar uma dinâmica
construtiva às formulações matemáticas estabelecidas ao longo da história.
Nesse sentido, Nos apoiamos nas diretrizes sustentadas pela informática
educativa, pelas técnicas de elaboração de vídeo, bem como nas propostas de
ensino de matemática por atividades e na investigação histórica defendida por
Mendes (2001, 2009a, 2009b). A experimentação de validação permitiu-nos
concluir que as técnicas utilizadas por nós para a produção das vídeo-aulas de
história da matemática mostraram-se válidas e possíveis de serem executadas
com um mínimo de recurso tecnológico e que elas têm eficácia de uso em sala
de aula.

Palavras-chave: Ensino de matemática. História da Matemática. Video-aulas.
Informática educativa.

ABSTRACT

In this work we are disagreeing with the possibility of production and of the use
of video-class for the disciplines of history of mathematics by the teachers of
elementary e middle school as a way to contribute to the development of their
classes. Our goal is to provide to the mathematics teachers the option of
connecting social, scientific, cognitive, and didactic aspects of topics in math
thoughts to their students. That shall be based in the presence of mathematics in
the history of humanity. Thus, we consider possible that teachers and their
students can link and relate mathematics to other sciences, education culture, and
reflect about the many ways of represent them, as well as the patters of
organization of nature and of culture. In this way, they shall be able to observe
and interpret situations that involve mathematical questions associated to the
various means of historic-epistemological studies already done by other
researchers and scholars in the field of history of mathematics who works in
creating video-classes. In addition to that, we can use all the available media in
order to give edifying dynamics to the mathematical formulations established
throughout history. In this sense, we are based and focused on the objectives,
which are sustained by educational computer technology, techniques for video
making, as well as mathematical teaching proposals and the historical inquiring
made by Mendes (2001, 2009a, 2009b). The validating experimentation allowed
us to conclude that the techniques we used in the production of the history of
mathematics video-classes proved they to be valid ones. They are able to be
executed with the minimum of technological resources. In addition, they have
the same efficacy as far as classroom use.

Keywords: Mathematic teaching.
Educational computer technology.
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APRESENTAÇÃO

Lousa e giz, principalmente na Era atual, já não são as únicas tecnologias disponíveis
para o professor de Matemática ou de qualquer outra disciplina. Com advento da era das
novas tecnologias de informação e comunicação, como computadores, calculadoras, filmes,
televisão, vídeo e muitos outros, é necessário que despertemos para o uso dessas ferramentas
em sala de aula. No entanto, muitas vezes, quando a tecnologia é introduzida em salas de aula
de Matemática, não se leva em consideração o seu papel, ou o seu impacto no ensino e
aprendizagem.
Esta dissertação aborda algumas questões suscitadas pela introdução de novas
tecnologias da informação e comunicação no ensino e aprendizagem da Matemática,
especialmente acerca da produção e uso de video-aulas de história da Matemática. Nossa
proposta da utilização da tecnologia por meio de video-aulas apóia-se no entendimento do uso
de tecnologias como um elo entre o professor, o conhecimento matemático e o
desenvolvimento da compreensão do aluno.
Os capítulos estão estruturados de maneira a abordar a aprendizagem da Matemática
através da inserção de novas tecnologias no ensino, propondo a utilização de video-aulas de
história da Matemática como uma possibilidade didática no ensino da Matemática. As
tecnologias apresentadas são as do computador e da produção de vídeos, mas é também feita
referência a outros meios tecnológicos, incluindo os já consagrados pela tradição social e
tecnológica. Quer se trate de questões de interesse geral ou específicos da Matemática,
focamos nossa atenção principal no ensino-aprendizagem da Matemática baseada em sua
história por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação.
Nossa proposta está baseada nas diretrizes sustentadas pela informática educativa,
pelas técnicas de elaboração de vídeo, bem como nas propostas de ensino de matemática por
atividades e na investigação histórica defendida por Mendes (2001, 2009a, 2009b).
Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, o capítulo I (Considerações gerais
sobre o estudo) apresenta esta dissertação, incluindo justificativas, objetivos, metodologias,
etc. No capítulo II, intitulado “A Importância da História da Matemática no Processo de
Ensino e Aprendizagem de Matemática”, discutimos a importância do uso da História da
Matemática em sala de aula; a História da Matemática e as indagações de seu uso e o papel da
História na formação do professor de Matemática.
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Já no capítulo III, denominado “Tecnologias da comunicação e informação no ensino de
matemática: o vídeo como uma possibilidade”, abordamos alguns conceitos e um pouco da
história da informática; falamos sobre o papel da Tecnologia da Educação na ampliação do
uso didático da história da Matemática e sobre as potencialidades da utilização didática do
vídeo.
No capítulo IV, que tem o título “Um modelo de video-aula para concretizar a
proposta”, caracterizamos o que é um vídeo educativo e relatamos nossa experiência na
produção das video-aulas, além de apresentarmos uma lista com sugestões de vídeos de
história da matemáticas bem como a maneira de usá-los em sala de aula.
O capítulo V apresenta nossa experiência nas testagens das video-aulas, as análises dos
depoimentos dos participantes da pesquisa e ainda as reflexões finais, com algumas
considerações acerca das possibilidades didáticas de uso dos vídeos em história da
Matemática, considerando nossas experiências e reflexões realizadas ao longo de nossa
pesquisa.
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I - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O ESTUDO

Vivemos na sociedade da comunicação, da informação e da aprendizagem coletiva, na
qual o conhecimento não é estático, pronto e acabado; ao contrário, é um processo reflexivo,
permanente, e ao mesmo tempo dinâmico, considerando que necessita ser construído, refletido,
questionado, apropriado e reconstruído sempre. Isso exige que as instituições educacionais e os
sistemas de ensino adotem currículos e propostas educativas inovadoras, dinâmicas e criativas,
capazes de contribuir na formação de cidadãos críticos, criativos e comunicativos como
sujeitos sociais.
Sabemos que cada dia mais os meios de comunicação se incorporam, indistintamente,
ao cotidiano de todas as camadas sociais da população. Os conteúdos, conceitos e definições
utilizados pelos diversos instrumentos são tão absorvidos que, além de nos ocuparem por
horas, acabam, ainda, por virarem temas de muitas de nossas conversas diárias.
Essas atitudes não são somente da maior parte da população. Também profissionais da
educação se relacionam intimamente com os meios de comunicação, tanto quanto os alunos,
apesar de terem receios em publicar esse envolvimento. Felizmente, podemos afirmar que
mudanças já estão acontecendo, tanto na concepção dos educadores, quanto nas políticas de
formação docente.
Na perspectiva de construção de novos conhecimentos é que me dedico, neste trabalho
de pesquisa, no qual procuro refletir e ressignificar conhecimentos já existentes a respeito da
Matemática, e construir material didático que possa melhorar o processo ensino-aprendizagem
de Matemática.
A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – refletindo, até certo
ponto, o pensamento de grandes pensadores nacionais – declara que uma escola competente é
aquela que promove o conhecimento das várias linguagens que norteiam a era da informação.
Na busca por melhores opções pedagógicas de abordagem de conteúdos, e que tornem
o ensino mais significativo para o aluno, é que proponho a produção de vídeos de assuntos
relacionados à História da Matemática, pois, essa área do conhecimento fornece uma riqueza
de opções que a torna um campo de estudo e de pesquisas cada vez mais profícuo e, sendo
associada ao vídeo, ganhará um interesse ainda maior.
A objetividade do vídeo é impressionante. Carvalho e Gonçalves (2000) explicam que
“as imagens do vídeo causam impacto e falam por si mesmas”. O vídeo também tem uma
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dimensão moderna e lúdica (MORAN, 1995). Uma dimensão moderna, pois é um meio de
comunicação contemporâneo, novo e que integra várias linguagens. Lúdica, pois permite
brincar com a realidade e mostrá-la aonde quer que seja necessário ou desejável, contribuindo
para uma maior assimilação dos conteúdos pelos alunos.
Segundo D‟Ambrosio (2003), o grande avanço na evolução dos sistemas de
informação e comunicação aconteceu por ocasião da invenção da escrita, o que para ele é a
primeira tecnologia de informação e comunicação a distância. Isso mostra que, da mesma
maneira que a escrita contribuiu para a divulgação da informação, a utilização do vídeo em sala
de aula também poderá contribuir, porque faz parte desta evolução. O vídeo é um instrumento
que nos possibilita acessá-lo a qualquer hora e em qualquer lugar, transformando-se assim em
uma poderosa ferramenta de informação.
O vídeo está vinculado à televisão e o seu uso é bastante aceito pelos alunos, que o
acolhem como lazer e não como aula. O uso do vídeo auxilia na exibição do que se fala em
aula, possibilitando novos conhecimentos aos alunos, porém, não vai substituir o trabalho de
um bom profissional, afinal, os recursos didáticos só poderão obter efeito positivo se forem
bem compreendidos e explorados pelo professor.
Temos conhecimento de que um bom vídeo é interessante para introduzir um novo
assunto, para despertar a curiosidade e a motivação para novos temas. Isso facilitará o desejo
de pesquisa nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e da matéria.
Vídeo, para os alunos, significa “lazer” e não aula propriamente dita, o que transforma
sua postura e expectativas em relação à sua utilização. É necessário aproveitar essa expectativa
positiva para seduzir o aluno para os assuntos que se deseja trabalhar; em nosso caso
específico, a História da Matemática. Mas ao mesmo tempo saber que necessitamos prestar
atenção para estabelecer novas pontes entre o vídeo e as outras dinâmicas da aula.
As mensagens audiovisuais, como é o caso do vídeo, exigem do aluno pouco esforço
em ficar atento às informações, para que possa ocorrer maior integração com o conteúdo a ser
estudado; afinal, o vídeo tem som, cores e movimentos, e isso prende mais a atenção do aluno
e lhe dá mais amplitude de exercício cognitivo.
Diante desse quadro, proponho o estudo de alguns tópicos da Matemática com ênfase
na História da Matemática por meio de vídeos, pois sabemos que pode exercer um importante
papel no processo de ensino-aprendizagem tanto em relação ao professor quanto em relação ao
aluno. Ao estudante pode propiciar condições de perceber as diversas etapas da construção do
pensamento Matemático, entender as diferentes práticas sociais que geraram as necessidades
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de sua produção e trabalhar as diversas linguagens e formas simbólicas que o constituem e o
condicionam.
A história é uma fonte de informação para o ensino-aprendizagem da Matemática. Os
professores sabem que o conhecimento histórico desperta o interesse do aluno pelo conteúdo
que está sendo ensinado. Nesse ponto de vista, acredita-se que se pode buscar apoio na história
da Matemática para escolher métodos pedagogicamente adequados e interessantes para abordar
determinados tópicos. Um destes métodos pode ser o vídeo. Para Moran (1995, p. 2),
O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita.
Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a
sua força. Atingem-nos por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos
seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário) em outros
tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação sensorial-cinestésica com a
audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa
pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o
racional.

Na busca e organização de diversas fontes e tecnologias, ao desenvolver projetos em
sala de aula, deveria estar incluída a busca por vídeos que possam ser usados como instrumento
para o ensino da História da Matemática. A respeito dessa questão, argumenta Mendes (2001,
p. 16):
A Educação Matemática é considerada uma atividade essencialmente pluri e
interdisciplinar, constituindo-se de estudos e pesquisas dos mais diferentes tipos,
cujas finalidades principais são desenvolver, testar e divulgar métodos inovadores de
ensino; elaborar e implementar mudanças curriculares, além de desenvolver e testar
materiais de apoio para o ensino da matemática. Seu objetivo fundamental é tornar
esse ensino o mais eficaz e proveitoso possível.

Ainda sobre o assunto, um primeiro dado significativo, indicador da importância desse
estudo, refere-se a uma pesquisa exploratória realizada por Mendes e Fossa (1996, p. 17), na
qual se concluiu que:
Não há dúvida de que os professores investigados têm bastante interesse em apossarse do conhecimento da história da matemática, a fim de compreender melhor o
desenvolvimento dessa ciência entre nós. Há também grande interesse no uso da
história da matemática como um recurso pedagógico, porém, existe uma parcela
expressiva de professores que só serão convencidos do seu valor pedagógico
mediante a confecção de material eficaz incorporando um ponto de vista histórico.
(...) Outro aspecto conclusivo da investigação nos aponta para o alto grau de
desconhecimento dos professores acerca da história dos tópicos matemáticos que são
ensinados por eles. Em particular, falta-lhes uma orientação para que busquem esse
conhecimento em algumas referências bibliográficas e as transformem em atividades
que contribuam para a aprendizagem de seus alunos. (...) Quando a história é usada
no ensino de matemática ocorre quase sempre nos modelos tradicionais e, por isso, a
história não é inserida em uma abordagem eficaz de ensino. Essa prática é fruto da
própria formação acadêmica dos professores, cujo objetivo central é a apreensão de
um conhecimento matemático formal e estático. Assim, a falta de acesso que o
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professor tem ao material apropriado existente, dificulta o uso da história da
matemática na sala de aula.

A afirmação dos autores nos coloca diante de uma realidade que necessita ser encarada
pelos professores de Matemática, bem como pelas instituições formadoras de professores, as
quais, infelizmente, ainda trabalham com bases em conteúdos descontextualizados e
meramente descritivos e informativos, além de com pouco significado para a verdadeira
compreensão da importância e aplicabilidade da matemática no cotidiano de vida das pessoas.
Essa situação poderá ser revertida por meio da apropriação dos conhecimentos e
compreensão e dos objetivos e finalidades práticas da matemática. Para isso, basta que se
modifique nosso olhar e se criem novas propostas metodológicas de ensino de Matemática,
utilizando-se de vídeos criativos, que sejam instigadores da evolução do raciocínio humano, a
respeito da utilização e importância da matemática na solução dos problemas da vida cotidiana.
Tendo-se em vista essa perspectiva, nosso objetivo está voltado para a construção de
vídeos educativos, que possam fornecer ao professor elementos e instrumentos pedagógicos
que dinamizem suas aulas, contribuam para despertar o interesse e a aprendizagem do aluno e
facilitem a apropriação dos elementos da matemática para as diferentes áreas da vida.
O presente trabalho não tem a pretensão de solucionar todos os problemas no ensino da
Matemática, mas pretende contribuir para sua reflexão, apropriando-se de algo que está mais
do que nunca ao nosso alcance nos dias atuais como os meios de comunicação, mas nunca
tomando o lugar do professor, que é e será sempre essencial. Como afirma Gadotti (1994), a
educação sendo essencialmente a transmissão de valores, necessita do testemunho de valores
em presença. Por isso, os meios de comunicação e a tecnologia não podem substituir o
professor.
Assim, o professor não deve conceber as tecnologias da informação como uma
ameaça, mas como uma aliada que em muito pode contribuir para facilitar o processo ensinoaprendizagem.
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Gerais
Investigar as possibilidades didáticas do uso de video-aulas baseadas em
informações históricas acerca do desenvolvimento histórico e epistemológico da
Matemática.
Avaliar a possibilidade do uso de video-aulas de História da Matemática com um
grupo de professores do ensino fundamental, tendo em vista contribuir para a
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inclusão da História da Matemática como uma perspectiva didática de melhoria
da ação docente.

1.1.2 Específicos
Selecionar estudos histórico-epistemológicos já realizados pelo Grupo de
Pesquisa em Matemática e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), de modo a utilizá-los como subsídios para a elaboração de videoaulas sobre história da Matemática para professores do Ensino Fundamental ou
Médio.
Elaborar video-aulas de História da Matemática para fins didáticos, tomando
com referência o material Histórico produzido pelo grupo de pesquisadores em
Matemática e Cultura da UFRN e com base no software Camtasia Studio.
Testar o material produzido com um grupo de professores do ensino
fundamental, visando validar ou não a proposta e posteriormente apresentar
sugestões de uso com os alunos na sala de aula;
Apresentar um bloco de sugestões de vídeos sobre o tema estudado, para uso dos
professores a partir da internet e DVDs.

1.2 Metodologia da Pesquisa
O Projeto Video-aula história da Matemática constituiu-se em uma pesquisa
Bibliográfica e empírica de abordagem qualitativa, pois, como propõe Alves-Mazzotti (1998,
p.163), “as pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, usam uma
grande variedade de procedimentos e instrumentos de construção de dados”. Nessa perspectiva,
o estudo foi desenvolvido por meio de instrumentos, nas seguintes etapas:
No primeiro momento, fizemos uma pesquisa bibliográfica acerca do desenvolvimento
histórico e epistemológico dos conteúdos matemáticos selecionados entre aqueles realizados
pelo Grupo de Pesquisa em Matemática e Cultura da UFRN, de modo que eles puderam
subsidiar a elaboração das video-aulas. Essa etapa foi considerada de grande importância,
pois, foi a fonte principal de material para a produção das video-aulas. O material utilizado
nessa etapa da pesquisa foi principalmente aquele produzido pelo Grupo de Pesquisa em
Matemática e Cultura da UFRN, devido já existir um acervo significativo a esse respeito.
Optamos pelo tema números, todavia, ampliamos o material histórico na medida em que se fez
necessário.
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Nessa etapa também houve necessidade de pesquisar sobre os equipamentos e a
linguagem própria do vídeo, que viriam do contato direto com os equipamentos e software para
as produções, que no final da pesquisa seriam concluídas e divulgadas.
As informações foram selecionadas rigorosamente e de maneira crítica, pela sua
importância e contribuição para o entendimento e compreensão dialógica com as diferentes
características da linguagem matemática (natureza teórica e sistemática, coerência interna,
procedimentos lógicos e linguísticos ligados a uma axiomática própria, entre outras), que não
se manifestam no conhecimento construído na escola.
Terminada a etapa da pesquisa bibliográfica e o estudo rigoroso dos assuntos, os
vídeos foram roteirizados, produzidos, e finalizados sob a supervisão do orientador desta
pesquisa para posteriormente serem finalizados como programas de video-aula, uma vez que
tal finalização é parcial; ainda necessitará de ajustes para a sua produção final.
Após a primeira etapa da produção dos vídeos, eles foram apresentados, aplicados e
discutidos em vários, momentos, dentre os quais, primeiramente com duas turmas de
Licenciatura em Pedagogia na disciplina Ensino de Matemática I e II (UFRN); com uma
turma da disciplina “Tópicos de História da Matemática”, ministrada no curso de licenciatura
em Matemática da UFRN. Além dessas turmas, os vídeos foram testados durante um
minicurso ministrado por nós no II Simpósio Nordeste De História e Educação Matemática –
II SNHEM – Natal/RN, com um grupo de professores de Matemática; Também foi testado
com um grupo de professores do Rio Tinto e, por último, foi testado em um minicurso
ministrado no V Colóquio de História e Tecnologia no Ensino da Matemática (V HTEM)
Recife/PE, com um grupo de professores de Matemática.
Ainda nesta etapa, com exceção do minicurso ministrado no V Colóquio de História e
Tecnologia no Ensino da Matemática (V HTEM) Recife/PE, fizemos a aplicação de um
questionário avaliativo com os professores do grupo participante da pesquisa que assistiram e
opinaram sobre as video-aulas, no sentido de analisar a sua importância para a aprendizagem
dos conceitos matemáticos.
Após a testagem das video-aulas de História da Matemática pelos alunos participantes
da pesquisa, fizemos a produção final com todas as modificações que foram necessárias e
sugeridas após a sua avaliação.
Na produção definitiva das video-aulas, de acordo com a aceitação pelos sujeitos
envolvidos na pesquisa, propomos a sua inclusão como recurso didático nos planos
pedagógicos das escolas públicas, esperando contribuir sobremaneira para a melhoria do
processo ensino-aprendizagem em Matemática.
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1.3 Referencial Teórico
A História da Matemática pode exercer um importante papel no processo de ensinoaprendizagem tanto em relação ao professor quanto em relação ao aluno, pois conforme
menciona Mendes (2006, p. 56),

De acordo com o nível de complexidade do conhecimento a ser construído pelos
estudantes, independente do nível escolar em que se encontrem, é adequado o uso de
atividades que favoreçam a interatividade entre sujeito e o seu objeto de
conhecimento, sempre em uma perspectiva contextualizadora que evidencie três
aspectos do conhecimento: o cotidiano, o escolar e o científico.

Para alcançar essa interatividade, sustenta-se a compreensão de que a aprendizagem
exige uma prática docente que possibilite ao aluno adquirir conhecimentos, dominar
categorias, conceitos e procedimentos que o instigue a pensar a realidade e consequentemente
intervir nela. Os trabalhos com video-aula podem desempenhar esse papel porque se
harmonizam com as mídias informáticas, de modo a aproveitar as vantagens de suas
potencialidades (BORBA & PENTEADO, 2007).
Na busca e organização de diversas fontes e tecnologias, ao desenvolver projetos em
sala de aula, o professor deveria incluir o uso de atividades que possam servir como
instrumentos para a inclusão da dimensão histórica da Matemática. A respeito dessa questão,
argumenta Mendes (2005, p. 54) que

É importante, portanto, (re) pensarmos uma forma de ensinar matemática
concretamente, visando quebrar os esquemas tradicionais e oferecer aos estudantes
informações que possam suprir suas necessidades e que os estimulem à investigação.
(...) Por isso, cabe-nos propor e testar estratégias que despertem a atenção dos alunos,
trabalhando com exemplos práticos e concretos, sempre aproveitando seus
conhecimentos prévios a partir de sua realidade construída.

Nesse sentido, Mendes (2006) apresenta uma proposta de atividades históricas que, se
forem cuidadosamente elaboradas, podem dar maior respaldo à Matemática ensinada, pois
dessa forma os estudantes são levados a se aproximarem da experiência da situação vivida no
momento da criação ou vivência do fato matemático a ser aprendido de maneira mais
dinâmica.
Portanto, o uso de atividades baseadas em história da Matemática é na verdade uma
ação oposta a um ensino visto como transmissão de conhecimento centrado no professor como
autoridade matemática e comportamental, resultando não somente em ineficácia pedagógica,
mas também na alienação do aluno (FOSSA, 1998). Isso porque o estudo de textos históricos,
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além de poder oferecer grande satisfação em si, pela curiosidade e fascínio acerca do passado,
é também útil para imprimir maior significação à Matemática (MENDES, 2006).
Para Fossa (2006, p. 138),
O aluno precisa no processo de aprendizagem, repensar o que já foi pensado por
outros – ou seja, é necessário que o aluno se aproprie do que já foi elaborado por
matemáticos anteriores. Esse processo de apropriação é semelhante à atividade de
escalar uma montanha, pois o professor pode indicar quais são as trilhas mais
apropriadas ou mais fáceis, mas é o aluno que tem de subi-la com seus próprios
esforços.

A história como uma fonte de motivação para a aprendizagem da Matemática é
fundamental, porque torna as aulas mais atraentes e desperta o interesse dos estudantes para a
Matemática; porém, devemos tomar cuidado, alerta Fossa (2006), não devemos utilizar as
fontes históricas apenas como mera curiosidade ou como uma fuga da Matemática, ou ainda
como anedotário. Seu sentido se faz quando os conceitos e problemas históricos são
incorporados ao dia-a-dia da sala de aula e passam a fazer parte da experiência matemática dos
alunos.
Na utilização das vídeo-aulas de história da Matemática, como uma ferramenta da
técnica disponível para melhorar o processo de ensino aprendizagem, assumimos a postura de
que

a perspectiva histórica, à qual abraçamos, sugere que os seres humanos são
constituídos por técnicas que estendem e modificam seu raciocínio e, ao mesmo
tempo, esses mesmos seres humanos estão constantemente transformando essas
técnicas. (BORBA & PENTEADO, 2007, p.48)

Nos dias atuais, com a utilização das novas tecnologias da informação e comunicação
(NTIC), já não existe o predomínio da escrita, mas começa a ser preponderante a comunicação
visual. Embora muitos em nosso meio ainda hoje não considerem o lápis e papel como
tecnologias (BORBA & PENTEADO, 2007), porque estão mergulhados em uma zona de
conforto que precisa ser rompida com a introdução de novas tecnologias.

É certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no falar/ditar
do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, em um uso moderado
da impressão. Uma verdadeira integração da informática (como do audiovisual)
supõe, portanto, o abandono de um hábito antropológico mais que milenar, o que
não pode ser feito em alguns anos. (LÉVY, 1993, p. 8-9)

O surgimento dessa nova visão pode comparar-se a outros grandes acontecimentos da
história da humanidade, como a revolução agrícola, a invenção do alfabeto ou a revolução
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industrial. Tal como esses acontecimentos alteraram a história da humanidade, também agora
estamos perante uma nova mudança paradigmática no processo de ensino aprendizagem em
nossas escolas.
Porém, vemos que

Os diversos agenciamentos de mídias, tecnologias intelectuais, linguagens e
métodos de trabalho disponíveis em uma dada época condicionam
fundamentalmente a maneira de pensar e funcionar em grupo vigente em uma
sociedade. (LÉVY, 1993, p. 52)

Portanto, fica claro que uma mídia não extermina outra. De maneira geral, o cinema
não acabou com o teatro, o vídeo não eliminou o cinema; da mesma forma, a oralidade não foi
suprimida pela escrita. Ao contrário, foi criada uma nova oralidade a partir da leitura e da
escrita, da mesma maneira que as vídeo-aulas não substituirão definitivamente os demais
meios tecnológicos disponíveis e muito menos os exterminarão.
É preciso que a chegada de uma mídia qualitativamente diferente contribua para uma
mudança de posicionamento frente às práticas de ensino tradicionalmente vividas ao longo
dos tempos. Assim, uma nova ferramenta tecnológica pode ser considerada como um
instrumento do conhecimento a mais, como lembram Borba & Penteado ( 2007, p. 64):

Aqui vale observarmos o fato de que lançar mão do uso das tecnologias de
informática não significa necessariamente abandonar as outras tecnologias. É
preciso avaliar o que queremos enfatizar e qual a mídia mais adequada para atender
o nosso propósito.

Devemos lembrar sempre que as novas e antigas tecnologias podem servir tanto para
inovar como para reforçar comportamentos e modelos comunicativos de ensino; entretanto, os
meios, por si sós, não são capazes de trazer contribuições para a área educacional, o que
significa dizer que

Toda criação equivale a utilizar de maneira original elementos preexistentes. Todo
uso criativo, ao descobrir novas possibilidades, atinge o plano da criação... Criação e
uso são, na verdade, dimensões complementares de uma mesma operação elementar
de conexão, com seus efeitos de reinterpretação e construção de novos significados.
(LÉVY, 1993, p. 58)

Assim, as tecnologias de informação e/ou comunicação possibilitam ao indivíduo ter
acesso a uma ampla gama de informações e complexidades de um contexto (próximo ou
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distante) que, num processo educativo, pode servir como elemento de aprendizagem, como
espaço de socialização, gerando saberes e conhecimentos científicos.
Uma forte razão para a utilização das vídeo-aulas nesse contexto é a de permitir
facilmente que o espectador realize a essencial transposição do saber e do saber-fazer. Por
outro lado, o vídeo é portador de uma perspectiva fidedigna da representação da realidade
através de histórias contadas, bem como dos conceitos de medição que se pretendem associar
a ela, pois

Ao lado dos conteúdos escolares de natureza científica, grande parte da população
do planeta, que não tem acesso à cultura letrada, se educou com base nessas
emblemáticas histórias milenares que foram sopradas pelas vozes ancestrais como
sementes ao vento. (...) Tais narrativas literárias que ordenam o mundo, explicandoo partem da herança da humanidade e são oriundas de todas as culturas. (FARIAS,
2006, p. 15, 16)

Dessa forma, nosso trabalho pretende contribuir para a diversificação metodológica do
ensino, de acordo com as indicações preconizadas pelos programas curriculares, pretendendo
ser um instrumento provocador de ação. Isso porque admitimos que

talvez a técnica mais forte inventada, e a maior de todas as invenções sociais, tenha
sido a “codificação” do saber popular em histórias. Isso teve duplo efeito de tornar o
conteúdo mais facilmente lembrado – crucial em culturas em que todo o
conhecimento tinha de ser preservado em lembranças vivas – e para dar forma à
ligação emocional do ouvinte com esses conteúdos. Podia-se garantir maior coesão
dentro do grupo social, codificando-se em histórias o saber popular que era vital à
sociedade – sejam relações de parentesco corretas e comportamento correto,
atividades econômicas, direitos de propriedade, status de classe ou conhecimento
médico e sua aplicação. (EGAN, 2002, p. 23)

Com base nessas reflexões, admitimos que as vídeo-aulas de história da Matemática
poderão ser usadas como um instrumento didático, que sensibilize a busca autônoma do
conhecimento por meio de investigação, apresentando o conceito da medição. O vídeo pode,
portanto, ser tomado como instrumento mediático, “ao entrar em um espaço interativo e
reticular de manipulação, de associação e de leitura, a imagem e o som adquirem um estatuto
de quase-textos” (LÉVY, 1993, p. 33).
Neste capítulo apresentamos nossas considerações iniciais e introdutórias a respeito do
que pretendemos nesta dissertação; procuramos destacar a importância das tecnologias da
informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem na cultura atual, com ênfase
na linguagem audiovisual exemplificando o uso do vídeo. Abordamos ainda os objetivos,
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metodologias e referencial teórico a respeito do ensino da Matemática na sua abordagem
histórica.
No capítulo seguinte, procuraremos destacar a importância da História da Matemática
no processo de ensino e aprendizagem de Matemática, bem como seu uso em sala de aula, as
diversas opiniões de diferentes autores levantando questionamentos sobre a defesa de sua
utilização, bem como as objeções à sua aplicação ou concepção.
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II - A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

A história da matemática não é apenas uma caixa de
tintas com que um pode fazer a imagem da matemática
mais colorida, para capturar o interesse dos estudantes
em seus diferentes níveis de ensino, é uma parte da
imagem em si. Se é uma parte tão importante que vai
dar uma melhor compreensão do que a matemática é
tudo, se vão alargar os horizontes dos alunos, talvez não
só seus horizontes matemáticos (...) então deve ser
incluída no ensino

Torkil Heiede (1996, p. 241)

2. 1 Uso da História na Educação Matemática e sua importância
Antes de adentrarmos nos aspectos referentes à defesa e contra-argumentações acerca
do uso da Historia da Matemática no ensino da Matemática, esclarecemos que, apesar de
encontramos fortes razões para defender o uso didático da história da Matemática,
asseguramos que a referente abordagem não significa de maneira alguma que somente esta
seja a abordagem correta ou mais adequada para se ensinar a Matemática, e também que
nossos argumentos em contrário à sua utilização não significam que esta abordagem deva ser
desconsiderada no processo de ensino de Matemática. Acreditamos que a história da
Matemática é apenas uma das diversas tendências metodológicas do ensino da Matemática
(MENDES, 2006), como por exemplo: o uso de materiais concretos e jogos; a
etnomatemática; a resolução de problemas; a modelagem matemática, e ainda o uso de
computadores no ensino da matemática, dentre outras. Apenas admitimos, como Mendes
(2006, p. 55), que

A utilização da história no ensino da matemática surge como uma proposta que
procura enfatizar o caráter investigatório do processo de construção do edifício
matemático, podendo levar os estudiosos dessa área de pesquisa à elaboração,
testagem e avaliação de atividades de ensino centradas na utilização de informações
históricas relacionadas aos tópicos que pretendem ensinar.

Comungando dessa mesma ideia, Baroni e Nobre (1999, p. 129) destacam algumas
dessas teorias-educacionais:
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A Modelagem, a Etnomatemática, a Informática, dentre outros, são exemplos de
importantes estudos teórico-educacionais que proporcionam avanços nas relações
educacionais voltadas ao trabalho diário do professor de matemática. A história da
matemática é um destes instrumentos que, nos últimos tempos, vem ganhando certo
destaque no meio acadêmico-educacional.

Dessa maneira, cabe ao professor analisar a respeito de qual é a melhor abordagem
para ensinar o assunto determinado que se pretende, e não qual a melhor abordagem única
para se ensinar Matemática, seja ela qual for.
Como vários estudos têm apontado, "a história da matemática pode desempenhar um
papel importante no ensino e aprendizagem da matemática" (FAUVEL & Assim, a História
da Matemática apresenta um potencial pedagógico muito grande e, mais especificamente,
apresenta a possibilidade de trabalharmos os afetos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem de uma maneira positiva, podendo colaborar para quebrar o ciclo de exclusão
em relação à Matemática escolar que encontramos hoje. O aluno, ao tomar contato com as
produções de diferentes épocas e culturas, pode ressignificá-las com base em suas próprias
experiências e estabelecer uma atividade dialógica com as diferentes características da
linguagem matemática (natureza teórica e sistemática, coerência interna, procedimentos
lógicos e linguísticos ligados a uma axiomática própria, entre outras), que não se manifestam
no conhecimento construído na escola.
Uma das formas em que o ensino de Matemática tem sido apresentado e que pode
trazer prejuízos à aprendizagem é a descrita por Imenes (1990, p. 23):

A Matemática apresentada no ensino de Matemática é a-histórica. História é coisa
dos homens e, como a Matemática escolar se desenvolve em um ambiente
exclusivamente matemático, fechado em si mesmo, onde não entram as coisas dos
homens, ela se mostra a-histórica, não aparece como construção humana, não é parte
de nossa cultura, não é gerada num ambiente sociocultural.

A história da Matemática pode ser uma alternativa para solucionar esse problema. Isso
se considerarmos que os alunos podem experimentar o assunto como uma atividade humana,
que foi descoberto, inventado, alterado e prorrogado sob a influência de pessoas ao longo do
tempo. Em vez de ver a Matemática como algo pré-fabricado, eles podem ver que a
Matemática está sempre em uma constante e crescente mudança no seu corpo de
conhecimentos. Os alunos poderão adquirir alguma noção de processos e de progressos, bem
como poderão aprender sobre as influências sociais e culturais. Além disso, a história acentua
as relações entre a Matemática e o seu papel em outras disciplinas, o que contribuirá para
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colocar a Matemática em uma perspectiva mais ampla e, assim, aprofundar a compreensão
dos alunos.
Dessa forma, a História da Matemática oferece oportunidades para se obter uma melhor
visão do que é a Matemática. Os professores podem encontrar na informação histórica um
tópico matemático que a torna mais fácil de explicar ou dar um exemplo aos estudantes. Além
disso, pode-se admitir que o conhecimento histórico do professor dê uma ideia mais clara em
diferentes estágios de aprendizagem, típica de dificuldades de aprendizagem. Em um nível
mais pessoal, a história também ajuda a sustentar o interesse do professor de Matemática.
Não só o professor de Matemática, mas também os pesquisadores podem lucrar com a
história da Matemática. Ela fornece aos professores e pesquisadores uma abundância de
problemas matemáticos interessantes, fontes e métodos que podem ser utilizados de forma
implícita ou explícita. A evolução histórica pode ajudar o pesquisador a pensar com base em
uma trajetória de aprendizagem adequada antes de uma experiência de ensino, mas também
pode trazer novas perspectivas para a análise do trabalho do aluno.
Entende-se que, com a história da Matemática, tem-se a possibilidade de buscar outra
forma de ver e entender essa disciplina, tornando-a mais contextualizada, mais integrada com
as outras disciplinas, mais agradável, pois as ideias matemáticas estão presentes em todos os
momentos da história em todas as civilizações (D‟AMBROSIO, 1999).

Um dos fatores a ser observado no ensino da Matemática é o baixo rendimento dos
alunos em sua aprendizagem. Muitos são os fatores apontados, porém, os resultados
insatisfatórios decorrem do ensino de procedimento e regras, o que limita a capacidade do
aluno na compreensão de conceitos e representações (SANTOS, 2007).
Isso acontece porque, de acordo com Thompson (1992, p.127), muitos indivíduos
consideram a Matemática uma disciplina com resultados precisos e procedimentos infalíveis,
em que os elementos fundamentais baseiam-se nas operações aritméticas, procedimentos
algébricos, definições e teoremas geométricos.
O uso da história no ensino da Matemática é um dos recursos que poderá facilitar o
ensino da Matemática quando concebido de acordo com o que diz Mendes (2001, p. 68):

Podemos considerar inicialmente que o uso da história como recurso pedagógico
tem como principal finalidade promover um ensino-aprendizagem da matemática
que busque dar uma ressignificação ao conhecimento matemático produzido pela
sociedade ao longo dos tempos. Com essa prática, acreditamos ser possível imprimir
maior motivação e criatividade cognitiva às atividades de sala de aula durante nossa
ação docente, pois esperamos que esse modo de encarar o ensino de matemática
possa constituir-se em um dos agentes provocadores de ruptura na prática tradicional
educativa vivida até hoje nas aulas de matemática.
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Complementa Mendes que “A nossa resposta é constituída de um argumento
favorável ao uso da história como um agente fomentador do ato cognitivo em sala de aula,
desde que seja configurado na forma de atividade para o aluno” (2009, p. 107-108).
Acreditamos, pois, que os métodos tradicionais de ensino já não são suficientes para

atender às demandas da Educação Matemática e para desenvolver habilidades e
proporcionar a experiência prática dos conceitos matemáticos.
Ainda a esse respeito, Miguel (1993, p. 107, 108) diz que
Entre as opiniões extremadas que tentam nos convencer que a história tudo pode ou
que a história nada pode, parece-nos mais adequado assumir uma posição
intermediária que acredita que a história – apenas quando devidamente reconstituída
com fins pedagógicos e organicamente articulada com as demais variáveis que
intervêm no processo de planejamento didático – pode e deve desempenhar um
papél subsidiário em educação matemática.

Só recentemente tem havido um forte apelo para as fundamentações teóricas e
metodológicas acerca do papel da história na Educação Matemática. O relatório de História
em Educação Matemática, O Estudo ICMI (FAUVEL & MAANEN, 2000), deram uma
valiosa contribuição a esse respeito, através da seleção de teorias, resultados, experiências e
ideias de aplicação da história em Educação Matemática de todo o mundo.

Segundo Radford (1997, p. 26),
durante estes últimos anos, a história da Matemática tem sido crescentemente
utilizada para fins didáticos. Uma das bem conhecidas formas de fazê-lo é relacionar
os relatos históricos para estudantes. Outra forma é ver a história da Matemática
como um enorme arsenal de problemas ordenados cronologicamente e "importá-los"
para a sala de aula e ter alunos para resolvê-los. Embora a motivação de alguns
alunos possa ser adquirida através de ambas as ações, o uso da história da
Matemática se mantém em um nível superficial. (tradução nossa)

O que precisamos fazer é buscar elementos na História da Matemática, porém,
evitando a simples apresentação de fatos e dados sobre obras e seus autores sem uma
contextualização (CURY e MOTTA, 2008).
Ainda segundo Cury e Motta (2008, p. 83),
Em termos de História da Matemática, é possível apontar possíveis abordagens para
o ensino, tais como:
1. Encontrar novas soluções para problemas já resolvidos;
2. Buscar problemas não resolvidos e tentar solucioná-los com recursos mais
potentes;
3. Procurar informações em livros, periódicos ou internet, para contextualizar o
ensino de algum tópico;
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4. Ilustrar problemas clássicos, através de animações produzidas em computador;
5. Apresentar antigas maneiras de executar uma operação e propor ao aluno que crie
um programa para efetuá-las, testando os resultados;
6. Buscar conhecimentos sobre o ensino de um determinado conteúdo de
Matemática, em livros antigos ou filmes, para discutir a forma como o conteúdo é
trabalhado atualmente.

Nessa perspectiva, entende-se que, com a história da Matemática, tem-se a
possibilidade de buscar outra forma de ver e entender essa disciplina, tornando-a mais
contextualizada, mais integrada com as outras disciplinas, mais agradável.
Nós não recomendaríamos a utilização da história da Matemática na Educação
Matemática se não acreditássemos que a história pode fazer uma diferença. A incorporação da
história em Educação Matemática pode trazer muitos benéficos para os alunos, ao currículo
dos professores, e desenvolveras pesquisas de diferentes maneiras. Apresentamos aqui nossos
argumentos para ilustrar sua utilização no ensino da Matemática.
Acreditamos que História da Matemática pode exercer um importante papel no
processo de ensino-aprendizagem, tanto em relação ao professor quanto em relação ao aluno.
Para alcançar essa interatividade, sustenta-se a compreensão de que a aprendizagem
exige uma prática docente que possibilite ao aluno adquirir conhecimentos, dominar
categorias, conceitos e procedimentos que o instigue a pensar a realidade e consequentemente
intervir nela. Os trabalhos com vídeo-aula podem desempenhar esse papel porque se
harmonizam com as mídias informáticas de modo a aproveitar as vantagens de suas
potencialidades (BORBA & PENTEADO, 2007).
Na busca e organização de diversas fontes e tecnologias, ao desenvolver projetos em
sala de aula, o professor deveria incluir a busca por atividades que possam ser usadas como
instrumentos para ensino da história da Matemática. A respeito dessa questão, argumenta
Mendes (2005, p.54) que

é importante, portanto, (re) pensarmos uma forma de ensinar matemática
concretamente, visando quebrar os esquemas tradicionais e oferecer aos estudantes
informações que possam suprir suas necessidades e que os estimulem à investigação.
(...) Por isso, cabe-nos propor e testar estratégias que despertem a atenção dos alunos,
trabalhando com exemplos práticos e concretos, sempre aproveitando seus
conhecimentos prévios a partir de sua realidade construída.

Mendes (2006) apresenta uma proposta de atividades históricas que, cuidadosamente
elaboradas, podem dar maior respaldo à Matemática escolar, pois dessa forma os estudantes
são levados a se aproximarem da experiência da situação vivida no momento da criação, ou
vivência do fato matemático a ser aprendido, de maneira mais dinâmica.
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Ainda segundo Mendes (2001, p. 89),

Esse tipo de abordagem metodológica permite aos alunos levantarem hipóteses e
interpretá-las, para depois discuti-las em classe com o professor e colegas. Mesmo
que a escola não ofereça condições materiais desejáveis para o exercício dessa
prática, não se justifica a omissão do professor, pois é necessário tentarmos melhorar
de alguma forma a qualidade do ensino adaptada às condições da escola e ao nível
de seus alunos.

De acordo com D‟Ambrosio (1996), um elemento fundamental da História da
Matemática é que possibilita perceber dentro do contexto como as teorias e práticas
matemáticas nasceram e se desenvolveram.
Assim, a história da Matemática tem grande motivação e relevância para o aluno,
permitindo-lhe avaliar o surgimento da matemática como um produto das necessidades do
homem e suas aplicações desde a Antiguidade.
O contexto histórico de alguns teoremas e problemas desperta a atenção dos alunos,
aumenta o seu interesse, concentração e até mesmo a participação em aula. O uso dessa
metodologia aumenta o desenvolvimento e formação integral dos alunos, reforça a sua
capacidade de investigação, desenvolve suas habilidades e estruturas mentais como o
pensamento lógico e crítico, e o raciocínio.
Para Guzmán (1992, IV, p.16):
A história fornece um excelente guia para a elaboração de questões diferentes, têm
surgido problemas e conceitos importantes da matéria, dá-nos luz para compreender
a razão que levou o homem lidar com elas com interesse. Conhecer a evolução das
ideias que temos a intenção de tratar, sabemos perfeitamente seu lugar nas diferentes
consequências, aplicações interessantes dos que têm surgido, a situação recente das
teorias que dela tem derivado, etc.

Nos termos de eficácia pedagógica, não só em curto prazo, mas a médio e longo
prazos, também transmitem um lista de conhecimentos, os resultados estereotipados,
exposição fechada e acabada da ciência estática, manuais que escondem o caminho em
ziguezague de criação da ciência, deve despertar no aluno, futuro profissional, atitudes
científicas ou técnicas, e os hábitos de acordo com o método científico metodológico.
A sua aplicação deve facilitar e fortalecer o processo ensino-aprendizagem, uma vez
que constitui uma ligação entre elementos abstratos e situações concretas de alguns conceitos
básicos. Isso permite um aumento do nível de compreensão de conteúdo pelos alunos.
A perspectiva histórica pode mostrar, entre outras coisas, que a Matemática é um
corpo de conhecimento em constante evolução, e essa evolução muitas vezes desempenha um
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papel de liderança em sua interação com outros conhecimentos, com a necessidade de
resolver alguns problemas práticos.
Para Guzmán (1992, p.8),
algum conhecimento da história da Matemática deverá constituir uma parte
indispensável de conhecimentos básicos de matemática em geral e em todos os
níveis, não apenas com a intenção de que seja usada como uma ferramenta no
seu próprio ensino, mas principalmente porque a história pode fornecer uma
visão verdadeiramente humana da Ciência e da Matemática.

A perspectiva histórica nos aproxima da Matemática como uma ciência humana, às
vezes dolorosa, falível, mas também capaz de corrigir seus erros. Estamos nos aproximando
das personalidades interessantes dos homens e grupos sociais que ajudaram no seu avanço ao
longo de muitos séculos, por motivações muito diferentes.
Do ponto de vista da compreensão mais profunda da própria Matemática, a história
nos fornece um quadro no qual os itens aparecem em sua verdadeira perspectiva, resultando
em um grande enriquecimento para as técnicas matemáticas, e para aqueles que ensinam.
O conhecimento da história proporciona uma visão dinâmica da evolução da
Matemática. No entanto, todas essas questões deviam ser em algum momento objetivo de uma
pesquisa intensiva, para buscar as respostas às questões mais prementes. Essa visão dinâmica
nos permite muitas tarefas interessantes no nosso trabalho educativo, pois possibilita a
extrapolação para o futuro; a imersão na criatividade e nas dificuldades do passado.
Por outro lado, o conhecimento da história da Matemática por meio da biografia de
seus mais importantes criadores nos torna plenamente conscientes da profundidade histórica,
ou seja, dependente de calendário e das questões sociais, ambientais, e os preconceitos de
cada momento.
O valor do conhecimento histórico não é ter uma bateria de histórias curiosas e
histórias para entreter nossos alunos a fim de fazer uma paragem na estrada, pois a
Matemática não pode se reduzir apenas em contar histórias, mas é necessário repensar a
lógica da construção matemática, e isso só se faz conhecendo primeiro suas fontes
(BROLEZZI, 1991)
As diferentes modalidades do pensamento matemático, como a indução, o pensamento
algébrico, a geometria analítica, o cálculo, a topologia, a probabilidade, as circunstâncias
históricas em que surgiram são muito interessantes e muito peculiares, muitas vezes, na mente
de pensadores muito incomuns, cujos méritos, não pela justiça, mas por exemplares, são úteis
para destacar.
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Os benefícios que o conhecimento da história da matemática pode oferecer, segundo
Guzmán (1992, p. 13-16), seriam os seguintes:

A visão histórica torna meros fatos e habilidades sem alma em conhecimentos
avidamente procurados e muitas vezes com paixão genuína por homens de carne
e osso que se alegraram muito quando pela primeira a encontraram. A
perspectiva histórica sobre a matemática como ciência humana, não a endeusada,
às vezes falível, às vezes dolorosa, mas também capaz de corrigir seus erros. Do
ponto de vista do conhecimento mais profundo da própria matemática, a história
nos proporciona um cenário no qual os elementos aparecem em sua verdadeira
perspectiva, o que redunda em um grande enriquecimento tanto para o
matemático técnico, como para aqueles que ensinam. Além disso, o
conhecimento da história da matemática e da biografia de seus criadores mais
importantes nos faz plenamente conscientes do caráter profundamente histórico.

Assim, percebemos que a História da Matemática não é feita apenas por historietas
que são contadas em sala de aula para entreter os alunos ou motivá-los pelo encanto dos seus
enredos.
Segundo Groenwald et al. (2004, p. 47):

O enfoque histórico é uma proposta metodológica que permite ao aluno descobrir a
gênese dos conceitos e métodos que aprenderá em aula. Em outras palavras este
enfoque permitirá ao aluno fazer relação das ideias matemáticas desenvolvidas em
sala de aula com suas origens. O conhecimento da história da matemática
proporciona uma visão dinâmica da evolução dessa disciplina, buscando as ideias
originais em toda sua essência

Vemos, portanto, que a história como instrumento no ensino da Matemática resgata,
através das descobertas e fatos históricos, explicações para as perguntas comumente
levantadas pelos alunos, tais como: Onde? Por que? e Para quê?
Farago (2003) comenta que conhecer a origem ajuda na compreensão do porque da
construção dos conceitos matemáticos.

A História da Matemática constitui um dos capítulos mais interessantes do
conhecimento. Permite compreender a origem das ideias que deram forma à nossa
cultura e observar também os aspectos humanos do seu desenvolvimento: enxergar
os homens que criaram essas ideias e estudar as circunstâncias em que elas se
desenvolveram. Assim, esta História é um valioso instrumento para o
ensino/aprendizado da própria Matemática. Podemos entender porque cada conceito
foi introduzido nesta ciência e porque, no fundo, ele sempre era algo natural no seu
momento. (FARAGO, 2003, p.17)

Enfim, ainda ligado aos porquês, Mendes (2006, p. 1010) defende que
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A história pode ser nossa grande aliada quanto à explicação desses porquês, desde
que possamos incorporar às atividades de ensino aprendizagem a dinâmica
investigatória ligada aos aspectos históricos necessários à solução desse obstáculo.
Tais informações devem, certamente, passar por adaptações históricas que,
conforme os objetivos almejados, podem se configurar em atividades a serem
desenvolvidas em sala de aula ou fora dela (extraclasse).

Acreditamos que, para entender e compreender melhor a Matemática, no sentido
institucional e social, precisamos conhecer sua História, daí sua importância. Porém, para que
tudo isso seja efetivado, se faz necessária a implementação da História da Matemática nos
cursos de formação de professores a partir das licenciaturas de Matemática.
Para Mendes (2006, p. 87),

É necessário que os professores universitários adquiram uma postura construtiva de
uso da história da matemática na sala de aula. A partir daí será possível educar seus
alunos no sentido de utilizar essa prática no ensino fundamental ou médio, (...) as
instituições de nível superior devem ter uma disciplina obrigatória ou opcional da
história da matemática no currículo, pois considera importante na formação do
professor

A pesquisa pode ser uma boa direção nesse sentido, pois, de acordo com Fossa (2006,
p. 139),

A investigação da história da matemática é sempre uma atividade que envolve a
compreensão relacional e, portanto, auxilia o desenvolvimento das habilidades
matemáticas que queremos que sejam alcançadas por todos os nossos alunos, sejam
eles futuros matemáticos ou não.

Fauvel e Maasen (2000 apud MENDES, 2006) questionam sobre as funções
particulares da História, no curso de formação de professores de Matemática; eles acreditam
que a história da Matemática pode representar um papel especialmente importante na
formação dos alunos de licenciatura em Matemática. Segundo eles, é importante que exista
uma disciplina obrigatória da história da Matemática nos cursos de Licenciatura em
Matemática, para que ela possa contribuir com o assunto ensinado e se torne pertinente.

A existência de uma disciplina obrigatória no curso de formação do professor de
Matemática, apontando em três direções a História dos tópicos matemáticos, a
história da matemática a ser usada em sala de aula e a história da educação
matemática. (FAUVEL e MAANEN, 2000 apud MENDES, 2006, p.88)
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Entretanto, existem entraves para essa implementação à qual nos referimos
anteriormente, pois existem educadores que não estão de acordo que deva haver uma
disciplina específica da História da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática.
Para eles, a história deveria estar inserida nas disciplinas durante todo o curso, porque
contribuiria para o desenvolvimento da construção do pensamento matemático por estar
associada diretamente ao conteúdo em estudo, havendo uma sintonia entre a narrativa da
evolução do conhecimento com o tema em discussão.
Brito (2007, p. 11) alega que:

Se faz necessário um projeto pedagógico para a formação de professores no qual a
história da matemática e a educação matemática sejam desenvolvidas e, se possível,
estejam articuladas dentro das próprias disciplinas de conteúdo específico, ao invés
de trabalhadas como disciplinas isoladas.

Asseguramos, então, que o estudo investigatório e didático da história da Matemática
pode ser um elemento importante da formação do professor e uma das principais fontes
pedagógicas na direção do ensino. Ensinar não é apenas uma vocação de uma profissão,
também pode ser uma arte e, certamente, o conhecimento da História da Matemática com seus
momentos sublimes ou gloriosos, mas também sombrias e estéries em alguns períodos, tem
uma influência decisiva no espírito do professor e na sua atitude em relação à própria
Matemática. Como ressalta Malet (1983), a atitude que o professor tem frente à matéria que
explica é um dos ensinos mais importantes que transmite ao aluno. Motivações para ensinar
Matemática e, claro, o seu modo de ensinar, pode ser influenciado positivamente por essa
nova atitude que cria o conhecimento da História.
Urbaneja (2004, p. 24-25 ) apresenta vários argumentos para justificar essa posição:

O conhecimento da história promove a compreensão profunda dos problemas
matemáticos, através da percepção do próprio processo de criação de conceitos, o
contexto em que eles aparecem, as ideias que promovem, das questões resolvidas, e
assim por diante, de modo que a história pode ser uma fonte de informação para
apresentar e estudar sua evolução em várias abordagens para o conceito atual.
A Matemática tem uma força criativa interna que se manifesta no desenvolvimento
histórico em um magnífico espetáculo de criação contínua e uma vasta gama
intuitiva. Para ser projetada na sala de aula, pode incluir um clima de investigação e,
assim, contribuir para a realização de um dos objetivos essenciais de formação: o
desenvolvimento do espírito criativo do aluno, (...) A visão história pode apoiar uma
proposta de aprendizagem ativa.
A história da Matemática revela o enorme esforço matemático feito por uma
sucessão de gerações na formação de um novo conceito ou resolução de um
problema significativo. Em sala de aula, o professor com sua arrogância dogmática e
autoritária pode acreditar, de volta à história, que deve ser trivial para o aluno. (...) O
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professor que está ciente da história, deve se beneficiar do seu legado histórico para
enriquecer sua atividade docente, ao conhecer e compreender as dificuldades dos
conteúdos dados manifestará uma atitude prudente, precavida e paciente e
encontrará sugestões e apoios que facilitem a introdução dos novos conceitos.
A história da Matemática pode oferecer ao professor um campo inesgotável de
estímulos para manter o seu interesse em uma auto formação continuada, para
perseverar o estudo da matemática em si, o que contribuirá para manter um nível
adequado às exigências curriculares e a desenvolver as capacidades necessárias à
atualização e renovação pedagógica.
Apesar da proliferação de muitos ramos, a Matemática tem a sua unidade própria.
A história da Matemática derruba a crença generalizada de que rigor é o valor
supremo da matemática, e deve-se impor uma única forma de raciocínio para chegar
aos resultados. Sob esses conceitos, as classes tornam-se frias, secas e dogmáticas e
são estéries para uma elevada porcentagem de alunos. A história nos mostra que se
tem atingido os mesmos resultados matemáticos por maneiras bem diferentes e nem
sempre corretas, e que os novos modos de raciocínio são baseados em outros do
passado, que devem ser, por sua vez, modificados para o tratamento de novos
problemas.
Para muitas pessoas, em geral, e para muitos estudantes, em particular, a
matemática, que é a mais antiga e, como disse Gauss, a rainha das ciências, não é
considerada como uma disciplina mais cultural, mas sim como uma linguagem
simples, a serviço de outras ciências; ou mais séria, quando concebida como a arma
usada pelo sistema de educação para filtrar seletivamente os alunos (ou seja, patente
de uma universidade técnica). Assim, provoca o impacto de uma aversão
generalizada à Matemática e certo isolamento. (...) Portanto, é um grito real de
preocupação no âmbito docente matemático por desdogmatizar e enriquecer
culturalmente o ensino da Matemática, para convertê-la em uma disciplina cultural
no sentido lato da palavra, a fim de servir como um instrumento básico da história
da Matemática.
Matemática recreativa se nutre em grande parte dos problemas que têm tido algum
interesse sobre a história da Matemática. Essa é, então, uma fonte de problemas
curiosos que podem ser tratados como atividades de lazer fora da sala de aula e no
contexto das atividades culturais complementares.

Outro fator de importância da história da Matemática é o da própria construção
histórica da Matemática, que é não-linear, atemporal ou perfeita e acabada, como defende
Nobre (2002, p. 14); e que
de tempos em tempos, as verdades se modificam ou se atualizam. Coisas que eram
assumidas como verdades absolutas transformam-se em verdades relativas, o que
leva historiadores a realizarem análises críticas em obras escritas no passado, com o
intuito de efetivarem as necessárias correções.

Para ressaltar a importância da história da Matemática para o ensino da Matemática
podemos falar ainda do desinteresse que pode ocorrer por parte dos alunos, pois, como afirma
Mendes (2006, p. 101),
um dos obstáculos imediatos ao sucesso do ensino-aprendizagem da matemática diz
respeito ao desinteresse dos estudantes com relação ao modo como a matemática é
apresentada em sala de aula. Nesse sentido, eles consideram que uma das melhores
maneiras de se aprender matemática, na sala de aula hoje, é através de um ensino
mais prático e dinâmico por parte do professor e dos estudantes, de modo que ambos
lancem mão das brincadeiras, de atividades práticas e experimentos.
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Assim, a história da Matemática, consistindo em uma grande manifestação do
pensamento humano, pode tornar o ensino da Matemática bem mais produtivo, eficaz e
prazeroso.
Entretanto, devemos atentar ao fato de que as motivações para o uso da história da
Matemática no ensino de Matemática nem sempre são as mesmas em todos os casos, pois sua
utilidade atual não deve ser necessariamente a mesma da que a gerou, como no caso dos
logaritmos que surgiram dentro do contexto da expansão marítima, e isso não pode justificar
hoje sua presença nos currículos (BROLEZZI, 1991).
Os estudos de Miguel (1993) a respeito das observações de Klein lhe possibilitaram
concluir que a dimensão pedagógica da história está estritamente ligada às escolhas de
métodos aplicáveis ao ensino e à aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Dessa forma,
chega à conclusão que o método histórico é potencialmente indicado para se chegar ao ideal
de despertar o pensamento científico nos mais jovens.
Admitimos, como John Fauvel (1999), que não somente a Matemática, mas também a
Educação Matemática pode aprender com a sua história e lutar contra a mecanização do
ensino e aprendizagem da Matemática, em defesa de uma maior humanização e consequente
satisfação advindas dessas colaborações mútuas.

2.2 A História da Matemática e as indagações sobre seu uso
Apesar de todos os benefícios de uma integração adequada da história da Matemática
no ensino em sala de aula, tanto para professores como para os estudantes, alguns argumentos
contrários a tal abordagem de ensino têm sido apresentados, desafiando a conveniência ou
viabilidade de buscar integrar a história da Matemática ao ensino de Matemática.
Assim sendo, não existe uma unanimidade a respeito do uso da história da Matemática
como um instrumento didático no ensino da matemática, pois há aqueles que levantam
diversos questionamentos ou objeções à sua aplicação ou concepção.
Assim como são muitos os argumentos a seu favor, também são muitos os argumentos
contrários, dentre eles os destacados em linhas gerais por Miguel e Miorim (2008. p. 63)
apontam “à ausência de literatura adequada, à natureza imprópria da literatura disponível, à
história como um fator complicador, à ausência do sentido de progresso histórico”.
Em relação à ausência de literatura adequada, há argumentos de que “impediria a
utilização pedagógica da história porque a maior parte daquilo que é usualmente ensinado de
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Matemática em nossas escolas (...) pertence a esse período 1” (MIGUEL; MIORIM, 2008, p.
63). Na tentativa de solucionar esse problema, os referidos autores partem da defesa de que se
faz necessária a constituição de núcleos de pesquisas em história da Matemática para que
sejam elaborados os materiais necessários aos seus esclarecimentos.
Também concordamos que o caminho é a constituição de centros de pesquisas em
história da Matemática, pois, como afirma Mendes (2006, p. 83-84), também acreditamos que
“sem a prática da pesquisa não se dá, efetivamente, um ensino significativo, ocorrendo mera
transmissão de conhecimento como cópia de um ser produzido por outros e que nos é
apresentado como um produto acabado e frio”.
No que diz respeito ao segundo argumento, a natureza da literatura histórica disponível
que a tornaria imprópria à sua utilização didática, Miguel e Miorim (2008, p. 64), mesmo
considerando ser um fator relevante, “deverá ser encarado menos como uma barreira
intransponível a iniciativas pedagógicas que buscam uma vinculação entre história e
Educação Matemática, e mais como um estímulo à continuidade das investigações nesse
sentido”.
Sobre o terceiro argumento, que diz que a introdução do elemento histórico no ensino
da Matemática, em vez de facilitar a aprendizagem, acabaria por complicá-la ainda mais,
Miguel e Miorim (2000, p. 67) argumentam que:

Mais do que isso, pensamos que somente essa iniciação escolar pedagogicamente
adequada constitui a condição necessária, ainda que não suficiente, para a superação
gradativa desses obstáculos. Pois, se assim não fosse, isto é, se essa superação
pudesse ocorrer de modo espontâneo, seria de se esperar que esse universo histórico
estivesse franqueado ao adulto.

Além desses pontos levantados anteriormente, asseguramos que existem outros mais
que poderão causar sérios problemas e entraves à utilização da história da Matemática no
ensino de Matemática. Dentre esses outros problemas, citamos, por exemplo, o tempo,
defendido por muitos professores de Matemática, o qual parece ser o mais prático desses
entraves. diz que, nesse contexto, "Os professores podem perguntar: Onde posso encontrar o
tempo para ensinar história?” melhor resposta é: "Você não precisa de nenhum tempo
adicional”. Basta dar um problema histórico diretamente relacionado com o tema e você está
ensinando; dizer de onde vem, e enviar os alunos a ler a sua história por conta própria. Outra

1

Anterior aos dois últimos séculos, segundo Miguel e Miorim (2008).
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estratégia geral que também responde à pergunta dos professores: "Onde posso encontrar o
tempo para ensinar história?" é a estratégia de alojamento (FRIED, 2001), ou seja, utilizandose a evolução histórica na explicação de uma técnica ou ideia, ou na organização de um tópico
matemático de acordo com um esquema histórico. Essa estratégia encontra tempo por
economia, ou seja, o uso da história no ensino e o uso desse material em sala de aula requer
uma estratégia de impacto.
Outro fator que poderá causar entrave ao uso da história da Matemática no ensino de
Matemática refere-se à sua utilização apenas como ilustração. A história da Matemática e sua
interpretação pode ser vista como imprescindível na Educação Matemática, pois ela é
essencial nas discussões sobre a disciplina e seu ensino, porém, a história da Matemática não
pode ser vista apenas como anedótica, lendária, ou como escrevem Baroni e Nobre (1999, p.
132):

Ao desenvolvermos estudos relativos às contribuições da História da Matemática
para a Educação Matemática, percebemos que é necessária muita cautela, pois se
pode incorrer no erro de simplesmente assumir a História da Matemática como
elemento motivador ao desenvolvimento do conteúdo. Sua amplitude extrapola o
campo da motivação e engloba elementos cujas naturezas estão voltadas a uma
interligação entre o conteúdo e sua atividade educacional.

Em concordância com os autores citados anteriormente, Fossa (2006, p. 140)
considera que

infelizmente, a História da Matemática é frequentemente usada na sala de aula
como uma mera curiosidade ou, ainda pior, como uma maneira de fugir
temporariamente da matemática. Seu verdadeiro uso como instrumento pedagógico,
porém, somente ocorre quando conceitos e problemas históricos são integrados na
rotina diária da sala de aula e se tornam parte da experiência matemática do aluno.
As façanhas do passado, pelo menos na matemática, não são monumentos a serem
admirados pasmadamente; são possibilidades excitantes a serem vividas e o aluno
precisa lidar com elas, analisando-as, avaliando-as e até tentando melhorá-las.

A observação histórica deveria, portanto, servir para mostrar que muito mais do que
uma curiosidade, a realização de comparações constitui um método de descoberta de novas
relações.
Asseguramos que o bom uso da história da Matemática deveria, inclusive, não levar ao
exagero dos abusos tradicionais, que, na visão de Fernandez, (1994 p. 104) inclui:

motivar a atenção do aluno através de historietas e contos que nem sempre
reproduzem com fidelidade a realidade (...) dar pinceladas culturais para tornar mais
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agradável a exposição (...) e fazer “hagiografia” matemática estabelecendo
correspondência entre semideuses e milagres matemáticos.

Se não for assim, do ponto de vista histórico, o uso pedagógico da história da
Matemática poderá tornar-se meros fatos e habilidades sem a alma do conhecimento, pois
declarações podem surgir como verdades indiscutíveis e fazer com que os alunos fiquem à
margem das inquietações matemáticas que incomodaram os matemáticos ao longo dos
séculos.
Essa preocupação de promover um estudo de história da Matemática que seja apoiado
não apenas em simples curiosidade pelos fatos passados, é também defendida por Miguel e
Miorim (2008, p. 161), quando argumentam que:

ao dialogarmos com a historiografia (...) - acabamos por constituir uma nova
história, não apenas porque fazemos perguntas novas ao passado, mas também, e,
sobretudo, porque incorporamos novas fontes, novas vozes a esse diálogo;
percebemos novas possibilidades de estabelecimento de relações entre discursos
aparentemente desconexos e incomensuráveis; porque impomos ao passado novos
deslocamentos, novos focos de descontinuidade e novos elos de continuidade, etc.

Miguel e Miorim (2008, p. 162-163) destacam ainda sete requisitos para que as
pesquisas na área venham a constituir-se em uma história:
1 – Seja uma história contada a partir de diferentes práticas sociais, que participaram
da constituição e transformação, no tempo, do problema sob investigação, uma vez
que ideias ou problemas pedagógicos ou matemáticos não existem antes ou fora de
práticas sociais, mas são produzidos no interior delas e no campo de interação e
diálogo que se estabelece entre elas;
2 – Seja mais do que uma história estritamente técnica desse problema;
3 – Seja mais do que uma história das diferentes formas de conceber esse problema
por parte de diferentes grupos sociais integrantes de diferentes práticas sociais ao
longo do tempo;
4 – Seja mais do que uma história das necessidades que se configuram no exercício
de diferentes práticas sociais de diferentes épocas e contextos culturais (...), que
teriam motivado a constituição e transformação do problema sob investigação;
5 – Seja também uma história não apenas dos diferentes grupos sociais que
consideram esse problema – que chegaram efetivamente a se envolver com ele -,
mas também das razões que teriam estado na base desses envolvimentos;
6 – Seja também, e sobretudo, uma história das apropriações, ressignificações,
repercussões e transmissão do tema ou problema em estudo no exercício de
diferentes práticas sociais de diferentes épocas e contextos culturais, notadamente no
exercício da prática social escolar;
7 – Seja também uma história dos instrumentos de dominação, resistência e
libertação produzidos no exercício dessas diferentes práticas sociais, que acabaram
sendo produzidos e acionados no processo de constituição, apropriação,
ressignificação e transmissão do problema sob investigação. (...).
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Outro problema referente ao uso da história no ensino da Matemática inclui uma
ênfase ostensiva de elementos históricos em oposição ao conteúdo matemático, o que a nosso
ver prejudicaria o seu ensino, pois de acordo com o que acreditamos, a história da matemática
deve ser usada como ferramenta auxiliar ao ensino da Matemática e não como substituta.
Além disso, temos ainda a ênfase exagerada aos dados biográficos, o que pode contribuir para
mitificar o nome de uma pessoa, ao invés da descrição do contexto social no qual a descoberta
foi possível.
Asseguramos que o uso didático da história da Matemática, como qualquer outro
método de ensino, também apresentará suas potencialidades, limites e riscos envolvidos em
sua aplicação. Além disso, esses três fatores irão determinar a viabilidade do método em
questão. Nossa abordagem aqui foi mais genérica em relação a explorar as potencialidades e
argumentos contrários à sua aplicação no ensino. A respeito da abordagem histórica,
esperamos que nossas opiniões aqui sintetizadas tornem-se uma fonte de informação útil para
outras reflexões.
Podemos afirmar, então, que a maneira mais simples de usar a história no ensino da
Matemática é abordar didaticamente os tópicos matemáticos de modo a rastrear as origens de
um conceito matemático, baseando-se em registros históricos, para concebê-lo em diferentes
situações. Nosso ponto de vista é que se deve fazer uma conexão histórica relevante com o
assunto em questão que se for trabalhar.
Devemos, porém, deixar claro que há “uma distinção importante entre usar a história
da Matemática no ensino da Matemática e ensinar história da Matemática como disciplina
autônoma” (FAUVEL, 1997, p.18). Segundo Fauvel (1997), uma das razões que justifica essa
distinção entre o uso e o ensino de história da Matemática é o fato desses aspectos serem
frequentemente confundidos. Essa confusão pode fazer com que os professores sintam-se
obrigados a ensinar assuntos que não estão no currículo escolar e que conhecem pouco,
quando na verdade o que se propõe é a utilização da história da Matemática na busca de
“explorar processos que ajudem o ensino da Matemática em si, tornando-o mais rico, variado
e eficaz” (FAUVEL, 1997, p.18).
Pensamos, finalmente, que a proposta do ensino de Matemática por meio de alguns
episódios da história da Matemática pode constituir-se em um argumento importante, pois
entendemos que os conteúdos estudados em Matemática são uma criação humana, portanto,
não podem ser estudados como conquistas isoladas. Essas realizações se manifestam nos
esforços notáveis de várias gerações e, portanto, geram uma atitude de cautela e respeito,
tanto paro o aluno como para o professor. Assim, o uso da história da Matemática como
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recurso didático pode ser um potencial no ensino-aprendizagem da Matemática por incentivar
o espírito criador.
No próximo capítulo, discutiremos uma das diversas formas de concretização do uso
da história da Matemática no ensino de Matemática por meio das ferramentas tecnológicas
atuais de informação e comunicação, com orientação essencialmente pedagógica, a fim de
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, permitindo que professores e alunos,
através da compreensão dos códigos das tecnologias atuais de informação e comunicação,
entendam o mundo em que vivemos de forma ativa para a sociedade e percebam que o
conhecimento acumulado é dinâmico e é uma ferramenta fundamental para a mudança e
transformação social.
Dessa forma, partimos do pressuposto de que o vídeo, como uma das ferramentas das
tecnologias atuais, é um recurso importante para o auxilio no processo de ensinoaprendizagem. Defendemos a ideia da produção de vídeos de História da Matemática para uso
em sala de aula. Nesse sentido, apresentamos alguns critérios de produção de vídeos
didáticos, que foram produzidos a partir da literatura sobre o tema. Portanto, o foco do
próximo capítulo é retratar o uso dessas tecnologias no âmbito educacional de Matemática,
considerando a diversidade de métodos para compartilhar conhecimento, facilitando e
aprimorando o trabalho do docente dentro da sala de aula.

2.3 O papel da história na formação do professor de Matemática
Começamos destacando que
O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da
formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam mostrar aos
alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades eternas, infalíveis e
imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos
conhecimentos. (BRASIL, 1997, p. 30)

Assim, vemos que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática indicam a
história da Matemática, mediante um processo de transposição, como um dos recursos que os
professores podem lançar mão em sala de aula. Esse recurso é proposto juntamente com
outros recursos e metodologias como importante meio que pode contribuir com os processos
de ensino e de aprendizagem (BRASIL, 1997).
D‟Ambrosio (2000, p. 243) diz que é impossível na atualidade a história da
Matemática não estar incluída no contexto curricular dos cursos de formação de professores.
Alerta para a atenção devida ao caráter ideológico da história da Matemática, dizendo que a
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luta entre contrários na Matemática é como um luta de classe, se traduz de forma mais intensa
nas questões históricas e filosóficas das matemáticas.
No que diz respeito à formação de professores, a questão geral é a seguinte: Qual é o
conhecimento que precisa ter um professor para apresentar alguns temas matemáticos, de
acordo com uma perspectiva histórica, e como esses conhecimentos podem ser propostos aos
professores?
Miguel (2005) estabelece três princípios orientadores de um programa de pesquisa que
toma como objeto central de investigação o modo como os campos emergentes de
investigação em história, filosofia e sociologia da Educação Matemática poderiam vir a
participar, de forma crítica e qualificadora, da formação inicial e continuada de professores de
matemática.
Em seu primeiro princípio, Miguel (2005) informa que não há necessidade de
existirem disciplinas autônomas para se ensinar história, filosofia ou sociologia da
Matemática, acrescidas às já existentes no currículo de formação de professores. Para reforçar
sua posição, apresenta duas razões:

Primeiro, porque esse acréscimo acabaria praticamente inviabilizando essa própria
formação devido à sobrecarga insustentável que pesaria sobre esses currículos. Além
disso, pensamos que essa formação se veria muito mais qualitativamente enriquecida
se ela fosse revista à luz de uma nova concepção de especificidade que estivesse
pautada em um projeto pedagógico em que esses novos campos de investigação,
dentre outros, viessem a participar de forma orgânica e esclarecedora da constituição
de problematizações multidimensionais das práticas escolares que envolvem a
matemática, problematizações estas que fossem orientadas por investigações
acadêmicas sobre questões que hoje desafiam os professores no trabalho crítico e
produtivo de apropriação, ressignificação, produção e transmissão da cultura
matemática sob os condicionantes postos pela instituição escolar. (MIGUEL, 2005,
p. 141-142)

A respeito do segundo princípio orientador, Miguel (2005) afirma que nesse programa
não se concebe a filosofia, a história e a sociologia da Educação Matemática como
justaposições mecânicas de temas ou problemas extraídos dos campos da filosofia, da história
e da sociologia da educação com outros produzidos no interior dos campos da filosofia, da
história e da sociologia da Matemática. Sua justificação para isso é a seguinte:

Isso porque pensamos que os objetos e os problemas sobre os quais incidem tanto a
investigação quanto a ação pedagógica no terreno da educação matemática não estão
restritos àqueles que, costumeiramente, têm feito parte dos campos da história da
matemática, filosofia da matemática e sociologia da matemática, nem são da mesma
natureza que eles e nem possuem a mesma relevância pedagógica que eles. (Ibidem,
p. 142)
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Em seu terceiro princípio orientador, Miguel (2005) propõe que o objeto sobre o qual
deveriam incidir as investigações desses campos seja a Educação Matemática que vem se
realizando na escola, isto é, sob os condicionamentos singulares da instituição escolar. A
respeito desse princípio, sugere que

Antes de mais nada, que o objeto sobre o qual deveriam incidir as investigações dos
campos aqui considerados não deveria ser nem os conceitos genéricos e abstratos de
saber matemático ou de cultura matemática, e nem os mais delimitados de
matemática escolar ou de cultura matemática escolar, mas sim o de educação
matemática escolar. (Ibidem, p.143)

Asseguramos que a formação do professor deve levar em consideração que a natureza
de seu trabalho é definida em função de sua atuação com e nas relações humanas. A sala de
aula está sob sua responsabilidade, exigindo-lhe os confrontos com situações complexas e ao
mesmo tempo singulares, cuja solução nem sempre é visível. Desse modo, é necessário fazer
com que o professor desenvolva algumas competências e saberes para que se garanta a
superação das dificuldades do trabalho.
Segundo Marcelo (2002), conhecer o conteúdo de um componente curricular permite
ao professor ensiná-lo, porém, se ele conhecer o conteúdo mais profundamente, isso
possibilitará organizá-lo mentalmente, estando bem preparado para ensiná-lo.
Durante muito tempo, a formação inicial foi considerada suficiente para a preparação
do indivíduo para toda a sua vida profissional. Contudo, o avanço do conhecimento, nas
últimas décadas, e o seu interrelacionamento com a atuação profissional, trouxe à tona a
necessidade de atualização e de aprimoramento constante, principalmente dos que atuam na
educação. A formação de professores é vista, portanto, como importante condição de
transformação das práticas pedagógicas.
Assim, a história da Matemática configura-se como campo de investigação
metodológica na busca da compreensão da aprendizagem, pois com abordagens etnográficas e
históricas engloba diversas dimensões da matemática, e possibilita aos alunos a motivação
para construir o saber matemático dentro da sua realidade, valorizando os conhecimentos
produzidos pelo homem no decorrer da história.
Assumimos claramente que o nível de competência matemática do professor na sua
formação deve permitir a compreensão dos temas considerados do ponto de vista matemático.
Porém, a nosso ver, uma boa compreensão deve ser alcançada com referência a elementos
históricos, para que os professores possam desenvolver um conhecimento efetivo da história
da Matemática. Um fator importante a ser considerado é a histórica (e epistemologia), além da
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competência dos professores. Em nossa opinião, o conhecimento histórico somente não é
suficiente; os professores devem desenvolver tal perspectiva de conhecimento no sentido da
sua correta utilização educacional.
Sobre o papel da história na formação do matemático, em nossa opinião, alguns
conhecimentos da História da Matemática devem constituir uma parte indispensável da
formação de base geral dos conhecimentos matemáticos dos professores. Em último caso, não
apenas com a intenção de que sejam usados como uma ferramenta no seu próprio ensino, mas
principalmente porque a história pode fornecer uma visão verdadeiramente humana das
ciências e da Matemática.
A perspectiva histórica nos aproxima da Matemática como uma ciência humana, não
como algo infalível, mas às vezes falível, porém, também capaz de corrigir seus erros.
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III - TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NO ENSINO DE
MATEMÁTICA: O VÍDEO COMO UMA POSSIBILIDADE

A relação do ser humano com a tecnologia é complexa. (...)
Ao contrário dos animais o ser humano transforma o seu
ambiente, adaptando-o às suas necessidades, às reais e às
socialmente induzidas, mas termina em transformar-se a si
próprio e à sociedade. Neste sentido podemos dizer que
somos o produto das nossas próprias criações.
(ADELL,1997)

Por considerarmos evidente a incorporação das tecnologias no contexto da sociedade
atual, e ainda porque muitas tecnologias são questionadas quanto à sua inclusão no conceito
de novas tecnologias da informação e comunicação, ou por entendermos que são meramente
novos modelos de antigas tecnologias, usaremos nesta dissertação apenas o termo tecnologias
da informação e comunicação (TICs) em lugar de novas tecnologias.

3.1 Conceitos e história
O que é tecnologia? Quando é que a tecnologia começa? Tais questões são mais
difíceis de responder do que se pode pensar. Todos assumem, até mesmo os especialistas, que
sempre houve uma visão em mente para incorporar a criação e o uso das tecnologias na vida
cotidiana das pessoas comuns. Porém, essas visões nem sempre foram alicerçadas pela crença
de que isso seria possível. Para verificar tal coisa é importante olhar as seguintes citações de
famosos,

especialistas

experientes,

encontradas

no

site:

http://www.nsba.org/sbot/toolkit/tnc.html:
 "Os computadores no futuro podem pesar mais de uma tonelada e meia." (Popular
Mechanics, Forecasting the Relentless March of Science, 1949)
 "Acho que existe um mercado mundial para talvez cinco computadores." (Thomas
Watson, Presidente da IBM, 1943)
 "Eu tenho viajado o comprimento e a largura deste país e conversei com as melhores
pessoas, e posso assegurar-lhes que processamento de dados é uma ilusão que não perdura até
o fim do ano." (O editor encarregado de Livros de negócios da Prentice Hall, 1957)
 "Não há nenhuma razão para que alguém queira ter um computador em sua casa."
(Ken Olson, presidente, e fundador da Digital Equipment Corporation, 1977)
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 "Pessoas bem informadas sabem que é impossível transmitir a voz através de fios, e
mesmo se fosse possível, a coisa não teria valor prático". (Editorial da Boston Post, 1865)
Mais de um século já se passou desde que algumas dessas afirmações foram feitas e o
que presenciamos nos dias atuais é a presença da tecnologia nos seus mais diversos tipos e
estilos.
Entendemos que há tecnologia desde o surgimento dos seres humanos na Terra. Na
verdade, as técnicas utilizadas no desenvolvimento de ferramentas são tidas como fortes
indícios da aurora da cultura humana. Em geral, a tecnologia tem sido uma força poderosa no
desenvolvimento da civilização, especialmente quando se dissolveu sua ligação com a ciência.
A tecnologia, bem como a linguagem, os rituais, os valores, o comércio e as artes compõem
uma parte intrínseca de um sistema cultural e lhes dão forma, refletindo os valores do sistema.
Aliás, é um empreendimento social complexo, que inclui não só a pesquisa, design e arte, mas
também os aspectos financeiros, de manufatura, gestão, trabalho, comercialização e
manutenção no mundo de hoje.
No passado, a tecnologia se originou das experiências pessoais com as propriedades
das coisas e das técnicas para manipular conhecimentos práticos, como transmitir para as
novas gerações. Tão importante quanto o conhecimento prático acumulado é a contribuição
para a tecnologia que vem da compreensão dos princípios subjacentes à forma como as coisas
se comportam, ou seja, a partir da perspectiva do conhecimento científico.
Muitas pessoas acham que quando falamos de tecnologia estamos nos referindo a
calculadoras e computadores. No entanto, o conceito de tecnologia deve incluir também
meios não-eletrônicos e ferramentas. Tecnologia refere-se a todas as ferramentas que os seres
humanos usam na busca de sentido, para resolver problemas, comunicar as suas conclusões, e
para medir e explicar os fenômenos à sua volta. Tecnologia, portanto, inclui todas as
ferramentas que usamos para pesquisar, classificar, criar e comunicar as informações em
nosso próprio e único sociocultural.
O Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda, indica a palavra
“tecnologia” como “um conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que
se aplicam a um determinado ramo de atividade: tecnologia mecânica” (1986, p. 1656).
Tecnologia, portanto, inclui muitas ferramentas diferentes que os seres humanos usam
para resolver problemas. As pessoas usam diferentes métodos, algoritmos e diferentes
maneiras de pensar e de ver o mundo para resolver problemas. Os estudantes devem aprender
isso, e ser capazes de apreciar a diversidade de pensamento que é parte integrante da
singularidade de todos os seres humanos.
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Em Bueno (1999, p. 81), percebe-se a técnica como integrante e precursora da
tecnologia que temos hoje, a tecnologia moderna em suas várias facetas.
No sentido da técnica, a tecnologia aumenta o potencial de mudar o mundo. A
sociedade humana usa a tecnologia para tentar transformar o mundo e melhorar o atendimento
de suas necessidades. Tais alterações podem referir-se às necessidades de sobrevivência,
como alimentação, abrigo ou proteção, ou pode estar relacionada às aspirações humanas, tais
como conhecimento, arte ou controle.
Para Lévy (1993, p.7),

As relações entre os homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, na
verdade da metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos.
(...) Na época atual, a técnica é uma das dimensões fundamentais onde está em jogo
a transformação do mundo humano por ele mesmo.

Vargas (1994, p. 171) afirma que o homem sem técnica seria uma abstração tão grande
como técnica sem homem, e “só é humano aquele ser que possui a capacidade de se
comunicar pela linguagem e habilidade de fabricar utensílios pela técnica”. A autora destaca
que “a técnica faz parte do cotidiano do ser humano, no agir, no pensar, pois este ao intervir
na natureza está produzindo um trabalho que, eventualmente, buscou para isso uma técnica
que faz parte do ser humano e, também, faz parte de seu conhecimento”.
Gama (1986, p. 205 apud BUENO 1999, p. 85) alerta para não confundirmos o
conceito de tecnologia com as seguintes descrições:
 A tecnologia não é um conjunto de técnicas ou de todas as técnicas, e não é uma
sofisticação da técnica. A passagem da técnica para tecnologia (e esta não exclui a
primeira) não é a questão da gradação ou desenvolvimento interno ao campo das
técnicas: é a questão que se refere à formação socioeconômica em que se realiza.
 Não é a “maneira como os homens fazem as coisas” porque, em primeiro lugar,
não se distingue desse modo técnica de tecnologia e, em segundo lugar, há muitas
coisas que os homens fazem que não são técnicas.
 Não é o conjunto de ferramentas, máquinas, aparelhos ou dispositivos quer
mecânicos quer eletrônicos, quer manuais, quer automáticos.
 Não é o conjunto de invenções ou qualquer uma delas individualmente. O avião
não é uma tecnologia, como não é o rádio, o radar ou a televisão, muito embora seja
esta a acepção mais difundida em marketing.

Analisando a afirmação de Gama, percebemos que concorda com o pensamento de
Vargas (1994, p. 224 apud BUENO, 1999, p. 85), quando afirma que

O uso da palavra tecnologia referindo-se a máquinas, equipamentos, instrumentos e
sua fabricação, ou a utilização ou manejo deles. É verdade que há uma tecnologia
embutida em qualquer instrumento e implícita em sua fabricação; mas isto não é
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razão para se considerar o saber embutido num objeto, ou implícito na sua produção,
com o próprio objeto da indústria. Um derivado desse mau uso é o emprego da
palavra tecnologia para significar a organização, o gerenciamento e, mesmo, o
comércio desses aparelhos. Por uma razão ou outra essa confusão apareceu na área
da computação e da informática, onde a máquina é tão importante quanto o saber de
onde ela se originou. Há, então, o perigo de se confundir toda a tecnologia, isto é, o
conhecimento científico aplicado às técnicas a aos seus materiais e processos com
uma particular indústria ou comércio.

Dessa forma, tecnologia é um processo no qual as sociedades moldam e modificam
seus modos de vida gerando inovações (Bueno, 1999).
O que, segundo Lévy (1993, p. 55),

contrariamente ao que geralmente pensamos, os agenciadores de inovações técnicas
não estão interessados apenas nas engrenagens complicadas das coisas. São antes de
tudo movidos pela visão de novos agenciamentos na coletividade mista formada
pelos homens, seus artefatos e as diversas potências cósmicas que os afetam.

Esses resultados obtidos pela coletividade na transformação dos artefatos são muitas
vezes complicados e imprevisíveis e podem mudar o mundo, podendo incluir benefícios,
custos e riscos inesperados que possam afetar os diferentes grupos sociais em diferentes
momentos. Por conseguinte, antecipar os efeitos da tecnologia é tão importante como a
antecipação do seu potencial.

3.2 O papel da Tecnologia da Educação na ampliação do uso didático da história da
Matemática
De início, havia muitas expectativas que se formaram sobre o papel que as novas
tecnologias podiam desempenhar no ensino e aprendizagem da matemática. “Porém, a
influência dos recursos tecnológicos na prática educacional é muito maior, principalmente na
disciplina de Matemática” (BALDIN, 2008, p. 7).
De acordo com Kimmins (1995) e Kimmins e Bouldin (1996), a tecnologia pode servir
pelo menos a quatro papéis no processo de ensino e aprendizagem da Matemática: (1) no
desenvolvimento do conceito matemático e no desenvolvimento de competências; (2) na
resolução de problemas; (3) no raciocínio matemático; e (4) na comunicação matemática.
De acordo com Pea (1987), a tecnologia pode mudar a educação de duas formas
básicas: ela pode ampliar e ela pode transformar.
As tecnologias da informação e comunicação permitem também as manipulações dos
objetos educativos de representações matemáticas, como, por exemplo, “uso da tecnologia de
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manipulação dinâmica permite múltiplos sistemas de representação de objetos matemáticos”
(GÓMEZ, 1997. p. 96, nossa tradução).
Ainda, outra vantagem é que “o uso da tecnologia traz a possibilidade de executar
atividades de laboratório com problemas contextualizados de Matemática, introduzindo
técnicas de modelagem” (BALDIN, 2008, p. 8).
Na época atual em que vivemos, não se trata mais de nos perguntarmos se devemos ou
não introduzir as tecnologias da informação e da comunicação no processo educativo. Já na
década de 1980, educadores preocupados com a questão consideraram inevitável que a
informática invadisse o processo educativo operado na escola, assim como ela havia atingido
toda a sociedade (MONTEIRO & REZENDE, 1993).
Hoje em dia, com uma tecnologia modernizada, no universo em que vivemos há
necessidade de gravar informações de modo mais rápido do que podemos perceber. O registro
de informações tem dominado cada aspecto da nossa vida; não se pode negar que ele tem
influenciado uma nova abordagem de senso, bem como de aprendizagem.

As novas características e necessidades da era atual reclamam uma nova educação.
Como primeira premissa, e independentemente de qualquer caminho a seguir em
direção à mudança, torna-se a meu ver imprescindível, que a educação de qualquer
indivíduo para a sociedade atual não pode considerar-se como tal se não incluir,
desde os níveis mais baixos de escolaridade, uma preparação para conviver com as
novas tecnologias. Se isto não for feito na escolaridade básica (obrigatória gratuita e
para todos), cada vez se acentuará mais o fosso entre os que têm acesso à
informação e os info-excluídos. A escolaridade básica deixará de ser a promotora da
igualdade de oportunidades, uma vez que não funciona como atenuante para que a
desigualdade tecnológica não seja um fator de desigualdade social. Torna-se
imperativo pensar os sistemas educativos de forma a desenvolver uma nova cultura
de aprendizagem. (MEIRINHOS, 2000, p. 7)

Historicamente, algumas tecnologias têm tido um enorme impacto no ensino e na
aprendizagem. Basta pensar sobre a tecnologia de impressão. Antes de os livros se tornarem
acessíveis a um grande segmento da população, a aprendizagem matemática era limitada a
poucas pessoas. Da mesma forma, a tecnologia eletrônica – o foco dessa questão – pode
potencialmente alterar a maneira como as crianças aprendem Matemática e da maneira que
professores e as escolas conceituam seu ensino, bem como tornar a Matemática mais acessível
a uma população mais ampla.
Segundo Lévy (1993, p. 35), as modificações dos livros possibilitaram um maior
acesso a esses instrumentos do conhecimento,

Graças a uma modificação na dobradura, o livro torna-se portátil e difunde-se
maciçamente. Em vez de dobrar as folhas em dois (in folio), começou-se a dobrá-la
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em oito (in octavo). Mas para que o Timeu ou a Eneida coubessem em um volume
tão pequeno, Aldo Manucio, o editor veneziano que promoveu o in octavo, inventou
o estreito caractere itálico e decidiu livrar os textos do aparelho crítico e dos
comentários que os acompanhavam há séculos... Foi assim que o livro tornou-se
fácil de manejar, cotidiano, móvel, e disponível para a apropriação pessoal. Como o
computador, o livro só se tornou uma mídia de massa quando as variáveis de
interface “tamanho” e “massa” atingiram um valor suficientemente baixo.

Concordamos com Lévy, pois também acreditamos que uso de tecnologias como as de
multimídias interativas contribuem para uma atitude exploratória, e não só para isso, mas
igualmente para a identificação de problemas e tomadas de decisão.
Dessa forma, apontamos como um dos primeiros benefícios do uso das tecnologia nos
processos de ensino e aprendizagem a capacidade de gerenciar dinamicamente os objetos
educativos2 em vários registros de representação 3, difíceis de alcançar com os meios
tradicionais, como lápis e papel, que pode manipular diretamente esses objetos e explorá-las.
Porém,
fica evidente que uma mídia não extermina outra. De maneira geral, o cinema não
acabou com o teatro, o vídeo não eliminou o cinema; da mesma forma, a oralidade
não foi suprimida pela escrita: pelo contrário, foi criada uma nova oralidade a partir
da leitura da escrita. (BORBA & PENTADO, 2002, p. 49)

A informática nos dias de hoje faz parte do contexto social, ou seja, é um elemento da
realidade social, apreendido e transformável. Em uma sociedade cada vez mais mergulhada na
tecnologia informática, parece claro que as nossas escolas estão familiarizadas com essa
ferramenta. Porém, alguns autores nos alertam que nossas escolas ainda encontram-se
distantes daquilo que pensamos em termos de uso efetivo da tecnologia como instrumento
educacional.
Para Carvalho e Giraldo (2008), quando os computadores começaram a entrar na
escola por volta dos anos 1980, ao mesmo tempo várias potencialidades foram identificadas,
mas professores e pesquisadores dirigiram suas atenções para as possíveis limitações do
processo ensino-aprendizagem da Matemática, decorrentes do uso dessas ferramentas
tecnológicas no ensino.
2

Objetos educacionais podem ser definidos como qualquer recurso suplementar ao processo de aprendizagem,
que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem. O termo objeto educacional (learning object) geralmente
aplica-se a materiais educacionais projetados e construídos em pequenos conjuntos com vistas a maximizar as
situações de aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado (FABRE et al. 2003, p.2).
3
Uma representação matemática pode ser qualquer representação semiótica que represente um objeto
matemático. Por exemplo, o objeto matemático número pode ser representado semioticamente pelos racionais,
inteiros, fracionários, etc.
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Segundo Moraes (1997), no Brasil, o documento referencial que resgata a história da
informática educativa é o livro do Projeto EDUCOM, que registra os primeiros
acontecimentos em 1971, quando se discutiu o uso de computadores no ensino de Física, em
seminário promovido em colaboração com a Universidade de Dartmouth/USA.
Isso aconteceu porque, de acordo com Andrade & Albuquerque Lima (1993), o Brasil
passava por um processo de transformação e industrialização crescente e buscava uma
garantia de autonomia tecnológica.
Foi assim que, de acordo com Moraes (1997), surgiram a Comissão Coordenadora das
atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE), a Empresa Digital Brasileira (DIGIBRAS)
e a própria Secretaria Especial de Informática (SEI), na época da ditadura militar, que tinha
como objetivo regulamentar, supervisionar e fomentar o desenvolvimento e a transição
tecnológica do setor.
De início, recebemos influência de outras nações na implementação da informática
educativa em nosso país, nascendo aqui a “partir do interesse de educadores de universidades
brasileiras pelo que já vinha acontecendo em outros países como Estados Unidos e França”
(VALENTE, 1999, p. 14).
O uso da tecnologia tem uma longa história na Educação Matemática. A introdução da
aritmética com o uso do ábaco é um bom exemplo disso. Uma das razões é que o ábaco
suporta a computação e outra é que ele apresenta uma imagem concreta da matemática, o que
ajuda de certa forma os alunos na compreensão de conceitos matemáticos difíceis (TEXAS
INSTRUMENTS, 2007, p. 2).
Um exemplo característico disso nos dias atuais é a utilização, por professores, de
materiais manipulativos concretos que permitem as crianças fazerem figuras geométricas, etc.
Porém, para alunos maiores e mesmos os menores, na época em que vivemos, se faz
necessária a introdução de ferramentas mais avançadas, contudo, sem o abandono total das
anteriores.
Isso acontece porque a tecnologia pode ajudar na transformação de ideias abstratas em
ideias palpáveis, e assim podem construir com base no conhecimento prévio dos alunos e das
competências, enfatizando as conexões entre os conceitos matemáticos abstratos, conectandose às situações do mundo real, apresentando assim ideias mais avançadas (TEXAS
INSTRUMENTS, 2007).
De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p. 87): “por
um lado, tem-se a inserção dessa tecnologia no dia-a-dia da sociedade, a exigir indivíduos
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com capacitação para bem usá-la; por outro lado, tem-se nessa mesma tecnologia um recurso
que pode subsidiar o processo de aprendizagem da Matemática”.
Assim, as tecnologias de informação e comunicação como uma ferramenta para o
processo de ensino e de aprendizagem da Matemática em uma dimensão histórica, nos
possibilita novas formas de ação docente, com a criação de novos ambientes de
aprendizagem, substituindo a pedagogia rígida tradicional por uma pedagogia virtual
colaborativa.
Uma mudança de paradigma não se restringe apenas a incorporar as tecnologias de
informação e comunicação no processo educacional, mas deve propiciar reflexões e ações
críticas sobre o trabalho do professor na sala de aula. Essa mudança também exigirá que o
professor esteja subsidiado com leituras e discussões em torno das tendências pedagógicas de
ensino.
Porém, existem correntes contrárias à utilização de tecnologias no ensino da história
da Matemática.

Alguns dos temores quanto ao potencial perigo de recursos computacionais levarem
à “atrofia” do pensamento matemático de estudantes foram desmistificadas, ou
melhor, entendidos. Por outro lado (...) os otimistas se atenuaram no que diz respeito
aos potenciais benefícios das novas tecnologias, por exemplo, para propiciar uma
compreensão mais conceitual e menos mecânica e operacional. (GIRALDO e
CARVALHO, 2008, p.189)

No entanto, em sua pesquisa, Giraldo e Carvalho (2008) verificaram uma mudança no
próprio modelo tradicional de sala de aula associada ao uso de tecnologias.
Sabemos que a utilização das novas tecnologias nos possibilita, além da visualização,
uma facilidade na recuperação de informações (AZINIAN, 1998). As tecnologias da
informação podem nos proporcionar as várias possibilidades de uso no ensino: “interatividade
e instantaneidade; a capacidade de armazenamento e recuperação de informação; múltiplas
formas de representação em um médio prazo: texto, gráficos, quadros, espaço icônico
auditivo; versatilidade” (AZINIAN, 1998, p. 1-2).
As possibilidades de aplicações são múltiplas, o que não significa que elas têm
necessariamente de envolver o uso de tecnologia em todos os momentos ou conteúdos. Sem
dúvida, haverá práticas que serão beneficiadas por essa adição, e outras que não devem ser
associadas a essa modalidade.
Dessa forma, as novas tecnologias abrem novas janelas de representação e transmissão
do conhecimento matemático. Previsivelmente, os avanços em tecnologia de informática e
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comunicação estão conseguindo e admitindo a possibilidade de criar novos espaços virtuais
de representação simbólica, o que, sem dúvida, abre novas perspectivas didáticas,
principalmente no que diz respeito ao ensino da matemática através da história da matemática,
pois “as atuais propostas pedagógicas, ao invés de transferência de conteúdos prontos,
acentuam a interação do aluno com o objeto de estudo” (MICOTTI, 1999, p. 158).
A tecnologia possibilita então tornar-se mais do que uma ferramenta para ampliar as
capacidades humanas, além de permitir a criação de novas estruturas cognitivas (PEA, 1985;
COLE & GRIFFIN, 1980).
Outro motivo pelo qual acreditamos na aplicação das novas tecnologias no ensino da
Matemática através da História da Matemática é que pode “proporcionar grandes
oportunidades para o encontro entre o sujeito e o meio de um encontro frutífero em que o
indivíduo vive uma nova experiência matemática que permite perceber os objetos
matemáticos e suas relações” (GOMEZ 1997, p. 99).
Concordamos com Gomez, pois acreditamos que a introdução das novas tecnologias
leva a uma mudança na estrutura do saber, já que os meios de comunicação constituem os
espaços decisivos do reconhecimento social, o que pode ser uma nova organização da
sociedade, que passaria a ser em rede.
Nesse sentido, “o uso de diferentes meios vem num crescendo ao descrever um
sistema de comunicação que fala cada vez mais a língua universal digital” (CASTELLS 1999,
p. 40).
Presenciamos nos dias atuais uma democratização da informação e a ampliação
exponencial da participação das pessoas nos meios online, trocando conteúdos e experiências,
contribuindo com conhecimentos, críticas e sugestões sobre os mais diversos assuntos.
Diante do que já discutimos até aqui, concordamos com a conclusão de que “a
Educação Matemática não se realiza sem a educação tecnológica. A escola é uma instituição
social. Daí sofre intervenção do contexto no qual se insere” (LAUDARES e MIRANDA,
2005, p. 3-4).
Assim, asseguramos que as tecnologias da informação e comunicação em sala de aula
vinculadas à história da Matemática podem melhorar o ensino da Matemática.
Cremos, como GARCIA e LINS (2008, p. 250), que “a inserção das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) nas escolas públicas já se tornou um processo
irreversível”.
Sabemos que muitos novos hábitos estão surgindo na era digital em decorrência do
uso maciço, generalizado e integrado de tecnologias da informação comunicação e em todos
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os domínios da vida social e econômica, incluindo a administração pública. A escola é parte
integrante dessa grande comunidade e, por isso, não pode e não ficará de fora desse processo
por tratar-se de uma evolução tecnológica e histórica, dado o papel fundamental da tecnologia
no mundo de hoje.
Arratia, Jáñez, Martín y Pérez (2002) mostram a relação entre a Matemática e as
tecnologias da informação e comunicação, afirmando que os grandes avanços na computação
e comunicação nos últimos anos torna provável que uma revolução esteja apenas começando.
Finalmente, podemos admitir que a utilização dessas tecnologias da informação e
comunicação apresentam muitas possibilidades em qualquer assunto e não se referindo a elas
apenas como um meio de obter informações, mas, acima de tudo, a formação é o que deve
importar para o educador.

3.2.1 Expectativas e temores
De início, havia muitas expectativas que se formaram sobre o papel que as novas
tecnologias podiam desempenhar no ensino e aprendizagem da Matemática. Hoje, podemos
evidenciar em nossa realidade educacional que existem muitos projetos e iniciativas a respeito
do uso da tecnologia na educação, e além do mais, é um tema bastante presente nas discussões
educacionais da atualidade. Por outro lado, o aparente crescimento do uso da tecnologia nem
sempre é bem acolhida por críticos que argumentam que as escolas deveriam usar menos
tecnologia. Outros críticos têm escrito e falado amplamente de suas crenças de que as escolas
não devem usar a tecnologia por uma variedade de razões. Segundo Borba e Penteado (2007,
p. 11), uma dessas razões seria “de que o aluno iria apertar teclas e obedecer à orientação dada
pela máquina. Isso contribuiria ainda mais para torná-lo um mero repetidor de tarefas”.
Segundo Carvalho e Giraldo (2008, p. 154),

Não eram incomuns manifestações de incerteza como: o computador tornaria o
professor obsoleto e o substituiria na sala de aula, ou o computador atrofiaria as
habilidades dos estudantes em Matemática, ou ainda o computador teria efeitos
negativos para o ensino de Matemática.

Muitas são as barreiras para uma implementação efetiva da tecnologia na educação.
Alguns críticos usam a tecnologia como ataque às escolas, por razões fisiológicas,
psicológicas, morais e físicas; porém, há críticos com opiniões favoráveis ao seu implemento.
Borba e Penteado (2007) enumeram alguns argumentos contrários e favoráveis ao uso
da tecnologia na educação; contudo, tecem seus comentários posicionando-se numa
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perspectiva positiva ao seu uso. Também congregamos desse pensamento, mesmo
considerando que os argumentos contrários podem servir para uma reflexão mais cuidadosa a
respeito do tema.
Eis a seguir alguns dos posicionamentos contrários:
De acordo com Borba e Penteado (1997), uma das alegações contrárias seria a de que
a utilização da calculadora pelo aluno dificultaria sua aprendizagem, pois segundo esse
raciocínio, se o estudante do ensino médio aperta uma tecla do computador e o gráfico da
função já aparece, como ele conseguirá, de fato, aprender a traçá-lo?
Ainda segundo os autores, manifestações dessa natureza sempre estiveram presentes
nos discursos de muitos educadores, desde quando os computadores começaram a ocupar
espaço no mundo do trabalho e no mundo do lazer no final do anos 1980 e início dos anos
1990.
Para Borba e Penteado (2007), uma das maneiras de reflexão a respeito desses
argumentos seria reformulá-los em um novo contexto, como o do uso do lápis e papel. Pois,
segundo os autores, seria correto evitar o uso do lápis e papel pelo aluno para que não se
tornasse dependente dessas mídias? Isso poderia causar certa perplexidade para muitos, por
não considerarem o lápis e o papel como tecnologias e, portanto, o uso desses materiais não
causaria dependência.
É por isso que Lévy (1993) afirma que a escola é uma instituição que está agarrada em
métodos milenares e o abandono desses métodos milenares é um processo longo e lento.
Compartilhando dessa ideia, Egan (2002, p. 21), quando fala da educação como uma das
instituições maiores consumidoras de verbas públicas, completa que
a escola – aquele negócio de sentar a uma carteira no meio de trinta e tantas outras
ouvindo alguém falar, da forma mais tediosa, e fazer exercícios, provas e deveres de
casa, na maioria tediosíssimos, durante anos a fio – é o instrumento criado para
dispensar esses caros benefícios.

Uma das consequências desse modelo de escola é o surgimento de outros argumentos
contrários, como os apontados por Borba e Penteado (2002). Segundo eles, há uma
justificativa de que não há necessidade da compra de computadores para as escolas, levandose em conta a falta de materiais básicos como giz, por exemplo, em muitas escolas, além, é
claro, dos baixos salários dos professores. Entretanto, os autores argumentam que, nesses
questionamentos, estão considerando apenas o fator econômico como primordial e, para
refutar essa linha de pensamento, dizem que
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é fácil observar que os governantes geram leis que “proíbem” de fazer transferências
de recursos de acordo com os anseios de diversos segmentos sociais, como, por
exemplo, o dos professores (...) Se o dinheiro não for utilizado para comprar
computadores e acesso à internet para as escolas, ele será utilizado para outros fins,
relacionados à telecomunicação, mas não para “giz” ou salários.

Percebemos que ainda há um grande desconhecimento dos reais objetivos do uso das
tecnologias da informação e comunicação no ensino e, é claro, das normas legais do nosso
país a respeito da destinação dos recursos. Entre os maiores equívocos está o de pensar que
recursos destinados às compras possam ser gastos legalmente em materiais permanentes.
Portanto, somente fazer alegações ingênuas como as citadas anteriormente mostram o
descomprometimento com a qualidade da educação, quando não se acompanham os
investimentos destinados à educação, o que é dever nosso como cidadão. Devemos,
juntamente com o recebimento dos recursos destinados à compra de materiais tecnológicos,
exigir o cumprimento de outros direitos legais, como melhores salários aos professores.
Entre os posicionamentos favoráveis ao uso da tecnologia na educação, Borba e
Penteado (2002) destacam que um dos argumentos se dá por questões políticas, como a
compra de computadores para as escolas com recursos oriundos das privatizações.
Isso já foi explicado no último item dos discursos contrários, que o dinheiro tem que
ser investido de acordo com a captação para o qual foi destinado e, portanto, não pode ser
dirigido a nenhuma outra aplicação.
Outro ponto favorável apontado por Borba e Penteado (2002) refere-se à exigência
colocada aos professores, ou seja, a inserção de tecnologia na escola pode estimular o
aperfeiçoamento profissional para que eles possam trabalhar com informática.
Essa visão parece ter sentido pelo fato de observarmos que, nas escolas em que
instalaram computadores para uso de alunos e professores, uma boa parte dos professores
sentiu necessidade de domínio dessa nova tecnologia procurando aperfeiçoar-se no manejo de
operação do computador como forma de superação e rompimento do uso somente de outras
tecnologias já tradicionais.
A defesa do uso do computador devido à motivação que ele traria à sala se aula é
também lembrada por Borba e Penteado (2002). De modo geral, Borba e Penteado (2002. p.
16) concordam que “é verdade que alunos ou professores que participam de cursos ganham
novo ímpeto com o uso da informática, caso possíveis medos iniciais sejam superados”.
Porém, alertam para o seguinte fato:
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Há indícios superficiais, entretanto, de que “tal motivação” é passageira. Assim, um
dado software utilizado em sala de aula pode, depois de algum tempo, se tornar
enfadonho da mesma forma que para muitos uma aula com uso intensivo de giz, ou
outra baseada em discussão de textos, pode também não motivar.

Além dos pontos favores apontados até aqui, ainda existem outros, como a
importância do uso da informática em educação para preparar o jovem para o trabalho
(BORBA e PENTEADO, 2002).
É verdade que estamos vivendo em uma época em que o mercado de trabalho é cada
vez mais dominado pelo uso de novas tecnologias, entretanto, sabemos também que essa
mesma tecnologia já foi vista como vilã do desemprego. Assim, congregamos da opinião de
que devemos atentar para o fato de que:

Ainda que esta seja a situação atual, consideramos bastante questionável que a
educação deva ser uma via de mão única em direção ao mundo do trabalho. O perigo
de assumir essa posição é que a educação torne-se mais uma instância a ser
totalmente privatizada, passando a ter o seu currículo e sua própria organização
totalmente subordinados às grandes empresas que ditam o que é adequado para este
setor. (BORBA e PENTEADO, 2002. p. 16)

Nesse sentido, acreditamos que devemos, através do uso da tecnologia, fomentar a
autonomia e a capacidade crítica ante os desafios da sociedade da informação. Adquirir bases
teóricas e destrezas operativas que permitam integrar o computador na prática educativa . Uma
educação que prepare as pessoas para a sociedade da informação tem de ser constituída em
torno da aprendizagem, e não apenas no ato de ensinar. Como Borba e Penteado (2002),
acreditamos que novas mídias possibilitem transformações do próprio conhecimento, pois

hoje, num mundo onde a comunicação não se realiza somente através da linguagem
escrita e oral, mas também da visual, audiovisual, multimídia, e outras, utilizando
novos meios e novos suportes, o conceito de alfabetização muda radicalmente.
(MEIRINHOS, 2000. p. 6)

Por isso, torna-se imperativo pensar os sistemas educativos de forma a desenvolver
uma nova cultura de aprendizagem que possa durar a vida toda, que seja possível ser feita em
qualquer lugar e que possibilite adaptação rápida às transformações tecnológicas como as da
informática, que se tornou

Uma nova extensão de memória, com diferenças qualitativas em relação às outras
tecnologias da inteligência e permite que a linearidade de raciocínios seja desafiada
por modos de pensar, baseados na simulação, na experimentação e em uma “nova
linguagem” que envolve escrita, oralidade, imagem e comunicação instantânea.
(BORBA & PENTEADO, 2002. p. 48
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Além dessas transformações citadas anteriormente, a informatização no ensino deve
provocar mudanças pedagógicas, e não "automatizar o ensino", mas promover a alfabetização
em informática. Hoje em dia, as ferramentas da tecnologia da informação e comunicação têm
se tornado uma ferramenta imprescindível para o ensino e a pesquisa em todas as áreas do
conhecimento, principalmente na Matemática, sendo utilizada em aquisições de dados,
tratamentos estatísticos, simulações, entre tantas outras aplicações, como veremos a seguir.
Apesar de existirem muitas controvérsias sobre o uso das tecnologias da informação e
comunicação na educação, asseguramos que muitos resultados positivos podem surgir do uso
da informática na Educação, pois essa utilização visa também a propósitos educativos mais
amplos, dentre eles, a formação do cidadão.

3.3 O professor e seu novo papel frente ao uso de tecnologias
Geralmente, os professores mantiveram muitas das funções tradicionais, mesmo com a
incorporação no seu dia-a-dia de sala de aula de alguns recursos oriundos do uso das
tecnologias da informação e comunicação. Porém, sabemos que nem todos concordam que o
seu uso e aplicações diversas são positivos dentro de ambientes escolares; também é
importante estar ciente dos pontos de vista de quem vê isso como positivo no contexto
educativo.
A visão da maioria dos professores desta escola foi de que a tecnologia da informação
possibilita serem mais criativos na elaboração de material para ajudar os alunos a aprender.
Acreditamos ser crucial para os professores uma mudança em sua prática educativa no
sentido de incorporação das tecnologias da informação e comunicação em seu trabalho, pois é
praticamente impossível ignorar as mudanças impulsionadas pelo uso das tecnologias da
informação e comunicação no contexto escolar, o que exigirá também uma modificação do
papel do professor que, além de ensinar em sala de aula, terá outras competências e
responsabilidades.
Os

grandes avanços das tecnologias de informação e comunicação impõem à escola de

hoje o papel árduo de incorporar em suas práticas novas formas de ensino e aprendizagem
(RUBERTI; PONTES, 2001).
Considerando essa perspectiva, de acordo com as Diretrizes do PROINFO (SEED/
MEC, 1997, p. 2), é:
Portanto, vital para a sociedade brasileira que a maioria dos indivíduos saiba operar
com as novas tecnologias da informação e valer-se destas para resolver problemas,
tomar iniciativas e se comunicar. Uma boa forma de se conseguir isso é usar o
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computador como prótese da inteligência e ferramenta de investigação,
comunicação, construção, representação, verificação, análise, divulgação e produção
do conhecimento. E o locus ideal para deflagrar um processo dessa natureza é o
sistema educacional.

Ainda há muita desconfiança das ferramentas oferecidas pelas novas tecnologias, que
ganharão relevância apenas se os professores esclarecerem os ganhos educacionais que podem
advir a partir delas. Cada professor e cada aluno podem ver nessas ferramentas ganhos
diferentes e diferentes ordens de importância.
Porém, caso os professores não tomem atitudes no sentido de incorporar as
ferramentas das novas tecnologias em sua prática educativa, poderão ficar em uma situação
delicada, pois “não há como escapar. Ou os educadores adotam a teleinformática com
absoluta normalidade, assim como o material impresso e a linguagem, ou serão atropelados no
processo e inúteis na sua profissão (D‟AMBROSIO, 2002, p. 60).
Estamos convencidos, porém, que a construção do conhecimento implica em um
ensino interativo e colaborativo com o objetivo principal de um desenvolvimento gradual de
auto-processamento de capacidade por parte dos alunos. Como parte da matemática, a
visualização, animação e interatividade permitida pelas novas tecnologias podem contribuir
significativamente para a formação dos alunos.
Mesmo sabendo que “as novas tecnologias de informação estão também presentes da
vida do professor, porém são pouco aproveitadas como fonte geradora de conhecimento e
informações (BORSATTO, 2008, p. 30).
O professor não deve temer ser substituído pelas máquinas, há muita coisa que ele
pode fazer com auxílio do uso de tecnologias. Pode, por exemplo, observar como os alunos se
relacionam com a informação, como aprendem ou como usam suas habilidades e pensamento
crítico. É isso algo que um professor pode fazer. Nenhuma máquina ou software pode fazer
isso.
Algumas situações de desconforto acontecem por falta de lucidez na ação dos
professores, que não acontecem ao acaso como muitos imaginam.
O professor, ao se posicionar de maneira diferente, possibilitará ao aluno a formação
de sua identidade, o desenvolvimento de sua capacidade crítica, de sua autoconfiança e de sua
criatividade (ALMEIDA, 2000).
Ainda segundo Almeida (2008), a atitude do professor é fator fundamental para
favorecer a aprendizagem ativa. Contudo, há professores que despendem esforços para tentar
transferir as novas ideias para suas salas de aula tradicionais sem mudar sua postura.
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Daí que os professore têm que estar atentos para que sua formação seja continuada,
sempre se atualizando como se atualizam os conhecimentos em todas as áreas. Não devem,
porém, nunca confundir formação com treinamento, pois “os professores apenas treinados
para uso de certos recursos computacionais são rapidamente ultrapassados por seus alunos,
que têm condições de explorar o computador de forma mais criativa” (ALMEIDA, 2000, p.
46).
O que precisamos a esse respeito é
entender a formação do professor de matemática na perspectiva do desenvolvimento
profissional é admitir que as transformações que se fazem necessárias no ensino
dessa disciplina só serão possíveis se for instaurada uma nova cultura profissional
desse professor, que conterá a reflexão-crítica sobre e na sua prática, o trabalho
colaborativo, a investigação pelos professores como prática cotidiana e a autonomia.
(PEREZ, 1999, p.280)

Há uma necessidade de investimento nesse sentido, desde que esse professores iniciam
sua formação, para que essa consciência permaneça sempre presente em sua carreira.
Para Pontes, Oliveira e Varandas (2001), uma parte importante do conhecimento
profissional dos professores diz respeito ao uso das TIC como ferramentas cada vez mais
presentes na atividade dos professores de matemática, constituindo-se em um meio
educacional auxiliar para apoiar a aprendizagem dos alunos; um instrumento de produtividade
pessoal, para preparar materiais para as aulas, para realizar tarefas administrativas e para
procurar informação e materiais; um meio interativo para interagir e colaborar com outros
professores e parceiros educacionais.
Assim, cremos na possibilidade da inclusão das TIC no sistema de ensino, devido à
sua importância na nossa vida diária, tanto profissionalmente quanto socialmente. Existem
poucas profissões que ainda não as utilizam hoje. Portanto, os professores devem conhecer a
gestão de computadores e outros recursos de computação básica, como a internet, vídeo, etc.
Segundo Pontes, Oliveira e Varandas (2001), o professor deve estar atento em criar
situações de aprendizagem estimulantes que favoreçam a aprendizagem. De acordo com esses
autores, o papel do professor deve mudar de acordo com a tabela comparativa a seguir:
Velhos papéis
Fornecer informação
Controlar
Uniformizar

Novos papéis
Criar situações de aprendizagem
Desafiar, apoiar
Diversificar

Tabela 1 – Mudanças no papel do professor potencializadas pelas TICs
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Os professores, portanto, devem buscar maneiras de romper com o tradicionalismo dos
velhos papéis e incorporar novas formas de ensinar na era da informação.
Porém, segundo Perrenoud (2000a), não é necessário que o professor torne-se
especialista em informática, mas um conhecimento básico do manejo dos instrumentos é
necessário. Esse autor alerta que somente o domínio dos softwares não garante sua utilização
correta e com objetivos didáticos, embora torne isso possível.
Por isso, estamos de acordo que “a utilização das TICs não se restringe a conferir aos
futuros professores o domínio das ferramentas, mas também o conhecimento dos diferentes
modos de usar essas ferramentas para a construção de conhecimento” (BARCELOS, 2004, p.
157).
Vemos que a incorporação de qualquer tecnologia na educação levará à alteração dos
papéis tradicionais que os professores desempenham no ensino tradicional, por isso alguns
deles tendem a desaparecer, como o puro transmissor de informações, e reforçar outros, como
o avaliador e criador de situações de aprendizagem, entre outros motivos, porque o professor
já não é o soberano do conteúdo e gerenciamento de informações.
Sob essa perspectiva, a utilização das novas tecnologias como ferramenta e apoio às
atividades exigidas de um professor com uma compreensão abrangente e adaptativa, pode lhes
permitir incorporar esses recursos tecnológicos à sua pedagogia e não ficar para trás no
tempo. “Um profissional matemático que tem matematicamente formada suas unidades
cognitivas pode usar o computador de uma forma muito diferente da do aluno que está
encontrando novas ideias em um contexto de computador” (TALL, 2000, p.6, tradução
nossa).
A integração de tecnologias traz mudanças para as funções dos professores de ensino
em sala de aula. Os papéis do professor em uma tecnologia de infusão em sala de aula muda
para o de facilitador, em vez de instrutor apenas. “O professor tem de ser o gerador de
cenários, o criador de condições para que o aluno construa o seu conhecimento e desenvolva
capacidades. Um promotor de novas orientações, um orientador de grupos de trabalho”
(MEIRINHOS, 2000, p. 11).
Portanto, o ensino com o uso de novas tecnologias deve estar centrado no
desenvolvimento da capacidade de compreender e analisar as relações e agir sobre o mundo
que nos rodeia, para a valorização do progresso humano em seus diversos aspectos e a
aquisição dos hábitos da mente e habilidades que tornarão essa capacidade útil na vida
cotidiana.
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Na presença de novas tecnologias, a mudança do papel do professor e do método de
educação é inevitável. Temos um novo estilo de ensino com essa nova tecnologia. Esse novo
método é criar e descobrir conhecimento, e não ensiná-lo para o aluno. Essas mudanças nas
aulas abrem novas possibilidades para alunos e professores. Não devemos esquecer, no
entanto, que as novas (e velhas) tecnologias podem servir tanto para inovar como para
reforçar comportamentos e modelos comunicativos de ensino. A simples utilização de um ou
outro equipamento não pressupõe um trabalho educativo ou pedagógico. Por isso,

Aqui vale observarmos o fato de que lançar mão do uso de tecnologia informática
não significa necessariamente abandonar as outras tecnologias. É preciso avaliar o
que queremos enfatizar e qual a mídia mais adequada para atender o nosso
propósito. (...) Não significa que vamos abandonar as outras mídias, mas temos que
refletir sobre sua adequação. (BORBA & PENTEADO, 2007, p. 64).

Entendemos que ensinar e aprender com a mediação da tecnologia é também um
desafio para o trabalho docente, não só porque os professores devem variar suas formas de
ensino, mas também porque as novas tecnologias oferecem a possibilidade de uma
comunicação diferente entre alunos e professores, a criação de comunidades virtuais e de
trabalho colaborativo, como propõe Masetto (2003). Essa interação é o que chamamos de
mediação pedagógica (MASETTO, 2000).
Há uma necessidade de entendimento por parte de uma grande maioria dos professores
de que as formas de ensino, comunicação e culturas têm sofrido alterações ao longo dos
séculos. Cada época histórica tem usado um determinado código e novas linguagens para
conter, difundir e transmitir as informações. Cultura oral, cultura escrita cultura impressa e
cultura eletrônica são termos que expressam as fases da história da civilização, caracterizada
principalmente pelo seu meio da difusão (ENTONADO, 2001).

Tecnologia
da
comunicação
Cultura
Forma
educativa

1ª ERA

2ª ERA

3ª ERA

4ª ERA

Oral

Escrita

Impressa

Eletrônica

Oral

Escrita

Impressa

Baseada no
oral

Baseada no
escrito

Baseada no
livro

Da informação e da
comunicação
Baseada no tecnológico

Tabela 2: Formas de comunicações e culturas (ENTONADO, 2001, p. 19)

Assim, ao longo da história cada cultura em épocas determinadas, foram
desenvolvidos recursos tecnológicos que incorporaram ações que migraram para o ensino,
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influenciando-o definitivamente. Por esse motivo é que defendemos a utilização de
instrumentos tecnológicos como ferramentas de mediação dos conceitos matemáticos
abordados através da história da Matemática, como o vídeo, por exemplo, mas outras formas
de mídia podem ser usadas e manipuladas tanto por professores como por alunos. Nesse
sentido, “O fato de as mídias digitais serem manipuláveis no momento da transmissão
significa algo realmente extraordinário: usuários da mídia podem dar forma à sua própria
prática” (FELDMAN, 1997, p. 4, tradução nossa).
A dinâmica da aprendizagem não depende da interferência imediata do professor, mas
essencialmente sobre as formas como as situações de aprendizagem são apresentadas aos
alunos, e como eles se colocam no processo de mediação, como eles organizam os seus
lugares, seus tempos e seus procedimentos de aprendizagem.
Segundo Perez e Castillo (1999, p. 10),

a mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas relações do estudante: com
os materiais, com o próprio contexto, com outros textos, com seus companheiros de
aprendizagem, incluído o professor, consigo mesmo e com seu futuro. (nossa
tradução)

Nesse contexto pedagógico de mediação através do uso de novas tecnologias, temos
em mãos um processo contínuo, realizado em múltiplos contextos e que exige outras formas
de linguagem e outros recursos de comunicação.
São inúmeras as possibilidades das ferramentas informáticas no ensino de matemática
com ênfase na história, pois

Os elementos históricos nela inseridos e o uso de recursos tecnológicos podem ser
combinados de variadas formas, que dependem, apenas, da imaginação do professor.
Assim, acreditamos que o apelo à fantasia, com sólido embasamento histórico,
matemático e técnico, é uma das maneiras de elaborar atividades para o trabalho
com cursos de formação inicial ou continuada de professores. (CURY e MOTTA,
2008, p. 93)

Concluímos que a missão do professor frente ao uso de novas tecnologias, ao invés de
somente fomentar a formação para outros níveis, deve ser de formar para a vida, que envolve
o desenvolvimento do aluno em sentimentos de autodisciplina, responsabilidade e
comprometimento pessoal; deve capacitar os alunos a trabalhar em equipe e deve prepará-los
para o utilização eficaz e de consciência crítica das novas tecnologias (GONZALEZ, 2000).

O papel da educação deve voltar-se também para a democratização do acesso ao
conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas linguagens e
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consequências. Para isto torna-se necessário preparar o professor para utilizar
pedagogicamente as tecnologias na formação de cidadãos que deverão produzir e
interpretar as novas linguagens do mundo atual e futuro. (SAMPAIO e LEITE,
1999, p. 15)

Acreditamos que esse é o papel principal do professor frente ao uso de novas
tecnologias no ensino; porém, é fundamental que o professor, além de dominar as ferramentas
da tecnologia, conheça profundamente não só a matemática, mas seus fundamentos e suas
relações com os outros campos do conhecimento.
Para nós o professor “saber profundamente Matemática” significa que além de
conhecer teoremas, consegue relacionar diferentes campos desse conhecimento,
refletir sobre os fundamentos da Matemática, perceber seu dinamismo interno e suas
relações com outros campos do saber que coloca problemas e não apenas soluções.
(BRITO e CARVALHO, 2009, p. 16)

Os professores devem preparar-se para trabalhar em um ambiente em constante
mudança, no qual o conhecimento se constrói a partir de diferentes fontes e perspectivas. As
informações chegam aos alunos por múltiplas vias, como televisão, rádio, computadores,
internet, recursos culturais das cidades, e os professores não podem agir como se isso não
tivesse nada a ver com eles. Assim, o papel do professor deveria mudar de uma autoridade
que informa para um sujeito que gera e administra ambientes de aprendizagem complexos,
envolvendo os alunos em atividades apropriadas, de forma que possam construir sua própria
compreensão do que será estudado, trabalhando como companheiros no processo de
aprendizagem.
Asseguramos que, na atualidade, o ensino de maneira geral está sendo moldado pelas
novas tecnologias, e o ensino da Matemática por meio da História da Matemática não é uma
exceção.

3.4 Vídeo-aulas como possibilidade didática
Por considerarmos de extrema importância o atual uso das tecnologias da informação e
comunicação na educação, como já afirmamos anteriormente, tivemos a oportunidade de
utilizá-las como ferramenta de ensino por muitos anos. Em muitas escolas já presenciamos a
exibição de vídeos para melhorar a compreensão das explicações dos professores em um
ritmo mais rápido e mais fácil, como revela a expressão "uma imagem vale por mil palavras".
Porém, eu, como aluno e também como professor, nunca vi um vídeo educativo criado pelo
próprio professor, por isso espero que, em um futuro bem próximo, professores passem a
realizar essas atividades de produção própria para tornar seus alunos mais motivados.
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Como já mencionamos no início desta dissertação, nossa meta principal é elaborar
vídeo-aulas de história da Matemática, que possam contribuir tanto para o professor quanto
para os seus alunos, no sentido de que possam compreender e analisar os diversos modos de
formular processos de busca de soluções matemáticas para diversos problemas surgidos ao
longo da história da humanidade, a fim de buscar os eixos de similaridade entre as
representações matemáticas e as formas de organização do pensamento humano.
Pretendemos ainda encontrar as relações entre a Matemática e outras formas de
representações e padrões de organização da natureza e da cultura, visando habilitar o aluno a
observar e interpretar situações que envolvam questões matemáticas, associadas aos diversos
meios de comunicação e informação de nosso tempo, através da criação de vídeos.
Entendemos que uma importante ponte entre a tecnologia, Educação Matemática e o
ensino seja a produção e utilização de vídeo-aulas.
Primeiramente, antes de começar a falar de vídeo no ensino, devemos estabelecer
diferenças entre o vídeo didático e sua utilização didática. Compreendemos como vídeo
didático aquele que foi concebido e produzido para a transmissão de determinados conteúdos,
competências ou atividades e, em função de seus sistemas simbólicos, fornecido para a
aprendizagem dos alunos. Em contrapartida, compreendemos como utilização didática do
vídeo, a visão mais ampla das diversas formas de utilização que ele pode desempenhar na
educação.
O termo "didático" às vezes causa confusão, e as fronteiras com outros termos, tais
como "instrutivo", "documentário", "educação", são, muitas vezes, ambíguas. Ao mesmo
tempo, um vídeo educativo pode ter linhas arrojadas, e o importante é manter inalterado o seu
objetivo ou finalidade. O que caracteriza o vídeo como didático é, portanto, sua intenção de
ensinar, pela destinação do público a que se destina e maneira de destacar as questões
principais que formam o conteúdo do vídeo (FAJARDO, 2006).
3.4.1 Potencialidades da utilização didática do vídeo
Amaral e outros (2004) afirmam que o vídeo promete ser o meio de comunicação mais
potente deste século, porque abre as portas, de um modo muito especial, para a alfabetização
audiovisual permanente, possibilita e fomenta nos espectadores a capacidade de produzir,
analisar e modificar suas próprias mensagens.
Produções de vídeo-aulas facilmente envolvem processos que suportam os princípios
construtivistas da educação. As s também podem ser usadas para atender a escola nos desafios
globais de reestruturação das práticas em sala de aula. Vídeos produzidos com fins específicos
podem ser usados para aumentar o envolvimento dos alunos nas atividades de sala de aula.
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O potencial para o uso eficiente de vídeo-aula nunca foi tão grande. Ao enfatizar todo
o processo de desenvolvimento e de conhecimentos técnicos específicos, projetos de vídeoaula podem incidir sobre as competências em matéria de investigação, o pensamento crítico,
resolução de problemas, habilidades cooperativas, etc. Valorizando as habilidades de
pensamento crítico, a desenvoltura e a criatividade, o processo educativo torna-se
autenticamente centrado no estudante.
O vídeo pode ser um recurso extremamente eficaz na sala de aula por muitas razões.
Permite que os alunos vejam a história como ela aconteceu. Quando ele é usado para
aumentar a memória visual, o vídeo pode ser uma ferramenta muito valiosa. O vídeo pode
atingir crianças com uma grande variedade de estilos de aprendizagem. Pode trazer novas
informações para a sala de aula. Ele pode servir para expor os estudantes a pessoas, lugares e
eventos que outros recursos de aprendizagem não podem.
Entre os vários recursos que essa tecnologia pode nos proporcionar, primeiramente
vemos que

o vídeo como recurso didático apresenta uma série de características como baixo
custo e facilidade de uso, o que lhe permitirá estar presente em diferentes momentos
do processo educativo: como um meio de observação, como um meio de expressão,
tais como auto aprendizagem e como meios de apoio à educação. (BRAVO
RAMOS, 2000, p. 3)

Barato (2006, p. 1) cita os benefícios do uso do vídeo no processo de ensino, ao
afirmar que essa prática

Exploram todas as possibilidades de combinar som, imagem e movimento em
múltiplos arranjos para contar histórias, provocar emoções, criar sonhos, ativar o
imaginário das pessoas, etc. Além disso, a necessidade de operar grandes sínteses
comunicativas gera vídeos com muito conteúdo em obras bastante curtas. Isso é
vantajoso, pois professores e alunos podem examinar muitas vezes o material,
explorando significados de cores, movimentos, sons, tratamento de imagens,
natureza da mensagem, conteúdo etc.

Também outro fator importante do vídeo diz respeito à sua visualização, pois

o vídeo explora também, e basicamente, o ver, o visualizar, o ter diante de nossas
situações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais (próximo-distante,
alto-baixo, direita-esquerda, grande-pequeno, equilíbrio-desequilíbrio). Desenvolve
um ver entrecortado, com múltiplos recortes da realidade, através dos planos e
muitos ritmos visuais: imagens estáticas e dinâmicas, câmera fixa ou em movimento,
uma ou várias câmeras, personagens quietos ou se movendo, imagens ao vivo,
gravadas ou criadas no computador. Um ver que está situado no presente, mas que o
interliga não-linearmente com o passado e com o futuro. (MORAN, 1995, p. 28)
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Isso acontece porque

a mixagem entre imagens, movimentos, cores, e textos provocativos mobiliza
sentimentos e pensamentos criativos. Transmite novas formas de linguagens em que
estão presentes o pensar e o sentir. Cultura audiovisual que dá origem a uma nova
linguagem, assumida pela sociedade contemporânea. Linguagem presente nas salas
de aula – com ou sem uso de equipamentos e tecnologias mediáticos – e que
contribui para o aparecimento no trabalho didático de algumas das suas
características. (KENSKI, 2003, p. 59)

Outra vantagem do vídeo que podemos apontar é que ele

Se utiliza, de maneira significativa, da linguagem visual. E essa linguagem possui
características próprias, importantes para os processos de ensino aprendizagem. A
visão é veloz, compreensiva, simultaneamente analítica e sintética. Requer pouca
energia para funcionar e o faz na velocidade da luz, permitindo às nossas mentes
receber e conservar um número imenso de informações numa fração de segundos. A
riqueza é a sua descrição. (WOHLGEMUTH, 2005, p. 13)

Ainda sobre a linguagem visual do vídeo, Wohlgemuth (2005, p. 23) informa que “a
pedagogia audiovisual faz uma opção por imagens em movimento e som. Ou seja, opta pela
linguagem audiovisual e, por razões econômicas, pelo vídeo em canal fechado”.
Ademais, entre todos os meios audiovisuais, vários autores (BARTOLOMÉ, 1999;
CHAMBEL; GUIMARÃES, 2000; PEREIRA, 2006) citam o vídeo como um meio
audiovisual de tipo especial, pois agrega fortes características de outros meios, dando una
nova forma à informação apresentada.

É a linguagem do mundo contemporâneo. A linguagem audiovisual é sintética e
integral. Sintética porque funde o áudio e o visual para resultar numa nova
comunicação. E integral porque permite ao cérebro integrar simultaneamente as
informações que percebe e aquelas que as memórias visual e acústica conservarão,
as quais lhe atribuem todo o seu sentido. (PEREIRA, 2006, p. 1) (nossa tradução)

Entendemos ainda que a utilização do vídeo em sala de aula pode ajudar na
compreensão de conceitos matemáticos, pois ele

enfatiza o componente visual da matemática, mudando o status da visualização em
educação matemática. (...) A mídia usada para comunicar, representar e produzir
ideias matemáticas condiciona o tipo de matemática que é feita e o tipo do
pensamento que está sendo desenvolvido neste processo. Ao mesmo tempo, o
processo de visualização atinge uma nova dimensão se considerar um ambiente
computacional de aprendizagem com um coletivo pensante particular, onde
estudantes, professores/pesquisadores, mídia e conteúdos matemáticos residem
juntos. (BORBA e VILLARREAL, 2005, p. 96, nossa tradução)
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Além disso, o vídeo vai muito mais longe ao integrar várias habilidades sensoriais: “O
vídeo combina a comunicação sensorial-cinestésica com a audiovisual, a intuição com a
lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo emocional e pelo
intuitivo, para atingir posteriormente o racional” (MORAN, 1995, p. 28, 29).
O vídeo explora também, e basicamente, o ver, o visualizar, o ter diante de nós as
situações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais (próximo-distante, altobaixo, direita-esquerda, grande-pequeno, equilíbrio-desequilíbrio). Desenvolve um ver
entrecortado, com múltiplos recortes da realidade, através dos planos e muitos ritmos visuais:
imagens estáticas e dinâmicas, câmera fixa ou em movimento, uma ou várias câmeras,
personagens quietos ou se movendo, imagens ao vivo, gravadas ou criadas no computador.
Um ver que está situado no presente, mas que o interliga não-linearmente com o passado e
com o futuro (MORAN, 1995, p. 28).

3.4.2 Utilização didática do vídeo
A utilização pedagógica de qualquer meio deve partir da didática e não do meio. Não é
suficiente que apenas a introdução de algum recurso oriundo da classe de tecnologias da
informação e comunicação, como o caso do vídeo, seja modernizador por considerar que está
se inserindo em suas aulas um novo recurso; e que, portanto, sua simples utilização
transformará positivamente os processos de ensino–aprendizagem. Claramente, a discussão
vai mais além e é necessário para isso que ocorra uma tomada de consciência de que as
transformações passam por superar as práticas tradicionais de ensino–aprendizagem e que
tanto estudantes como professores devem assumir novos papéis. Portanto, todos os
componentes do processo devem ser coerentes entre si e dirigir-se ao objetivo comum que é a
aprendizagem dos alunos.
O vídeo pode ser utilizado de muitas maneiras em sala de aula, devido ao seu caráter
multidimensional e flexível. Contudo, sua utilização não deve reforçar ainda mais as práticas
tradicionais, que apresentam os alunos como folhas brancas para serem preenchidas pelas
informações do professor ou do vídeo didático.
Asseguramos que uma maneira eficaz de utilizar o vídeo é como um recurso para uma
lição ou unidade de estudo. O vídeo deve ser usado como uma faceta de ensino, juntamente
com qualquer material ou outro recurso disponível para o ensino de um determinado tópico, e
o professor deve se preparar para o uso de um vídeo na sala de aula da mesma forma como
faria com qualquer outro instrumento de ensino.

69
Na utilização de um vídeo como recurso didático, lembramos que os objetivos
específicos de aprendizagem devem ser determinados; uma sequência de ensino deverá ser
desenvolvida com atividades de reforço e bem planejada. Claro, nenhum vídeo nunca deve ser
usado em sala de aula até que ele tenha sido previamente inspecionado pelo professor.
Também um vídeo nunca deve servir de lição inteira, mas sim como um reforço para a
lição ou unidade de estudo. É importante lembrar quando usar o vídeo que o meio precisa ser
manipulado para atender necessidades específicas de ensino. Não se trata de servir ao
propósito de algo para preencher o tempo, mas sim como um ativo muito valioso para que as
informações sejam pessoais e interessantes para o aluno.
Quando utilizar um vídeo em sala de aula, devemos levar em consideração sua
especificidade, ou seja, para que se destina.
Nesse sentido, Cebrián (1994) distingue quatro tipos de vídeos diferentes:
curriculares, se adaptam expressamente à programação do assunto; de divulgação cultural,
que têm como objetivo apresentar a uma plateia aspectos relacionados com determinadas
formas culturais; de caráter científico-técnico, que expõem conteúdos relacionados com o
avanço da ciência e da tecnologia ou explicam o comportamento de fenômenos de caráter
físico, químico o biológico, entre outros; e ainda vídeos para a educação, que obedecem a
uma determinada intencionalidade didática, são utilizados como recursos didáticos e não
foram especificamente realizados com a ideia de ensinar.
Schmidt (1987) também oferece sua própria classificação. Nesse caso, em função dos
objetivos didáticos que podem ser alcançados com a sua utilização. São eles: instrutivo, cuja
missão é instruir ou fazer com que os alunos dominem um determinado conteúdo;
cognoscitivos, que pretendem fazer conhecer diferentes aspectos relacionados com o tema que
estão estudando; motivadores, para predispor positivamente o aluno na realização de uma
detrminada tarefa; modeladores, quando apresentam modelos a serem seguidos; e, por fim, os
lúdicos ou expressivos, destinados àqueles alunos que podem aprender e compreender a
linguagem dos meios audiovisuais.
Destacamos que nosso trabalho se enquadra na modalidade didática do tipo
“curricular” na classificação de Cebrián (1994) e do tipo “instrutivo” na classificação de
Schmidt (1987).
Portanto, a esse respeito, elaboramos e testamos três vídeos educativos focando
pedagogicamente a história da Matemática, visando oferecer ao professor possibilidades
didáticas que dinamizem suas aulas e contribuam para a aprendizagem do aluno, por meio da
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apropriação do conhecimento matemático construído historicamente e das suas relações com a
sociedade, a ciência e a educação.
Enfatizamos que o ensino da Matemática tem encontrado nas informações históricas
um potencial amplo de utilização. A esse respeito, Miguel e Miorim (2008) entendem

Ser possível buscar na história da matemática apoio para se atingir, com os
alunos, objetivos pedagógicos que os levem a perceber, por exemplo: (1) a
matemática como criação humana; (2) as razões pelas quais as pessoas fazem
matemática; (3) as necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas que
servem de estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas; (4) as conexões
existentes entre matemática e filosofia, matemática e religião, matemática e
lógica, etc.; (5) a curiosidade estritamente intelectual que pode levar à
generalização e extensão de ideias e teorias; (6) as percepções que os
matemáticos têm do próprio objeto da matemática, as quais mudam e se
desenvolvem ao longo do tempo; (7) a natureza de uma estrutura, de uma
axiomatização e de uma prova. (MIGUEL e MIORIM, 2008, p. 53)

A história como uma fonte de motivação e de aprendizagem da Matemática é
fundamental porque torna as aulas mais atraentes e despertam o interesse dos estudantes para a
Matemática. Porém, devemos tomar cuidado para o que alerta Fossa (2006): não devemos
utilizar as fontes históricas apenas como mera curiosidade ou como uma fuga da Matemática,
ou ainda como anedotário. Seu sentido se faz quando os conceitos e problemas históricos são
incorporados ao dia-a-dia da sala de aula e passam a fazer parte da experiência matemática dos
alunos.
Em relação à utilização da história da Matemática, à qual nos referimos como uma
ferramenta da técnica disponível para melhorar o processo de ensino aprendizagem, assumimos
a postura de que

A perspectiva histórica, a qual abraçamos, sugere que os seres humanos são
constituídos por técnicas que estendem e modificam seu raciocínio e, ao mesmo
tempo, esses mesmos seres humanos estão constantemente transformando essas
técnicas. (BORBA & PENTEADO, 2007, p.48)

Assim, a história da Matemática passa a ter grande relevância para a aprendizagem do
aluno, permitindo-lhe avaliar o surgimento dos conceitos e propriedades dos tópicos da
matemática aprendida, como um produto das necessidades humanas que gerou conhecimentos
que foram se reorganizando desde a Antiguidade até os dias atuais, de acordo com os
problemas surgidos e as soluções encontradas. Cabe-nos, entretanto uma interrogação: Como
estabelecer um diálogo entre a história da Matemática e as tecnologias da informação e
comunicação, de modo a tornar o vídeo uma possibilidade didática para a ação docente?
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Essas e outras questões serão o foco dos próximos capítulos deste trabalho, incluindo
ainda as descrições dos vídeos, seu modelo, bem como sua proposta de elaboração.
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IV - UM MODELO DE VIDEO-AULA PARA CONCRETIZAR A PROPOSTA

Aquele que é „enchido‟ por outro de conteúdos cuja inteligência não percebe; de
conteúdos que contradizem a forma própria de estar em seu mundo, sem que seja
desafiado, não aprende.
Paulo Freire

4.1 Modelo de vídeo-aula
Neste capítulo descreveremos nosso processo de elaboração das vídeo-aulas, as quais
foram apoiadas nas diretrizes sustentadas pela informática educativa, pelas técnicas de
elaboração de vídeo, bem como nas propostas de ensino de Matemática por atividades de
investigação histórica defendida por Mendes (2001, 2009a, 2009b).
Nossa proposta para a elaboração das video-aulas obedece a uma ordem de ensino que
mantém a continuidade da aprendizagem (MENDES, 2001), por isso devemos ter o cuidado
na organização das etapas de apresentação do vídeos para que possamos atingir os objetivos
didáticos pretendidos em nosso planejamento.
Como qualquer outra tecnologia que coleta, armazena e exibe informações, a
tecnologia de sistema de vídeo envolve três elementos básicos e diferenciados de qualquer
processo de ensino-aprendizagem: a interatividade com o sistema e o usuário (play, revisão, a
possibilidade de pausa, repetição da visita, etc.); os sistemas de símbolos utilizados (código
AV, imagens, gráficos, música, etc.); e, finalmente, a mensagem, bem como os diferentes
conteúdos veiculados.
Do ponto de vista educativo, a integração do vídeo deve surgir como uma alternativa
inovadora no plano curricular do professor. Essa proposta deve ser consequência de um
trabalho de reflexão, por parte do professor, que deve encontrar razões que justifiquem a
utilização didática do vídeo e dos outros meios tecnológicos na ação pedagógica.

4.1.1 Características de um vídeo educativo
Vejamos algumas das características que deveriam ter os vídeos educativos. Não
estamos falando sobre os papéis que o vídeo pode desempenhar no ensino, porque essas
questões já foram profundamente refletidas em outros espaços. Nosso objetivo aqui é destacar
os processos e etapas da produção de um video-aula ou vídeo educativo a partir de vários
autores e destacando apenas alguns passos fundamentais, que poderiam ser seguidos nesse
tipo de produção.
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Para Serna (1994, p. 32),
um vídeo educativo não pode residir exclusivamente numa apresentação - caso
contrário, facilmente cairá na saturação e na perda de informações por parte de quem
o assiste, dado que toda a informação necessita maior duração. (tradução nossa)

Por esse motivo, devemos tomar alguns cuidados quando produzimos esses tipos de
vídeo.

Antes mesmo do planejamento das etapas iniciais de um programa de vídeo, você
precisa decidir se um vídeo é o ideal para o projeto. Porque os vídeos são uma parte
tão prevalente da nossa sociedade, tornou-se muito fácil dizer: "Ah, vamos colocar
isso no vídeo". (TELG, 2009, p. 1, nossa tradução)

Ainda segundo Telg (2009), antes de qualquer coisa devemos observar quando o
assunto é atraente; uando o material visual é interessante; porque hoje as pessoas estão
acostumadas a efeitos visuais. Elas têm crescido na geração multimídia. Como resultado, as
pessoas esperam efeitos visuais, como o vídeo, isso faz parte de suas experiências
educacionais.
Esses aspectos são importantes porque o vídeo pretende ser um instrumento
provocador de ação no espectador. Usado como um instrumento didático, pretende-se que
sensibilize para a busca autônoma do conhecimento e de compreensão do real.
Para Telg (2009), é necessário também considerar as seguintes questões no
desenvolvimento de um vídeo educativo:
Qual é a necessidade de um programa de vídeo? A avaliação das necessidades, em
essência, determina porque o vídeo educativo é necessário.
Quais são as metas e objetivos do vídeo? Metas e objetivos estruturam seu plano de
ação. Uma meta é uma indicação geral do que você espera que o programa vá atingir. Um
objetivo é uma declaração de que os alunos devem ser capazes de fazer (ou fazer melhor),
como resultado de ter assistido o programa.
Quem são os alunos (a plateia)? Em qualquer ambiente de ensino, é imperativo saber
tanto sobre os alunos, o público-alvo quanto possível. Quais são as idades dos membros da
audiência, cultura, interesses e níveis de ensino? Conhecendo seus alunos e atender às
necessidades de seu público-alvo são as considerações mais importantes em uma produção de
vídeo.
Qual será o conteúdo? Quais são as informações que você está tentando dizer ou
passar para a plateia? Qual é o conteúdo educativo?
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Como é que os alunos serão avaliados? Como você vai conhecer se o seu público
aprendeu alguma coisa? Que perguntas você gostaria que um membro da plateia fizesse para
ser capaz de responder depois de ter visto o vídeo? A avaliação é importante, mas muitas
vezes é deixada de fora do processo de produção.
Como é que o vídeo será avaliado? Você pode decidir testar o vídeo com um grupo
de foco de seu público-alvo. Você pode basear a sua avaliação do sucesso do número de vezes
que um vídeo foi extraído da biblioteca de mídia ou baixado da internet, ou ainda, fazer uma
apresentação e solicitar que respondam a um questionário. Determinar critérios de avaliação é
essencial.
Para Franco (2009), todo vídeo educativo tem de ser melhor do que os demais, pois
pretende captar a atenção dos alunos mobilizando seus conhecimentos, percepções e
sentimentos.
Franco (2009, p.1) ainda nos fornece alguns conselhos para a elaboração de um vídeo
educativo:

Para produzir um vídeo educativo se deve perguntar primeiro se já existe o material
que pretendemos fazer, no caso, se houver, nós temos que fazer outra pergunta: o
que novas contribuições poderemos dar aos nossos conteúdos de vídeo. Também é
essencial, como o tema e abordagem, selecionar e definir o nosso público-alvo.
Note-se que os interesses e necessidades da amostra devem ser definidas, então você
pode desenvolver uma ideia geral destinada a todos, mas um alcance específico e
motivar o nosso público-alvo. O processo de produção de vídeo educativo é um
trabalho especializado de comunicação, e deve ser coordenada por profissionais
treinados para a tarefa. Além disso, para cumprir os objetivos educacionais do vídeo,
o especialista em design de conteúdo deve ser envolvido em todo o processo de
produção, para garantir que a ideia / mensagem / conhecimento a ser transferido
corretamente para a linguagem audiovisual. (tradução nossa)

De acordo com as orientações mencionadas por Franco, entendemos que o
procedimento para a elaboração das video-aulas é adaptado em cada caso de acordo com as
circunstâncias do assunto a ser abordado na aula. O estabelecimento de passos preliminares
para a realização do vídeo é um pré-requisito para o seu bom desempenho. As video-aulas
destinam-se a expressar o conhecimento adquirido, e essa pesquisa é necessária antes da
realização do vídeo. O desenvolvimento de cada vídeo deverá abranger de maneira geral as
seguintes partes:
a. Pesquisa do assunto da vídeo-aula
A narrativa e conteúdos de um vídeo devem obedecer a alguns critérios para os quais
Serna (1994, p.33) chama a atenção:
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O vídeo deve também conjugar relatos narrativos e histórias, ficção e realismo. Tais
formulários devem estar em conformidade com os objetivos pretendidos, como é o
caso do mundo infantil onde os vídeos podem ajudar as crianças em seus esforços
para construir narrativas próprias, uma necessidade vital de comunicar com o mundo
adulto. Muitos de nós temos testemunhado como a criança menor repete a história,
que pouco antes seu irmão mais velho disse ao pai, e diz a ele como suas próprias
palavras. (tradução nossa)

É nesse contexto que nos apoiamos em Mendes (2001, p. 98) em relação ao conteúdo
de história da Matemática presente em nossas video-aulas. Segundo esse autor,

O conteúdo histórico surge como um elemento motivador e gerador da matemática
escolar, pois se apresenta como um fator bastante esclarecedor dos porquês
matemáticos tão questionados pelos estudantes de todos os níveis de ensino. É nas
informações históricas que estão plantadas as raízes cotidiana, escolar e científica do
conhecimento matemático a ser (re)construído pelos estudantes e por isso precisam
ser bem explorados pelo professor.

Mendes (2001) enfatiza ainda que o fator histórico, por despertar a atenção e
curiosidade dos alunos, deve ser fundamental para o esclarecimento dos fatos e problemas
que, no decorrer da nossa história, despertaram interrogações e empenho dos homens na
tentativa de sua organização sistemática e divulgação até o modelo atual. Esse enfoque é
fundamental e serviu de base para a elaboração das video-aulas e poderá levar o aluno a um
diálogo interativo com os aspectos multidisciplinares e transversais da Matemática
investigativa.
Dessa forma, como já esclarecemos anteriormente, nossa produção de video-aulas
consta de vídeos com assuntos de Matemática alicerçados no fator histórico.

b. Título da video-aula
É fruto da realização de um estudo e pesquisa sobre um determinado tema ou assunto
e que o represente de uma maneira geral.
A produção das video-aulas constam de três títulos: “Números: o simbólico e o
racional na história” (MENDES, 2006), “Recursos pedagógicos para o ensino da Matemática
a partir da obra de dois matemáticos da Antiguidade”, que foi mudado para “Números
figurados” (FOSSA, 2006) e “O Teorema de Pitágoras” (WAGNER, 2006; MARQUES,
2007; CASSELMAN, 2001; URBANEJA, 2008; HARTSHORNE, 2000; SPARKS, 2008).
As video-aulas foram elaboradas sempre no sentido de que suas abordagens históricas
“conduzam os alunos a uma compreensão relacional do conteúdo matemático a ser aprendido
por eles” (MENDES, 2001, p. 99).
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Ainda sobre o título da video-aula, após escolha do tema, deve-se coletar informações
relevantes, considerando-se diferentes fontes de informação, definindo qual é o foco principal
e qual o secundário (RODRÍGUEZ, 2007).

c. Introdução
Trata-se na verdade de uma síntese ou resumo do assunto; é uma breve introdução ao
foco do assunto e que destaca os aspectos mais importantes. Em suma, é o que vai atrair a
atenção inicial dos alunos às video-aulas. É importante a sua brevidade (o vídeo deve incluir
silêncios para ajudar a destacar as imagens).
Deve ficar claro também o estabelecimento dos objetivos principais e finalidades da
video-aula, tendo em vista a construção do conhecimento matemático previsto nessa etapa do
trabalho docente (MENDES, 2001).
Também, desde a introdução, o aluno deve perceber que a linguagem usada na videoaula pode ser claramente entendida, pois
é importante usarmos uma linguagem bastante clara e objetiva, pois assim será
possível dar aos estudantes liberdade para explorarem as situações desafiadoras
propostas e testá-las, buscando o conhecimento previsto em cada uma das
atividades. (MENDES, 2001, p. 99)

d. Storyboard
Desenho das tomadas e enquadramento de modo que se ajustem as realizações das
fases anteriores. Planejar as fases gerais e detalhes que farão parte da gravação do vídeo. Isso
se faz necessário para garantir que as imagens usadas obedeçam àqueles conteúdos de que
tratam as video-aulas. Sem o storyboard se percebe que as imagens pouco têm a ver com a
narração.

e. Revisão e elaboração
Após a conclusão das três primeiras fases do projeto, o ideal é digitalizar as imagens
selecionadas moldando-as ao assunto da video-aula. Outra coisa a se fazer nessa etapa é a
seleção musical que fará parte da trilha sonora do vídeo como background. Um cuidado a ser
tomado é a seleção de uma música para cada etapa, atentando para seu tamanho: 10, 30, 45,
60 segundos ou mais, se necessário. É importante escolher um acorde com a música do filme,
possivelmente, uma música sem palavras, para não sobrepor-se à voz do narrador ou do
ator/palestrante/professor.
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f. Filmagem
Só agora, neste momento, procedem-se as filmagens. Devem aderir plenamente ao que
está previsto. Isso apenas permite que o vídeo tenha um bom desenvolvimento. É fácil ser
tentado a registrar tudo o que está acontecendo ao redor. Isso não é aconselhável. É necessário
ter certeza de que se está coletando as imagens necessárias que se precisa para construir as
sequências durante a edição; não gravar mais do que o necessário. É preciso ter certo domínio
e conhecimento prévios, por mais básicos que sejam, como, por exemplo, o controle da
câmera e suas configurações, se a iluminação e som estão em condições favoráveis, etc.
g. Edição preliminar
Depois que as imagens e outros trechos ou cenas com participação de
atores/palestrantes forem gravadas, procede-se à montagem, que é o conjunto do vídeo,
incluindo os efeitos e transições, que ajudam a linha narrativa do vídeo que está sendo feito.
Nesta fase procedem-se cortes em partes de cada cena do vídeo, aparando os excessos
preliminares, intermediários e finais.

h. Gravação da narração e inserção do background
Não é necessário ver o vídeo para fazer a narrativa. De posse do texto, você vai lendo
e narrando, ao mesmo tempo em que grava. Somente depois procederá a inserção do áudio,
ajustando-o com as imagens de cada cena do vídeo. Lembre-se que a narração é que fornecerá
as informações e explicações das imagens e cenas apresentadas. Ajuste com sincronia
imagens e áudio, para que seu vídeo seja atraente e possa refletir o trabalho desenvolvido de
apresentação do vídeo, tornarndo-o prazeroso de assistir.
Por fim, a música de fundo e as observações adequadas devem ser adicionadas. Não
deve haver espaço com músicas em altura de som maior do que a voz do narrador, para não
prejudicar o entendimento do texto. Deve haver sincronia entre imagens e sons para que o
público possa relaxar e desfrutar do conteúdo do vídeo.
i. Edição final
São os ajustes finais de sincronias, cortes ou prolongamentos de imagens ou áudio,
bem como a maneira de como escolherá salvar seu arquivo. Se desejar publicar na internet,
rodar em DVD ou outra mídia, atenção para o formato do vídeo. Isso é importante porque o
tamanho final do arquivo deve ficar de acordo com as necessidades. Um vídeo que será
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compartilhado na internet não precisa da mesma resolução de um vídeo que será apresentado
em um evento ou gravado em um CD.
Existem atualmente no mercado vários editores e players de vídeos que editam ou
rodam apenas algumas extensões de vídeos. Por isso, atenção na extensão do formato em que
irá salvar o vídeo. Os principais editores são: Windows Movie Maker, Jump Cut, Virtual Dub,
Adobe Premiere Pro CS4, Sony Vegas Pro 9.0 32-Bits, Camtasia Studio, etc. No nosso estudo
e experimentação, optamos pelo Camtasia Studio para a produção das nossas video-aulas,
pois é capaz de capturar em vídeo qualquer coisa que apareça na sua tela do computador,
editar o vídeo resultante, melhorá-lo e finalmente compartilhá-lo. Tratando-se da gravação, o
Camtasia Studio permite capturar uma janela, uma zona ou tela completa. É capaz de capturar
áudio, recolher a imagem de uma câmera web e inclusive grava direto do PowerPoint. Em
termos de edição, o Camtasia oferece funções para fazer zoom, adicionar áudio, criar efeitos
de transição e limpar o som de ruídos. Com ele é possível produzir e editar vídeos em vários
formatos comuns de multimídia: AVI, SWF, QUICKTIME, EXE, FLV, WMV, RM, GIF
ANIMATED.

4.2 A Experiência na produção das video-aulas
A partir de agora, relataremos a experiência da produção das video-aulas de história da
Matemática, as quais são objetos de estudo desta dissertação. Apresentaremos a seguir cada
uma das etapas percorridas para a produção de cada uma das video-aulas.

4.2.1 Primeiro passo: Eleição e seleção do conteúdo das video-aulas
O primeiro passo dado para a produção das video-aulas foi a pesquisa bibliográfica
dos diferentes assuntos específicos da história da Matemática, como forma de embasamento
teórico e obtenção de material como fonte principal para a produção das video-aulas.
Anteriormente, houve a necessidade também de uma pesquisa bibliográfica profunda teórica e
prática sobre os equipamentos e softwares de vídeo que fossem mais apropriados para esse
tipo de produção, conforme já foi mencionado.
Na realização da pesquisa bibliográfica, optamos por selecionar os estudos históricoepistemológicos já realizados pelo Grupo de Pesquisa em Matemática e Cultura da UFRN, de
modo a utilizá-los como subsídios para a elaboração das video-aulas sobre história da
matemática para professores do Ensino Fundamental e Médio. A seleção foi feita de forma
rigorosa, de acordo com sua importância e contribuição para o entendimento e compreensão
dialógica com as diferentes características da linguagem matemática (natureza teórica e
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sistemática, coerência interna, procedimentos lógicos e linguísticos ligados a uma axiomática
própria, entre outras), que não se manifestam no conhecimento construído na escola.
Decidimos a princípio produzir três video-aulas: Os números e suas simbologias nas
tradições; Recursos pedagógicos para o ensino da Matemática a partir das obras de dois
matemáticos da Antiguidade e Teorema de Pitágoras.
Após seleção e eleição dos assuntos a serem abordados nas video-aulas, partimos para
a produção do texto-roteiro de narração do conteúdo do vídeo, selecionando o que deveria ou
não entrar no vídeo.
Optamos pelos títulos: “Os Números e Suas Simbologias nas Tradições”, baseado no
livro “Números: o simbólico e o racional na história” (MENDES, 2006). No segundo vídeo,
denominado “Números figurados”, abordamos o tema com base em Fossa (2006) como “uma
forma de ilustrar como a história da Matemática pode ser usada como recurso pedagógico no
ensino da Matemática” (FOSSA, 2006, p.137). Além das duas video-aulas já mencionadas,
elaboramos uma terceira que aborda questões de aspectos didáticos acerca do
desenvolvimento histórico das demonstrações e aplicações do Teorema de Pitágoras, com
vistas a contribuir para o ensino e na aprendizagem desse assunto na sala de aula.

4.2.2 Segundo passo: Seleção das imagens
Na produção dessas vídeo-aulas, havíamos optado apenas pela utilização de imagens
estáticas, as quais passaram por um processo de animação virtual em detrimento das captadas
através de câmeras de filmagens que apresentam seus movimentos naturais. Porém, após uma
análise, decidimos incluir algumas feitas com a utilização de câmeras de filmagens para
demonstrações sem a aparição de personagens, apenas aparecendo as mãos e os objetos
envolvidos (fig. 1). A preferência por essa opção deve-se em grande parte à redução de
custos, pois isso requereria equipamentos mais sofisticados, além do trabalho de terceiros, o
que elevaria o custo da produção. Igualmente, precisaríamos da autorização dos participantes
com relação ao uso das imagens.

figura 1: Vídeo teorema de Pitágoras
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Dessa maneira, passamos a buscar aquelas disponíveis na internet, momento em que
selecionamos somente as que estão livres da cobrança de direitos autorais de uso, pois assim
podíamos usá-las de maneira integral ou somente em parte, conforme nosso interesse. Outra
forma escolhida foi o uso de máquina fotográfica para compor imagens a partir de pessoas,
objetos, peças, textos, os quais também passaram pelo processo de tratamento para aproveitar
somente o que se desejava da fotografia. Em muitas das fotografias usamos crianças ou
adolescentes de nosso próprio grupo familiar, nossas mãos, além de objetos que haviam sido
confeccionados por nós para a realização de atividades práticas.
As imagens (tanto as fotografadas por nós quanto as que foram resultado de pesquisas
da internet) passaram por um rigoroso processo de seleção para que fossem catalogadas
somente aquelas que faziam sentido ao conteúdo de cada video-aula em questão. Após essa
seleção, fizemos o tratamento e montagem para que ficassem mais adequadas a cada tema.
O tratamento foi feito através do software Adobe Photoshop (fig. 2), que é um
aplicativo de edição de imagem que permite fazer alterações na cor, brilho, contraste, além de
permitir fazer recortes de apenas partes da composição que se desejava usar, como por
exemplo, somente parte do corpo (como no caso das mãos) ou somente a pessoa sem o fundo
da paisagem (como no caso de algumas fotografias do meu filho).

figura 2: Imagem processada no software Adobe Photoshop

4.2.3 Terceiro passo: Animação das imagens
Após a seleção dos conteúdos e imagens, e com o roteiro em mãos, começamos o
processo de animação. Para esse processo, pesquisamos alguns programas de software que se
adequassem ao objetivo, e após análise optamos pela utilização do Powerpoint (Fig. 3), que é
um programa simples, presente no pacote Office da Microsoft, que permite a criação e
exibição de apresentações, cujo objetivo é informar sobre um determinado tema, podendo
usar imagens, sons, textos e vídeos, que podem ser animados de diferentes maneiras, inclusive
com inserção de fundos, textos. O Powerpoint permite a animação de imagens, inclusive fazer
transições entre uma e outra paisagem ou texto de maneira animada, e dá ao espectador uma
ilusão virtual de trama.
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As imagens e textos foram animados com efeitos visuais de entrada, saída, ênfase e
transição, de maneira que dessem a impressão de movimento real. Alguns objetos foram
programados para entrar (aparecer) no momento exato em que se desejava, bem como sair da
apresentação. Também nesse tipo de software é possível fazer os objetos movimentarem-se de
um lado para o outro dentro do cenário de animação.
Todas as video-aulas foram preparadas primeiramente dessa forma, como
apresentação do PowerPoint com animações, transições e efeitos especiais, porém, sem a
narração.

figura 3: Animação de imagens no Powerpoint

4.2.4 Quarto passo: 1ª parte da edição – Gravação das imagens
Em seguida à conclusão da montagem das vídeo-aulas em apresentação do
PowerPoint, fizemos a primeira parte da edição do vídeo. Para tal edição, optamos pela
utilização do “Camtasia Studio” (Fig. 4), que é um aplicativo usado para a criação e edição de
vídeos a partir do ambiente de trabalho do Windows. Lembrando que, por se tratar de um
software que captura imagens da área do Windows, que permite capturar qualquer ação na
tela do computador e que ainda permite gravar as apresentações do PowerPoint e salvá -lo
como um arquivo de vídeo, além de poder voltar para editar e narrar o clipe que desejar, é que
preferimos escolhê-lo como software padrão para a edição de nossos vídeos. O Camtasia
Studio nos permite gravar toda a atividade da tela do computador como vídeos, o que nos
facilitou a sua escolha, pois primeiramente nossos vídeos são produzidos no PowerPoint e em
seguida foram capturados por este programa.
A edição foi feita por partes. Acompanhando o roteiro-texto do vídeo, íamos fazendo a
apresentação do PowerPoint na sequência dos eventos e gravando-o com o Camtasia Stúdio,
ainda sem narração e background 4; os arquivos iam sendo armazenados em uma pasta para
posterior utilização.
4

Músicas que mostram efeitos secundários, ou seja, são as músicas de fundo. No áudio é utilizado para
descrever o som em segundo plano e no vídeo é a imagem ou cenário de fundo.
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figura 4: Gravação das imagens no Camtasia Studio

4.2.5 Quinto passo: segunda parte da edição – A narração
Em seguida à gravação de todos os trechos do vídeo, ou seja, com as imagens do vídeo
prontas, começamos a narração dos vídeos, que também foi feita referente a cada trecho que
havia sido gravado anteriormente, obedecendo à sequência do roteiro.
Nós mesmos fizemos o papel de locutor. Colocávamos os vídeos para rodar e íamos
olhando-o, lendo o roteiro-texto, e dessa forma íamos fazendo a narração. Após esse passo,
ouvíamos para ver se estava adequada ao texto. Se a entonação estava de acordo com a
entonação pretendida, fazíamos a edição do som com a eliminação de ruídos, altura que
ficaria em cada trecho do vídeo, etc. Quando estava de acordo, salvávamos na mesma pa sta
em que aquele trecho de vídeo correspondente estava. Dessa forma, cumprimos todas as
etapas de gravação dos trechos dos vídeos e suas respectivas narrações. (Fig. 5)

figura 5: Processo de narração do vídeo no Camtasia Studio

4.2.6 Sexto passo: pesquisa das músicas para o background
Esta etapa foi uma das mais difíceis do processo, tanto no que diz respeito à escolha
das músicas (trilhas), quanto à sua obtenção, pois tivemos que tomar cuidado em relacionar
apenas trilhas livres de direitos autorais, ou seja, aquelas que já estão em domínio público ou
trilhas brancas ou Royalty-Free (em inglês). Tratam-se de compilações (em CD ou DVD) e
sites de músicas feitas para utilização em obras de terceiros, que exige que você simplesmente
cite quem fez a música e a gravação. Preferimos utilizar a “trilha branca” por ter melhor
qualidade e ajustar-se melhor ao que pretendemos. Além do mais, esse tipo de trilha nos
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possibilita um melhor uso, pois encontramos trilhas de vários tamanhos; 1 minuto, 30, 20, 15
e 10 segundos.
As músicas foram baixadas da internet (trilhas brancas) e foram salvas em uma pasta
com as devidas informações correspondentes para fazer as citações legais exigidas.
4.2.7 Sétimo passo: terceira parte da edição – Edição das imagens com narração e
inserção do background (trilhas de fundo)
Nesta etapa fizemos a edição dos vídeos inserindo a narração, o que foi necessário
cuidado para ajustar a narração com cada imagem correspondente. Este passo era feito assim:
abríamos o programa Camtasia Studio 6.0 e importávamos o vídeo de sua pasta, bem como a
narração e trilhas (Fig.6) e arrastávamos para área de gravação. Em seguida, fazíamos os
ajustes de duração de tempo, altura do som, etc.
Depois desta fase da edição, assistíamos o trecho gravado com a narração e
background (trilha de fundo), fazíamos os ajustes quando necessários e, se tudo estava de
acordo, procedíamos a edição final. Após isso, o trecho do vídeo, agora pronto, era salvo em
uma pasta específica para ser usado na edição final quando todos os trechos serão juntados em
um só vídeo.

figura 6: Inserção do background (trilhas de fundo)

4.2.8 Oitavo Passo: edição finalcom ajustes
Esta foi a última etapa da produção das video-aulas. Lembramos que já dispúnhamos
de todos os trechos devidamente editados e referenciados. Abrimos novamente o Camtasia
Studio e fizemos a importação de todos os trechos do vídeo que pretendíamos gravar e
arrastamos cada trecho um a um para a área destinada à edição. Em seguida, inserimos os
efeitos de transição de efeitos dos trechos do vídeo e ainda inserimos o som (trilha, efeito
sonoro) correspondente ao efeito visual dado na transição. (Fig. 7)
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figura 7: Transições e edição final

Após esta minuciosa inserção dos efeitos de transição, assistimos ao vídeo antes de sua
edição final para ver se faltou inserir alguma coisa ou se é necessário fazer algum corte.
Quando tudo está de acordo com o que pretendíamos, clicamos em “produzir vídeo” e
aguardamos o tempo necessário para isso. Na sequência, salvamos o vídeo com o seu título
original em uma pasta específica, e assim terminamos o processo de produção.
Para assistir ao vídeo, basta acionarmos a pasta correspondente e abrirmos o vídeo.
Lembramos que os vídeos poderão ser gravados em CD, DVD ou mesmo em Pendrives, o que
facilita sua execução não somente em aparelhos de TV, mas também em computadores.

4.3 Estrutura das video-aulas após sua elaboração
A metodologia proposta foi projetada para usar ferramentas de computador para gravar
imagens e áudio, e a princípio não iríamos usar a mídia tradicional nas imagens, como aquelas
captadas por câmeras de filmadoras. Porém, em alguns poucos casos recorremos a essa
ferramenta. Esse é o elemento que o distingue a produção dos nossos vídeos dos métodos
anteriores e torna mais acessível para uso em instituições com menos recursos.
Nossas video-aulas ficaram formatadas da seguinte maneira, de acordo com as
orientações das etapas de produção de um vídeo educativo:
a. Abertura
Nesta parte do vídeo, apresentamos a instituição da qual fazemos parte, destacando
nossa vinculação para esclarecer que se trata de um trabalho acadêmico de pesquisa. Também
apresentamos o título e autor da produção da video-aula, bem como o professor orientador da
pesquisa e, ainda o autor do texto do qual o material foi utilizado como conteúdo da videoaula. (fig. 8, 9 e 10).
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figura 8 – Identificação da Instituição

figura 9 – Título da video-aula

figura 10: Autores do texto

Na elaboração da abertura, tivemos uma atenção especial, pois ela desempenha um
papel fundamental de prender a atenção do espectador; por isso, ela tem uma trilha
(background) bem característica para chamar a atenção.
b. Introdução
Nesta etapa, procuramos fazer uma introdução ao tema, esclarecendo nossos objetivos
e apresentando as principais ideias que serão tratadas na video-aula. (fig.11)

figura 11: Introdução

Esta parte introdutória é a que

introduz a plateia com a situação, fornece uma visão geral e fala sobre o lugar e as
condições em que a ação tem lugar. Normalmente colocado no início de uma
sequência narrativa. Em termos gerais, são normalmente incluídos vários elementos,
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de modo que a sua duração na tela deve ser maior que o de um plano.
(RODRÍGUEZ, 2007, p.2, tradução nossa)

Não devemos esquecer que nesta etapa é importante a sua brevidade, pois os demais
detalhes serão abordados durante o desenvolvimento.
c. Desenvolvimento
É a parte mais essencial da video-aula, pois nela é que o tema será desenvolvido e toda
atenção é fundamental para que as imagens, narração e background estejam perfeitamente
sincronizados de maneira a prender a atenção daqueles que estão assistindo sua exibição. (fig.
12)

figura 12: Desenvolvimento

Procuramos nesta fase promover o desenvolvimento de habilidades de alto nível que
facilitam a construção do conhecimento complexo, e tão sólido quanto possível para
estabelecer relações significativas entre o conhecimento que já possuía sobre o tema da
aprendizagem e da nova contribuição ora apresentada na video-aula (BARBERÁ e
MOMINÓ, 2001).
Assim, tentamos partir sempre de conceitos mais simples aos complexos, oferecendo
diferentes níveis de dificuldades e crescentes necessidades, fornecendo também a relação com
os conhecimentos que os alunos já têm.
d. Desafio
Esta etapa foi elaborada com a intenção de não tornar sua apresentação em algo
mecânico ou monótono, pois “um bom programa, portanto, precisa ser interessante e
desafiador, provocar reflexão e induzir à experimentação” (GOMES, 2008 p. 485).
A presença de desafios é constante em textos históricos, livros diversos, e abordam
contos da tradição oriental sobre a resolução de muitos problemas (MENDES, 2001).

As atividades devem ser bem atrativas e desafiadoras de modo a provocar a
curiosidade dos estudantes. Acreditamos que estas características podem estimulá-
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los à aprendizagem se forem ricamente exploradas durante a elaboração de cada
desafio. (Ibidem)

Nossa principal meta através de um desafio (fig. 13) é que ele desenvolva nos alunos
um espírito investigador, indagador e também que desenvolva suas habilidades de análise e
síntese (MENDES, 2001), ajudando o aluno na formulação de um pensamento mais elaborado
e crítico, através de produções mentais.

figura 13: Desafio

É importante que você perceba que esses desafios não são simplesmente para serem
feitos mentalmente; você poderá pausar o vídeo e solicitar que os alunos tentem resolvê-los de
diversas maneiras, com lápis e papel, também mentalmente e, principalmente, com a
utilização de materiais concretos que podem ser confeccionados pelos próprios alunos ou que
já estejam preparados previamente pelo professor para esse fim.
O importante é abrir um momento de discussão entre os diversos grupos que podem
ser formados neste momento. É dessa forma que poderemos estabelecer uma rica conexão
com “as experiências manipulativas e os desafios e problemas resgatados da história, ao poder
de generalização que os exercícios formais podem ter. Daí será possível estabelecermos um
elo entre o concreto e o formal através dessas atividades” (MENDES, 2001, p. 100). É neste
momento que as atividades (desafios) permitem que alunos compartilhem suas ideias e façam
uma comparação das suas conclusões com as dos seus colegas, permitindo-lhes assim avaliar
melhor seu pensamento.
Segundo Mendes (2001, p. 100),

Além disso, terão a oportunidade de desenvolver habilidades investigadoras cujo
princípio educativo é fazer com que o aluno se torne autônomo e busque através da
sua própria experiência, uma elaboração, compreensão e explicação própria do
mundo, visando dialogar com o mundo que lhe foi mostrado através da história.
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e. Conclusão
É a fase de fechamento de tudo o que foi discutido durante o desenvolvimento da
história que foi abordada no vídeo. É apenas uma síntese rápida e conclusiva, porém, abrindo
espaço para indagações que estimulem os alunos em uma investigação mais profunda a
respeito do tema, o que poderá convergir em outras pesquisas.
f. Créditos
Corresponde à última parte (fig. 14) da video-aula. É onde são identificados os autores
e responsáveis por cada item da produção, e também identificação da trilha sonora utilizada
como background durante o vídeo.

figura 14: Créditos

4.4 Breve descrição do conteúdo das video-aulas
De acordo com o que comentamos anteriormente, elaboramos três video-aulas:
Números figurados (FOSSA, 2006), Os números e suas simbologias nas tradições (MENDES,
2006) e O Teorema de Pitágoras (WAGNER, 2066; MARQUES, 2007; CASSELMAN, 2001;
URBANEJA, 2008; HARTSHORNE, 2000; SPARKS, 2008).
O primeiro vídeo tem como objetivo instrumentalizar o professor do ensino
fundamental a respeito da utilização da história da Matemática no ensino da Matemática.
Portanto, é destinado ao uso do professor, por conter assunto do currículo normal e por se
tratar de um vídeo educativo destinado ao ensino. É certo que o professor poderá utilizar
alguns trechos para sua utilização em sala de aula. Os demais vídeos, segundo e terceiro,
destinam-se à apresentação e utilização pelo próprio professor em sala de aula com seus
alunos, como um recurso didático.
A utilização desses vídeos deve ser feita com base na orientação geral da utilização de
recursos tecnológicos no ensino.
A seguir, apresentamos uma breve descrição do conteúdo das video-aulas produzidas
durante esta pesquisa.
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a. Números figurados:
Neste vídeo, é apresentado de forma ilustrativa como a História da Matemática pode
ser usada como um recurso pedagógico no ensino da Matemática através de exemplos,
enfocando os conceitos dos números figurados segundo dois matemáticos neopitagóricos,
mostrando como esses conceitos podem ser usados no ensino de vários tópicos matemáticos.
O vídeo apresenta uma entrevista com o prof. John Andrew Fossa, PhD – que fala
sobre a importância da História da Matemática no ensino da Matemática e como esta pode ser
usada em sala de aula.
Na sequência, os números figurados, que são números que podem ser representados
por um arranjo geométrico regular de pontos espaçados, igualmente são apresentados segundo
os conceitos de Teon de Smyrna e Nicomachus de Gerasa e suas diferentes propriedades e
constituição.
O estudo dos números figurados permitiu o início da série da teoria dos números.
Matemáticos, tais como Teon de Smyrna (130 d.C) e Nicomachus de Gerasa (100 d.C) (v.
150), entre outros, ajudaram a desenvolver essa teoria.
Os números figurados são aqueles que podem ser representados por uma construção
geométrica de pontos equidistantes. Representam cada unidade por um ponto e os pontos
formam figuras que representam números. De acordo com as figuras obtidas, os números
podem ser chamados de números triangulares, números quadrados, números pentagonais, etc.
No vídeo são apresentadas sugestões pedagógicas de como trabalhar com a História da
Matemática usando os números figurados, segundo os conceitos de Teon e Nicomachus,
abordando esses números sob o ponto de vista da divisão (o par e o ímpar, potência de dois,
repartição em três grupos iguais e números primos), números sob o ponto de vista da soma
(números triangulares, números quadrados, números pentagonais e hexagonais, números
retangulares e números piramidais). Todos esses tipos números são abordados segundo suas
principais características geométricas e aritméticas.
Consta no vídeo uma série de desafios que podem ser usados como motivadores a
mais para o professor e o aluno em sala de aula.
b. Os números e suas simbologias nas tradições
Vídeo que apresenta os números de 1 a 10, buscando explicar o modo como
adquiriram significado na vida humana, segundo as qualidades místicas que apresentam no
imaginário de diferentes culturas, e como eles têm assumido o status de serem cultuados em
religião, mitologia ou eventos históricos de determinadas culturas.
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Assim, os significados dos números que são abordados no vídeo são aqueles que
decorrem da nossa observação do fato natural: o número de dedos em cada mão, o número de
dias e noites que passam entre as luas, o número de planetas visíveis a olho nu, etc., sempre
buscando a compreensão de que os números vistos simbolicamente, além da representação de
quantidades, também têm qualidades.
São apresentados ao longo vídeo diversos desafios que podem ser explorados pelo
professor em sala de aula.
c. Teorema de Pitágoras
Este vídeo apresenta o teorema de Pitágoras enfatizando exclusivamente a sua história
e como diversas culturas de todo o mundo antigo conheciam suas relações.
O teorema é apresentado de forma bastante clara e objetiva, a partir da existência dos
vestígios desse teorema na Grécia, Egito, China, Índia e Babilônia. Apresentamos animações
digitais e com materiais concretos que possibilitam uma visualização melhor do referido
teorema.
O vídeo traz ainda diversos desafios baseados nos vestígios históricos de cada povo.
São apresentadas a regras de formação dos ternos pitagóricos nas mais diferentes
culturas.

4.5 Outras sugestões de vídeos de História da Matemática
Nos últimos anos, uma série de conteúdos de Matemática e história da Matemática foi
produzida como filme ou vídeo. Os tópicos cobrem todos os aspectos da Matemática e as
técnicas incluem todos os formatos cinematográficos, tais como apresentações filmadas,
palestras e performances, animações e reportagens, especialmente vídeos disponíveis de
forma online pela internet que podem ser baixados para o computador. Essa grande
quantidade de vídeos disponíveis, produzida para fins educacionais, será relacionada neste
capítulo, seja através de DVDs ou projetos exibidos na televisão no Brasil e em outros países,
e que também são disponibilizados na internet. Os que consideramos interessantes são
indicados aqui, de forma a atender mais eficazmente às suas necessidades e que podem ser
conseguidos facilmente e utilizados na sala de aula.

Project MATHEMATICS! - Computer-Animated Mathematics Videotapes and DVDs
Os vídeos desta série são da autoria de Tom Apostol, professor do Instituto de
Tecnologia da Califórnia e autor internacionalmente conhecido de diversos livros de texto.
Apresenta tópicos fundamentais da matemática para o ensino secundário, utilizando animação
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por computador de uma maneira que não pode ser feita na lousa ou em um livro. Apresentam
a matemática para a vida com animação de computador imaginativa, ação, música, efeitos
especiais e senso de humor.
Vencedores de vários prêmios internacionais, The Theorem of Pythagoras, The Story
of Pi, Similarity, Polynomials, The Tunnel of Samos, Sines and Cosines (Part I, II and III) e
Early History of Mathematics estão agora disponíveis em português numa versão da
responsabilidade científica do Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais da
Universidade de Lisboa.
Cada módulo é composto por um vídeo junto com um livro / guia de estudo, e explora
um tema de base em matemática que pode ser integrado em qualquer escola ou currículo. Os
módulos incentivam a interação entre alunos e professores.
A seguir, apresentaremos uma lista de títulos. Os primeiros nove estão disponíveis
como vídeos separados (apenas em Inglês), ou como três DVDs bilíngues (Inglês e Espanhol),
agrupados conforme indicado abaixo. Um livro guia de estudo / (em Inglês) está disponível
para cada título. A lista apresentada é na versão em Português do Centro de Matemática e
Aplicações Fundamentais da Universidade de Lisboa.
Os vídeos são: O teorema de Pitágoras (envolve provas animadas do teorema de
Pitágoras, é apresentado com aplicações a problemas da vida real e ternos pitagóricos.); A
história do Pi (sequências animadas dissecam um disco circular, transformando-o em um
retângulo com a mesma área do disco; a animação mostra como Arquimedes estimou o Pi
usando perímetros de aproximações com polígonos.); Semelhanças (multiplica comprimentos
por um mesmo fator e produz uma figura semelhante; preserva os ângulos e proporções de
comprimentos de segmentos de linha correspondente; a animação mostra o que acontece com
perímetros, áreas e volumes em escala, com várias aplicações da vida real); Polinômios (a
animação mostra as mudanças da equação cartesiana, se o gráfico de um polinômio é
traduzido ou submetidos a uma mudança de escala vertical; zeros, extremos e pontos de
inflexão são discutidos, além de exemplos da vida real ); O túnel de Samos (descreve uma
obra de engenharia notável dos tempos antigos: escavando um túnel, um quilômetro em linha
reta através do coração de uma montanha, usando equipes distintas que cavam a partir das
duas extremidades e se encontram no centro); Senos e Cossenos I, II e III (I - Ondas: mostra
o fenômeno de Gibbs das séries de Fourier; II - Trigonometria: a história de instrumentos de
topografia é delineada aos modernos satélites em órbita; III – Adição de fórmulas: relaciona o
seno e cosseno de um ângulo com um comprimento de corda de um círculo, como explicado
no Almagesto de Ptolomeu.); Os primórdios da história da Matemática (traça alguns marcos
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dos desenvolvimentos na história antiga da Matemática, dos calendários babilônios em
tabletes de argila produzidos 5.000 anos atrás, com a introdução do cálculo, no século XVII);
A forma do espaço (mostra, numa linguagem acessível a estudantes do ensino secundário e a
um público em geral, conceitos geométricos elaborados) 5.

Dimensions ... une promenade mathématique...
O DVD Dimensions contém nove capítulos de 13 minutos cada, com total de mais de
duas horas de matemática, para descobrir progressivamente a quarta dimensão. O DVD é
publicado sob uma licença Creative Commons 6.
Cada um dos nove capítulos tem duração de 13 minutos e pode ser assistido
separadamente. Os comentários estão em alemão, árabe, espanhol, francês, inglês, italiano,
japonês e russo. Legendas em alemão, árabe, bósnio, checo, chinês, esloveno, espanhol,
francês, grego, hebraico, holandês, inglês, italiano, japonês, persa, português, sérvio (latim e
cirílico), russo e turco.
Outro fator importante é que no site oficial estão disponíveis todas as descrições
detalhadas de cada capítulo, inclusive com as imagens, que podem ser impressas e usadas em
suas aulas. Dispõe ainda um roteiro com sugestões de uso do vídeo em sala de aula nos
diferentes níveis de ensino.
A seguir, apresentamos uma breve descrição dos conteúdos de cada capítulo.
Capítulo 1 - A dimensão dois. Hiparco explica como localizar um lugar na Terra a
partir de dois números. ...e mostra através da projeção estereográfica como desenhar um
mapa-múndi. Capítulo 2 - A dimensão três. M.C. Escher conta aventuras de criaturas de
dimensão 2 que procuram imaginar objetos de dimensão 3. Capítulos 3 e 4 - A quarta
dimensão. O matemático Ludwig Schläfli fala de objetos na quarta dimensão, e mostra um
desfile de poliedros regulares, em dimensão 4, objetos estranhos com 24, 120 e mesmo 600
faces! Capítulos 5 e 6 - Números complexos. O matemático Adrien Douady explica os
números complexos. A raiz quadrada de números negativos é explicada de forma simples.
Transformar o plano, deformar imagens, criar imagens fractais. Capítulos 7 e 8 – Fibração.
O matemático Heinz Hopf descreve sua “fibração”. Graças aos números complexos, ele
constrói belos arranjos de círculos no espaço. Círculos, toros, tudo girando no espaço... de
5

Para mais informações, acesse os sites <http://wwmat.mat.fc.ul.pt/em_accao/videos/> (em português) e
<http://www.projectmathematics.com/> (em inglês, página original do projeto, onde é possível fazer download
da introdução dos vídeos).
6
Pode baixá-lo gratuitamente de acordo com condições específicas, no site: <http://www.dimensionsmath.org/Dim_PT.htm>, onde pode-se adquirir o DVD ou obter informações adicionais.
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dimensão 4! Capítulo 9 - Uma prova matemática. O matemático Bernhard Riemann explica
a importância das demonstrações em matemática. Ele demonstra um teorema sobre a projeção
estereográfica.

Portal dia-a-dia educação
No portal educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 7, há um arquivo
que disponibiliza vídeos de Matemática para serem assistidos online ou para download,
inclusive para Pendrives. São mais de 200 vídeos disponibilizados, entretanto, sugerimos a
seguir apenas alguns que consideramos mais importantes, alguns deles com descrições.
História da Matemática: Pitágoras – 1. Parte da série "Ciência e Investigação", esse
vídeo traz uma discussão sobre as relações entre o desenvolvimento da ciência matemática e o
desenvolvimento humano. Trata-se de uma viagem pelo espaço e pelo tempo do universo
matemático, objetivando descobrir as grandes ideias matemáticas e conhecer seus
desenvolvedores. Fundamentalmente o vídeo trata de Pitágoras, iniciando com uma discussão
sobre o Teorema e sua história e passando para um relato da história de vida do matemático e
seus discípulos, seus estudos, a divulgação de seu trabalho e todas as consequências na
história da humanidade, incluindo a harmonia musical, os números triangulares, quadrados,
pentagonais, hexagonais e os números perfeitos. Trata também de Euclides e alguns de seus
legados para a História da Matemática 8.
Teorema de Pitágoras - Demonstração 1 e 2. Estes vídeos apresentam, passo a
passo, uma demonstração geométrica para o Teorema de Pitágoras 9.
O Número de Ouro. Este vídeo apresenta de forma bastante interessante a relação
entre a sequência de Fibonacci, o número de ouro, a espiral logarítmica, bem como diversos
elementos da natureza. Mostra ainda como Euclides trabalhou isso dentro da geometria. Com
ele, o professor pode ainda levantar questões referentes à construção humana histórica da
Matemática. Apesar de se encontrar em espanhol, é perfeitamente possível sua utilização em
sala, tanto pelo professor de Matemática como pelo de Língua Estrangeira Moderna 10.
A Beleza da Matemática. O vídeo apresenta um contexto em que se discute sobre
como a matemática está presente e pode ser usada para descrever a natureza. Mostra também
que as estruturas geométricas são mais fáceis de serem vistas na natureza do que outros entes
7

Em <www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/genre.php?genreid=45>.
Fonte: <http://www.dailymotion.com>.
9 Fonte: <http://www.youtube.com>.
10 Fonte: <http://www.youtube.com>.
8
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matemáticos, sendo usadas para estabelecer padrões. Em seguida, é abordada a sequência de
Fibonacci na reprodução de coelhos, no ciclo de crescimento de plantas e na concha de
Náutilo. Há ainda a associação entre a forma da concha de Náutilo e uma espiral
logarítmica 11.
História da Matemática: Fermat. Este vídeo, último de uma série de dois, traz, de
forma detalhada, a vida e a obra de um impressionante personagem da história da Matemática,
chamado Pierre de Fermat. Com ele pode-se mostrar a influência da "Aritmética" de Diofanto
em sua obra por meio de conceitos como números amigos e números primos. Pode ainda
levantar-se questões referentes à construção humana histórica da Matemática. Apesar de se
encontrar em espanhol, é perfeitamente possível sua utilização em sala, tanto em Matemática
como em Língua Estrangeira Moderna 12.
História da Matemática: A Matemática na Revolução Francesa (3 EPISÓDIOS).
Este vídeo, último de uma série de três, traz as mudanças ocorridas em todas as áreas do
conhecimento, especialmente na área científica, por conta da Revolução Francesa, e como
esta foi determinante para um impulso definitivo da ciência moderna. Tratando de pensadores
que vão desde D'Alembert até Lagrange, pode-se trabalhar conceitos de geometria e
trigonometria plana, por meio da história da construção do sistema métrico decimal. Um
trabalho conjunto com outras áreas como História, Filosofia, Sociologia, Química, Biologia e
Física pode ser bastante produtivo. Com isso, pode ainda levantar questões referentes à
construção humana histórica da Matemática. Apesar de se encontrar em espanhol, é
perfeitamente possível sua utilização em sala, tanto em Matemática como em Língua
Estrangeira Moderna13.
História da Matemática: histórias de PI – 01 e 02. Estes vídeos trazem uma
variedade de histórias, nas quais o "Pi" teve importante influência. Pode-se trabalhar, sob uma
abordagem histórica, conceitos como os de séries infinitas convergentes, o volume e a área de
corpos redondos, a importância do "Pi" para o cotidiano (como no cálculo de dutos e tanques
para armazenamento), para a ciência (como em viagens interplanetárias), para a natureza
(como sua relação com o rio Amazonas). Com isso, pode-se ainda levantar questões referentes
à construção humana histórica da Matemática. Apesar de se encontrar em espanhol, é

11 Fonte: <http://www.youtube.com/>.
12 Fonte: <http://www.dailymotion.com>.
13
Fonte: <http://www.dailymotion.com>.
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perfeitamente possível sua utilização em sala, tanto em Matemática como em Língua
Estrangeira Moderna14.
História da Matemática: Sistemas de Numeração – 01. Este vídeo é o primeiro de
uma série de dois, e traz, de forma detalhada, a história dos números e dos sistemas de
numeração. Com ele pode-se trabalhar a relação entre o sistema monetário e os números
decimais, a utilização do sistema posicional decimal e a notação científica, bem como as
diferenças entre as operações feitas com números arábicos e romanos. Pode-se ainda levantar
questões referentes à construção humana histórica da Matemática. Apesar de se encontrar em
espanhol, é perfeitamente possível sua utilização, tanto em Matemática como em Língua
Estrangeira Moderna15.
Outros vídeos disponíveis no site citado anteriormente são: História da Matemática:
Newton e Leibnitz; Matemática das coisas; História da Matemática: Euler – 01 e 02; História
da Matemática: Mulheres Matemáticas; História da Matemática: Gauss - do Real ao
Imaginário; História da Matemática: Idade Média; Triângulo de Pascal; Do Zero ao Infinito.
DVD do Festival MathFilm 2008
O Festival MathFilm 2008 mostra filmes e vídeos em matemática de 90 cidades da
Alemanha durante o ano de matemática. O DVD do festival contém 16 vídeos curtos
concebidos pelos vencedores da competição internacional do Festival MathFilm 2008. 60
minutos de duração. Idiomas: Inglês, Alemão. Mídia: DVD 16.

DVD MESH
Vídeo de Matemática em malhas poliédricas e seu papel na geometria, números e
computação gráfica. Para as escolas, universidades, ou para assistir somente. Com gráficos do
material. Prêmios de melhor filme experimental no Scinema na Austrália, agosto de 2006. A
versão em DVD será acompanhada online com textos educativos e applets, software
interativo17.

14

Fonte: <http://www.dailymotion.com>.
Fonte: <http://www.dailymotion.com>.
16 O DVD está disponível em Alemão e Inglês, distribuído pela Springer, no –
<http://www.springer.com/mathematics/book/978-3-540-87484-3>. Mais informações sobre o evento você
encontra no site: <http://page.mi.fu-berlin.de/polthier/video.html>.
17 Mais informações e disponibilidades de compra em:
<http://www.springer.com/mathematics/geometry/book/978-3-540-28478-9>.
15
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Banco de vídeos
Você poderá assistir a estes vídeos online18.
a. Vídeos TV escola série Mão na forma
A descoberta do ângulo reto; A espiral e as proporções áureas; Nas malhas da
geometria; O barato de Pitágoras; Sólidos platônicos.
b. Vídeos TV escola série Matemática e Artes
A Matemática da música; forma dentro da forma; Forma que se transforma; tempo e
infinito; Caos; Número de ouro.
c. Vídeos TV escola série Matemática na vida – Razão e Proporção
Razão e proporção: direta e inversa; Razão e proporção: a divisão e suas
interpretações; Razão e proporção no dia-a-dia.
d. Vídeos TV escola série Matemática em toda parte.
Matemática na arte; na comunicação; na construção; na escola; na música; nas
finanças; no futebol; no parque; nas feiras e mercados; no sítio.
e. Vídeos TV escola série Consciência
Matemática Discreta: programa de entrevistas com os professores Maria Helena
Cautiero Jardim (UFRJ), Samuel Jurkiewicz (UFRJ) e Helena Noronha Cury (PUC-RS).
Mostra o exemplo de uma escola do Rio de Janeiro que adotou formas diferentes de ensinar a
matemática aos alunos. Aborda como a matemática discreta pode ser estudada e sua
aplicabilidade no cotidiano dos alunos. Em três partes.
f. Vídeos TV escola série Conversa com o professor
O significado das operações; Medidas; Técnicas de cálculo da divisão; Resolução de
problemas; Frações.

A ordem no caos: interdisciplinaridade: Programa de entrevistas com Ana Lúcia Calzavara,
Cleide F. Castardo e José Carlos Soares da série Sala do professor da TV Escola. Na parte 1
e na parte 2, o programa aponta alternativas para os professores das disciplinas de Artes,
Matemática e Antropologia sobre como pode ser construído o trabalho interdisciplinar. Na
parte 3, trata da possível participação do professor de Educação Física nas atividades
interdisciplinares referentes aos temas caos, ordem e padrão.

18

Em: http://www6.ufrgs.br/espmat/disciplinas/midias_digitais_II/videos/videos.htm>.
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A história da Matemática (The Story of Maths), 2008
Série apresentada pelo professor Marcus du Sautoy, da Universidade de Oxford, levanos numa viagem através dos tempos e à volta do mundo a sítios como o Egito, a China, a
Índia, a Rússia, o Médio Oriente, a Europa e os Estados Unidos da América. Os episódios
desta série ambiciosa oferecem explicações claras e acessíveis de ideias matemáticas
importantes, mas também conta histórias cativantes, pormenores biográficos fascinantes e
episódios centrais nas vidas dos maiores matemáticos. Interessante, esclarecedora e divertida,
esta série oferece aos espectadores vislumbres novos e extraordinários relativamente à
importância da Matemática, estabelecendo a disciplina como um dos maiores feitos culturais
da Humanidade19.

Painting With Numbers -Patterns in Nature
Marcus Sautoy, matemático inglês, explica como os matemáticos utilizam a
matemática para representar o mundo que nos rodeia.
Documentário da Teachers TV, em inglês20.
Um passeio matemático. Nove vídeos, um total de duas horas de matemática, para
descobrir progressivamente a quarta dimensão. Em inglês, francês, castelhano, holandês e
árabe.
Children's insights and strategies in solving fractions problems. Conferência de
Terezinha Nunes sobre o ensino e a aprendizagem de frações.
The art of mathematics. Lasse Rempe, matemático inglês, explica como são feitas
algumas das imagens do vídeo, representações das teorias matemáticas conhecidas como
sistemas dinâmicos, e discute o seu mérito artístico 21.

Dvd Fábulas Disney - Volume 3 - Donald no país da Matemágica
Várias pessoas procuram por este vídeo com o nome de Donald no país da
Matemágica, porém, não o encontram porque o nome do DVD é na realidade Fábulas Disney
- Volume 3.

19 Download no site: http://filmescomlegenda.net/fcl/filmes/a-historia-da-matematica-the-story-of-maths-2008/.
20 Outros vídeos da série em: <http://www.teachers.tv/series>.
21 Mais informações em: <http://www.malhatlantica.pt/mathis/Videos/videos.htm>.
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Neste vídeo, o pato da Walt Disney, chamado Donald, demonstra como contribuições
dos gregos para a Matemática deram início a grandes descobertas, através de nomes como
Pitágoras, Arquimedes, Diofanto, Euclides, Platão, entre outros. Princípios básicos
matemáticos são apresentados de uma forma divertida e culta. Imagens animadas ajudam no
entendimento da linguagem clara, bem firme e objetiva.
Como diversas formas geométricas são apresentadas de maneira clássica, a definição
fica por conta das imagens tridimensionais que transmitem com clareza elementos básicos de
regiões planificadas, circulares, e dos contornos sólidos.
Os números racionais são apresentados de forma contundente e aplicável,
relacionando-os como as mais diversas situações cotidianas. Os números irracionais recebem
especial atenção, são representados o Pi e o número de ouro. A divina proporção é abordada
na arquitetura grega, na natureza e na construção de figuras planas, como o retângulo de ouro.
O vídeo pode ser trabalhado em qualquer série do ensino fundamental, com o objetivo
principal de enriquecer o conhecimento prático e teórico sobre os assuntos relacionados à
música, arquitetura, mecânica, esportes e cotidianas situações diversas.

Rainha das Ciências: Uma História da Matemática Formação
Este vídeo em AVI contém 24 palestras de 30 minutos / aula, ministradas pelo
premiado professor de Matemática David M. Bressoud. Retrata como, no século 17, o grande
cientista e matemático Galileu Galilei observou que o livro da natureza não pode ser
entendido a menos que primeiro aprenda-se a compreender a linguagem e ler os caracteres em
que está escrito. É escrito na linguagem da matemática, e seus caracteres são triângulos,
círculos e outras figuras geométricas, sem a qual não é humanamente possível entender uma
única palavra dele.
A Rainha das Ciências leva você a partir antiga Mesopotâmia, onde o teorema de
Pitágoras já estava em uso mais de 1.000 anos antes do pensador grego Pitágoras. Utiliza
técnicas matemáticas sofisticadas para decifrar os 3 bilhões de letras do código genético
humano. No vídeo, você encontra uma variedade impressionante de pessoas cujo amor aos
números, padrões e formas, criaram o grande edifício que é a Matemática 22.

22 Mais informações em: <http://www.exbii.com/showthread.php?t=654229>.
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Universo Matemático.
Site que disponibiliza os vídeos de um seriado apresentado pela TV Espanhola (TVE)
há alguns anos. O idioma do seriado é espanhol e não possui legendas, mas é muito tranquilo
entender a narração.
Alguns vídeos do seriado são os seguintes:
Pitágoras: muito mais que um teorema. Explora as contribuições dos babilônios e
egípcios, tanto na área de sistemas de numeração utilizados, como também suas habilidades
astronômicas e geométricas. O sistema sexagesimal dos babilônios nos deixou tanto a divisão
do círculo em 360 graus como a atual forma de medir o tempo em horas, minutos e segundos.
Talvez mais importante, o tablete de Plimpton, revela o fato surpreendente que eles
conheciam os ternos pitagórico mil anos antes de Pitágoras.
Historias do PI. Se a matemática tem um número que é emblemático é o Pi:
3.141592. A figura de Ramanujan, um jovem indiano sem uma formação universitária está
intimamente ligada ao número Pi. Mas o verdadeiro pai do Pi é um matemático grego 2.300
anos atrás, Arquimedes. Ele descobriu a famosa fórmula da área do círculo: A=p·r2, e também
o volume e área da esfera. Porém, o Pi não aparece somente na matemática quando se trata de
círculos, esferas; a sua presença está também nas relações numéricas, no cálculo de
probabilidades e até mesmo em estudos estatísticos.
Números e cifras: uma viagem no tempo. O vídeo apresenta uma excursão ao longo
do tempo para descobrir a história dos números. Descubra os números e como usam os
babilônios, egípcios, gregos e romanos para chegar ao nosso popular 10 dígitos: 1, 2, 3, 4, 5 ...
Mas mesmo esses valores herdados dos árabes nem sempre têm sido a ferramenta habitual
para calcular. Conheça as aventuras desses símbolos, desde o nascimento até hoje, que, sem
dúvida, são os símbolos mais usados.
Fermat, à margem da história mais FAMOSO
No início do século XVII, um advogado, um amante da matemática está lançando uma
série de desafios com base nos números simples, inteiros, a toda comunidade matemática.
Trata-se de Pierre de Fermat. A inspiração para esses desafios são encontrados em um antigo
livro de matemática escrito no terceiro século, a Aritmética de Diofante. Veja neste vídeo
como Wiles, um matemático inglês que em 1994 tornou-se história. Finalmente, alguém
conseguiu provar o "último teorema de Fermat".
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Gauss, o PRÍNCIPE DA MATEMÁTICA. No início do século XIX. Um jovem
matemático acaba de resolver um problema de mais de dois mil anos: a construção com régua
e compasso, o polígonos regular de 17 lados. Esta será uma das primeiras notas que ele fez em
um velho livro de 19 páginas. No final de sua vida, as anotações não chegaram a 50, mas, sem
dúvida, esse livro é o sonho de qualquer matemático do século XIX. As contribuições nele
refletidas contêm material suficiente para ocupar todos os matemáticos do século. As
contribuições incríveis de Gauss não se limitam ao mundo da matemática e da astronomia.
Juntamente com Weber vai começar a operar o primeiro telégrafo alguns anos antes de Morse.
No magnetismo também deixou sua marca: o primeiro mapa magnético da Terra é seu
trabalho. Não é por causa do título de Príncipe dos Matemáticos, mas reinou em quase todas
as ciências.
Euler, o gênio. É um matemático agradável, não só pelo seu trabalho. Ao longo do
século XVIII, ampliou as fronteiras do conhecimento matemático em todos os campos. Seus
trabalhos, Ópera Omnia, ocupam mais de 87 grandes volumes, e a importância de suas
descobertas fazem-nos duvidar que às vezes pode ser o trabalho de uma pessoa. Euler não era
uma pessoa normal: ele era um gênio. Assumiu o desafio de todos os desafios colocados por
Fermat e respondeu satisfatoriamente a todos, exceto um, o último teorema. Hoje seu nome é
associado com os resultados de quase todos os ramos da matemática: análise, álgebra, teoria,
número, série, geometria, astronomia.
Newton e Leibniz. Sobre os ombros de gigantes. Certamente, Newton é o autor do
primeiro passo da corrida espacial. As leis descobertas por ele permitiram que o homem
pisasse na Lua ou enviasse naves para Marte e Vênus, explorasse os planetas exteriores:
Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Nenhum astrônomo tem dúvida que deve muito a Newton.
Ele, juntamente com Leibniz, embora fosse melhor dizer ao mesmo tempo que Leibniz, são os
descobridores da mais poderosa e maravilhosa ferramenta da Matemática: o cálculo.
Matemática na Revolução Francesa. Em 1791, em pausa nas disputas políticas, a
Assembleia Nacional francesa define o que com os anos se converterá na medida universal de
comprimento: o metro. A décima milionésima parte do quadrante do meridiano terrestre.
Graças aos matemáticos franceses, hoje podemos comprar a quilos e viajar quilômetros. Uma
série de matemáticos notáveis vai viver intensamente os acontecimentos da Revolução
Francesa: Joseph Louis Lagrange e Gaspard Monge, Peirre Simon de Laplace, Adrien Marie
Legendre e o Marquês de Condorcet levam a Matemática francesa à sua mais alta posição.
Mulheres matemáticas. Você entende a matemática dos sexos? Os grandes mistérios
da matemática são algo exclusivo para os homens? Por que, ao longo da história, há tão
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poucas mulheres que se destacaram em uma disciplina científica tão antiga? Embora pareça
que atualmente existe um equilíbrio entre o número de meninos e meninas estudando
matemática, esse é um fenômeno relativamente recente. Para detectar a presença de mulheres
no universo da matemática, vamos fazer uma viagem histórica que começa com o nascimento
da matemática, Pitágoras e sua esposa Theano, e continua com Hypatia de Alexandria, com
Madame de Chatelet, em França e Maria Caetana Agnesi em Bolonha, no século XVIII.
Mesmo no século XIX, Sophie Germain teve que assumir a identidade de um ex-aluno da
Ecole Polytechnique, em Paris, Monsieur Leblanc, para obter os materiais e os problemas e
apresentar seus próprios trabalhos e resultados.
Ordem e Caos. A busca de um sonho. Cosmos e Caos: Ordem e desordem. Isso é o
que essas duas palavras gregas significam. A história da ciência se resume a isto: uma eterna
luta para descobrir o funcionamento da natureza, uma interminável tentativa de trazer ordem
ao caos. E a matemática será uma ferramenta indispensável. Veremos batalhas matemáticas
importante nesta guerra eterna. Desde Pitágoras buscando nos números a harmonia do
universo, até Platão e os poliedros regulares ao equilíbrio universal. O caos e a ordem, a
ordem e o caos. Não são no fundo as duas faces maravilhosas de uma mesma moeda: a
natureza? 23

Lendas da Ciência
A série Lendas da Ciência (La Légende des Sciences, no original em francês e Saga
der Wissenschaften na Alemanha) é uma produção televisiva francesa de 1996 que, a partir da
homonímia presente na língua original "legenda/lenda" - Légende, no francês - busca explorar
o desenvolvimento da ciência ao longo da história humana. A série foi escrita pelo filósofo
Michel Serres e por Robert Pansard-Besson, que atuou também na produção do programa, que
por sua vez contou ainda com o apoio do canal France 3, do Museu do Louvre, da
Nickelodeon Productions, dentre outros. Ao longo de seus doze episódios de cerca de 50
minutos, estabelece uma metáfora entre o conhecimento científico e um rio, referindo-se à
impossibilidade de se buscar uma única e pontual nascente de suas águas. No Brasil, foi
dublada por Isaac Bardavid através do estúdio e distribuidor independente de conteúdo
audiovisual Synapse, no Rio de Janeiro.
Todos os episódios são por demais importantes, porém, o episódio que mais nos
interessa neste trabalho é o de número seis Lire (ler), no qual a escrita da ciência é apontada

23 Mais informações em: <http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/universo1/titulos.html>.
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como um ponto crucial no desenvolvimento científico. Destacam-se os casos de Galileu
Galilei, que dizia que a Matemática teria sido o alfabeto com o qual o Deus cristão teria
concebido o universo; de Isaac Newton e a aplicação da Matemática à Física; de Lineu e a
taxonomia do mundo natural e; por fim, o desenvolvimento da codificação binária, desde
Leibniz até a revolução da informática.

A história do número 1
É um documentário da BBC sobre a história dos números e, em particular, o número 1.
Ele foi apresentado por Terry Jones. Foi lançado em 2005. O vídeo apresenta de forma
bastante interessante e divertida a origem do número 1 e as diferentes formas que assumiu ao
longo da história. Com isso, é possível perceber que a história do número 1 está diretamente
ligada à história da humanidade. Uma história de lutas, de sabedoria, de filosofia. Uma
história sobre as origens dos números. Por meio desta série, pode-se mostrar de que forma o
"1" ajudou a criar as primeiras cidades, como ajudou a construir impérios, e como inspirou as
mentes mais brilhantes da história. Por fim, pode-se mostrar como o "1" se associou ao "0"
para dominar o mundo em que vivemos hoje. O mundo digital que funciona com uns e zeros.
Especificamente neste documentário pode-se mostrar a importância dos números arábicos
para a vida em sociedade no Oriente e como Fibonacci descobre esses números e os leva para
o Ocidente, fazendo com que, após algum tempo, eles substituam os algarismos romanos.

Math and the movies
Orientações, interpretações e aplicações matemáticas das informações contidas em
clipes de filmes e como usá-los em sala de aula24. Além das orientações, o site apresenta uma
extensa relação de filmes em sua "biblioteca de filmes de matemática", com indicação dos
níveis de ensino, e ainda como adquiri-los em formatos VHS ou DVD. O site é em inglês.
Não nos deteremos aqui na relação dos filmes indicados que contêm conteúdo matemático por
ser esta relação muito extensa, mas no site você encontra os detalhes de indicação a respeito
de cada filme.

24

No site: <http://mathbits.com/mathbits/mathmovies/MathMovies.htm>.
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Mathematics in movies (Matemática em filmes)
Um site25, em inglês, com uma seleção de filmes em que a matemática tem sido
utilizada. Na maioria dos casos, esse material é fácil de apresentar em classe ou apenas ler
sobre eles. A lista é bem extensa, mas, vale apena conferir as indicações nas quais a
matemática aparece.

47 Alternativas de uso do YouTube em sala de aula
O site (em inglês) 26 apresenta uma relação de sites internos ao You Tube com
conteúdos educacionais que são partilhados na rede por professores, alunos e instituições.
Apresentaremos a seguir alguns desses canais (sites): Acchool Tube (Escola Tube), Teacher
Tube (Professor Tube), Teachers.Tv (Professores.Tv), How Stuff Works (Como as coisas são
feitas), CNN Student News (CNN Notícias para estudantes), entre outros.

Teachers domain
Outro site (em inglês) 27 no qual há uma série de vídeos de matemática sobre operações
com números, álgebra, geometria, etc.

4.6 Como usar o vídeo em sala de aula
Quando usar um vídeo em sala de aula, alguns procedimentos devem ser considerados.
A seguir, apresentaremos alguns desses cuidados que devem ser tomados.
Assista ao vídeo primeiro antes de exibi-lo em sala de aula. Assim você determina o
que é adequado, ou seja, quais as partes do vídeo serão de maior importância à sua lição.
Atente ao vocabulário, novos conceitos e áreas especiais de interesse, assim você evitará
perguntas surpresas e poderá esclarecer conceitos e termos não dominados pela turma. Olhe
para os segmentos que melhor contam a história no sentido de atingir seus objetivos. Atente
para os segmentos do vídeo que exigem uma resposta dos alunos ou de interaçã o. Determine
seus propósitos em mostrar o vídeo - para motivar os alunos, introduzir um novo conceito,
reforçar um conceito aprendido anteriormente, ou reforçar e ampliar o conhecimento atual.

25

No site: <http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/> (Mathematics in movies).

26

<http://www.freetech4teachers.com/2010/09/47-alternatives-to-using-youtube-in.htm>l.

27

<http://www.teachersdomain.org/collection/k12/math/>.
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Lembre-se que uma atividade bem planejada antes da visualização pode proporcionar
o bom contexto para o vídeo, ajudar a estabelecer um motivo para assistir e dirigir os alunos
para o encontro dos resultados de aprendizagem desejados.
Proporcionar um foco razão / para ver. Dar aos alunos algo específico para procurar ou
para ouvir no segmento de vídeo. Isso concentra a atenção, estimula a visualização ativa e dá
ao aluno um objetivo ou motivo para visualização.
Vídeos educacionais contêm uma grande quantidade de informações. Geralmente
muito mais informação para o aluno digerir do que outros vídeos, por isso, segmentando a
exibição você tem como oferecer mais informações aos estudantes em partes gerenciáveis.
Com a incorporação de atividades práticas, discussões e outros tipos de interação em
torno dessas partes ou capítulos, é muito mais provável atender aos objetivos de
aprendizagem da aula. Por essa razão, nossos vídeos que fazem parte desta dissertação foram
elaborados em partes que podem ser totalmente segmentadas ou gerenciáveis; portanto, cabe a
você como professor usá-los de maneira a atender seus objetivos. Assim, segmentando a
visualização e utilização de clipes em uma lição, você pode oferecer informações aos
estudantes em partes gerenciáveis. Pode ainda incorporar atividades práticas, discussões e
outros tipos de interação em torno desses clips ou segmentos. O aluno terá muito mais
probabilidade de atingir os objetivos da aprendizagem da aula.
As atividades de pré-visualização podem servir a vários fins, desde a verificação do
conhecimento prévio, introduzir o vocabulário necessário e preparar o terreno para novos
aprendizados. As atividades pós-visualização devem permitir ao aluno reforçar a
aprendizagem, fazer revisões e aplicar ou ampliar seus conhecimentos em um novo
significado.
Manipule os recursos do meio para reforçar a lição. Use a pausa, use avançar ou
retroceder quando surgirem muitas dúvidas em algum ponto. A pausa pode ser usada para
verificar a compreensão, quando os alunos apontam as coisas na tela, ou para discutir e
analisar as informações apresentadas, e ainda para responder questionamentos feitos no vídeo,
como os desafios presentes nos vídeos que são os objetos desta dissertação. Neste momento, o
professor pausa o vídeo, os alunos resolvem o desafio, depois, tira-se do pause, vê-se a
resposta, pausa novamente para discutir o que for necessário e, depois, retoma-se o vídeo.
O uso do pause deve ser feito sempre que necessário; dessa forma, os alunos podem
apontar detalhes, analisar o conteúdo, ou mesmo testar algum procedimento. Os professores
podem e devem pausar o vídeo para breves discussões ou perguntas. Uma boa técnica é
pausar e solicitar que os alunos façam previsões de sequenciamento do vídeo.
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Os métodos de uso de vídeo na sala de aula dependem, em muitos casos, de sua
particularidade, dos programas de estudo, bem como da abordagem dos temas. Para uma
aplicação criativa do vídeo em sala de aula deve ser considerado que não deve haver uma
única técnica ou único processo, sob pena do recurso poder tornar-se monótono e ineficiente.
Por isso, asseguramos que um vídeo didático pode ser usado em diversas situações e com
objetivos diferentes, dependendo da necessidade. A seguir, apresentamos algumas situações
em que o uso do vídeo pode ser indicado.
Como motivador, pois a atratividade das imagens em um vídeo pode ser muito eficaz
para despertar o interesse de conteúdo. Sua finalidade é chamar o maior a atenção dos alunos
sobre a questão a ser abordada, porque é uma resposta imediata, gera atitudes para incentivar
e promover a participação na pesquisa. O vídeo também pode ser usado como uma introdução
a um tema, usado para apresentar uma visão geral do que será estudado. Outra situação em
que um vídeo pode ser usado é como apoio à classe. Nesse modo, o vídeo acompanha as
explicações do professor e são combinados outros recursos, como fotografias, mapas, jogos,
livros ou outros meios. Lembre-se que o vídeo não substitui a explicação do professor, de
modo que a exibição de um programa é complementar com atividades de investigação, o
inquérito individual ou de grupo de trabalho.
As demais alternativas de utilização do vídeo podem ser o confronto de ideias; o vídeo
pode ser usado para entrevistas com especialistas, pesquisadores e jornalistas autorizados.
Favorece seu uso em análise de classe, discussão, expressão livre e tomada de decisões, ajuda
a revelar significados e conceitos difíceis de abordar. A recapitulação, na qual o uso do vídeo
serve para melhorar a aprendizagem dos alunos. Pode ser repetido todo o vídeo, ou apenas
alguns segmentos que apresentam o tema ou atividades diferentes para atender às
necessidades dos alunos e da finalidade da aprendizagem. Como fechamento de um assunto
ou atividade, o vídeo é apresentado como o estágio final da estratégia de ensino servindo
como síntese na elaboração de conclusões.
Outras estratégias podem usadas para permitir a discussão:
• Permitir aos alunos prever a ação seguinte,
• Permitir aos alunos fazer inferências ou formular hipóteses,
• Permitir aos alunos fazer discriminações relativas a detalhes importantes,
• Permitir que os alunos de forma criativa formulem uma finalização de um vídeo que
não foi visto anteriormente.
Alguns vídeos, em certas situações de ensino, se prestam bem a uma segunda visão, na
qual a trilha sonora não é tocada. Ocasionalmente, mesmo a primeira visualização sem trilha
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sonora pode ser apropriada. Durante a exposição em silêncio, os alunos frequentemente serão
solicitados a fornecer uma narração. Os professores podem "passar a narração" a um aluno e
continuar no próximo de forma mais ou menos aleatória.
Essa abordagem pode ajudar a manter os alunos atentos. Alternativamente, toda a
classe pode fornecer a narração de uma maneira mais espontânea. Ao ver vídeos sem a trilha
sonora, professores e alunos vão rapidamente perceber que os aspectos emocionais do
programa são muitas vezes transmitidos pela música e som. Vendo sem essa influência
emocional, muitas vezes ajuda o público a ter um olhar mais objetivo em questões ou das
informações fornecidas.
São muitas as possibilidades de utilização do vídeo em sala de aula que podem ser
facilmente planejadas pelo professor.
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V

TESTAGEM

DOS

VÍDEOS

E

DEPOIMENTO

DOS

PARTICPANTES:

AVALIAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA EMPÍRICA EM PROCESSO

5. 1 As experiências das testagens das vídeo-aulas.
O presente capítulo visa relatar a vivência pedagógica de utilização das Tecnologias da
Informação e Comunicação, por meio da exibição e testagens de vídeo-aulas por nós
produzidas. As experiências feitas na experimentação e testagens das vídeo-aulas aconteceram
em cinco momentos diferentes, sendo três desses momentos com análise das vídeo-aulas,
através da aplicação de questionários, e em dois deles com uma experiência de ensino em
forma de minicurso, visando a produção de vídeo-aulas.
As duas primeiras experiências ocorreram em duas turmas do curso de Pedagogia da
UFRN nas disciplinas O Ensino da Matemática no Ensino Fundamental I e O Ensino da
Matemática no Ensino Fundamental II, no curso de licenciatura em Matemática da UFRN.
A turma de O Ensino da Matemática no Ensino Fundamental I era heterogênea na
idade e sexo, porém, a maioria era formada por integrantes do sexo feminino, sendo que
alguns alunos já tinham ou estavam vivenciando a situação de sala de aula como professores.
A turma de O Ensino da Matemática no Ensino Fundamental II também era heterogênea em
idade e sexo e, da mesma forma que a turma I, alguns de seus integrantes também já estavam
atuando como professores, porém, essa turma era mais madura que a outra, pois os alunos já
estavam mais adiantados no ano do curso.
Antes da apresentação das vídeo-aulas, explicamos aos participantes da pesquisa os
objetivos dessa apresentação, esclarecendo brevemente como se deu o processo de produção
das vídeo-aulas e informado de que se tratava de um trabalho de dissertação de mestrado,
além de que ao final da exibição haveria um questionário de avaliação sobre os vídeos. Feitos
esses esclarecimentos iniciais; começamos a exibição das vídeo-aulas.
Durante a exibição das vídeo-aulas, observamos que o interesse e a atenção
despertados nos participantes da pesquisa ao assistirem os vídeos foi grande. Seus
comentários textuais feitos com colegas de classe, logo após a exibição dos vídeos, foram
animadores e nos permitiram concluir superficialmente a eficácia da produção das vídeoaulas.
As vídeo-aulas apresentadas nessas turmas foram: “Os números e suas simbologias
nas tradições culturais” e “Números figurados”
Ao final da exibição, entregamos os questionários aos participantes para serem
respondidos. Os comentários sobre as respostas dos questionários aplicados neste momento
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serão analisadas no próximo item deste capítulo. Após responderem aos questionários, alguns
participantes teceram comentários favoráveis a respeito das vídeo-aulas e fizeram observações
de algum ponto que necessitava de ajustes. Os participantes ainda solicitaram cópias dos
vídeos, o que foi esclarecido que neste momento da pesquisa não poderíamos disponibilizá los, pois necessitavam ser avaliados e reproduzidos com os ajustes necessários, além do que,
seriam também exibidos em outras situações.
O terceiro momento das exibições das vídeo-aulas ocorreu em uma turma da disciplina
“Tópicos de história da Matemática”, ministrada no curso de licenciatura em Matemática da
UFRN, formada por estudantes recém-ingressos no curso de licenciatura em Matemática,
sendo em sua grande maioria integrantes do sexo masculino, com idades entre 18 a 25 anos.
Nosso objetivo era o de reavaliar o material produzido e assim poder ajustá-lo para uso com
os professores da rede de ensino fundamental e médio de Natal.
Os procedimentos utilizados nessa turma seguiram os mesmos passos já relatados
anteriormente quando da exibição das vídeo-aulas nas turmas de Matemática I e II do curso de
Pedagogia. Foram observados os mesmos comportamentos da testagem anterior, em relação
ao despertar interesse a atenção dos participantes.
O quarto momento da nossa experiência nas testagens das vídeo-aulas ocorreu
paralelamente ao realizado com a turma de licenciatura em Matemática na disciplina Tópicos
de História da Matemática. Aconteceu durante a realização do II Simpósio Nordeste de
História e Educação Matemática - II SNHEM, realizado em Natal/RN no período de 07 a 08
de maio de 2010. Exibimos a vídeo-aula “Teorema de Pitágoras” e também aplicamos um
questionário ao final do vídeo. Os participantes do minicurso eram professores de Matemática
das redes de ensino público de Natal/RN.
Por ocasião do evento citado anteriormente, ministramos um minicurso com o título
“Vídeo didático de história da Matemática no ensino de Matemática”, tratando sobre os
conceitos de vídeo didático, os objetivos e cuidados da sua produção. Também trabalhamos
com o próprio processo da produção, compartilhando a nossa experiência na produção das
vídeo-aulas; descrevendo e ao mesmo tempo executando os procedimentos passo-a-passo que
nos levaram à produção de nossas vídeo-aulas com a utilização do software Camtasia Studio.
Após os passos relatados anteriormente, apresentamos as vídeo-aulas produzidas por
nós, com a aplicação dos questionários nos mesmos moldes dos anteriores.
Ao final, realizamos uma experiência prática com os participantes do minicurso, ao
produzirmos e realizarmos a execução de uma vídeo-aula com a utilização do software
Camtasia Studio. O título da vídeo-aula foi “A história do código binário”. Conseguimos
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realizar a produção com a participação dos alunos do minicurso como narradores, palestrantes
e atores. A videoaula, não só contava a história do código binário, bem como apresentava
sugestões de atividades com uso de materiais elaborados por nós anteriormente. (fig. 16-17)

Fig. 15 Trecho do vídeo produzido no II

Fig. 16 Trecho do vídeo produzido no II

SNHEM com os materiais elaborados por nós.

SNHEM com os materiais elaborados por nós.

Nossa quinta experiência aconteceu com um grupo de professores de Matemática das
redes públicas de ensino do município de Rio Tinto/RN, durante a realização de um minicurso
sobre história da Matemática para professores de Matemática. Também nessa ocasião foi
aplicado um questionário ao final da exibição das vídeo-aulas.
Foi

uma

experiência

interessante,

os

participantes

ficaram

maravilhados

principalmente com a possibilidade de eles mesmos fazerem os vídeos e a forma simples
como foi apresentada facilitou, pois eles perceberam que algo que parecia precisar de tanto
aparato se demonstrou "fácil" de ser posto em prática.
Nesse minicurso ficou como positiva a ideia de usar vídeo-aulas elaboradas pelos
próprios alunos e professores, o que a torna mais interessante, muito mais do que quando se
usam vídeos já prontos, o ato de fazer faz a total diferença.
A sexta e última experiência realizada para as testagens das vídeo-aulas ocorreu em
Recife/PE no período de 25 a 30 de junho de 2010, durante o V Colóquio de História e
Tecnologia no Ensino da Matemática – V HTEM. A turma era formada por professores e
estudantes de Matemática de diversas regiões do país. Nessa ocasião, a experiência se deu
por meio da realização do minicurso “Produção de vídeo didático de história da
Matemática”.
Durante o minicurso, enfatizamos o processo de produção de uma vídeo-aula de
história da Matemática, destacando as relações da abordagem histórica no ensino da
Matemática por meio das tecnologias da informação e comunicação, em nosso caso
específico, o uso do vídeo. Também discutimos as questões que devem ser consideradas na
produção de um vídeo didático e, por fim, produzimos um vídeo didático com a utilização do
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software Camtasia Studio, semelhantemente à experiência vivida no minicurso realizado no II
SNHEM em Natal/RN, citada anteriormente.
A vídeo-aula produzida nessa ocasião foi intitulada “A Concepção Pitagórica dos
Números”, baseada no capítulo três do livro Números – O simbólico e racional na história
(MENDES, 2006). Ao final da produção e edição da vídeo-aula, ela foi exibida a todos os
participantes. (fig. 18-19)

Fig. 17 Trecho do vídeo produzido no V

Fig. 18 Trecho do vídeo produzido no V

HTEM

HTEM

A experiência nos mostrou o quanto essa etapa foi desafiadora e provocativa para nós
como ministrantes e para os professores de matemática, que passaram a desenvolver um
espírito investigatório, curioso e autônomo na busca de informações sobre o desenvolvimento
e produção própria para suas vídeo-aulas de história da matemática.
A respeito dos questionários aplicados nos diversos momentos desta pesquisa, as suas
respostas serão analisadas no próximo item deste capítulo.

5. 2 Depoimentos dos participantes
Os questionários respondidos pelos participantes da pesquisa inquiriram sobre
questões técnicas da produção, como qualidade das imagens, background (música de fundo e
efeitos sonoros), narração; além de outras questões, como: O vídeo é adequado para fins
educativos? A metodologia utilizada para a apresentação dos conteúdos está em consonância
com o enfoque escolar? Como você usaria este vídeo em sala de aula? Também foram
avaliados se o conteúdo e escolha do tema são apropriados para a linguagem audiovisual, se
são adequados ao nível de compreensão dos alunos. Perguntamos ainda o que se retiraria do
vídeo, bem como o que se acrescentaria para melhorá-lo.
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a) – Análises da vídeo-aula “Os números e suas simbologias nas tradições
culturais”.
Esta vídeo-aula foi testada com as turmas de Matemática I (Curso de licenciatura em
Pedagogia – UFRN) e na turma de Tópicos de História da Matemática (curso de licenciatura
em matemática).
Com o objetivo da identificação do conteúdo por quem assiste ao vídeo, perguntamos:
“De que trata a história contada no vídeo” e obtivemos os seguintes resultados:

De que trata a história contada no vídeo?
Turmas
Respostas
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental I
da Matemática
Conto
12,00%
10,50%
História cultural
32,00%
29,00%
Conteúdo matemático
56,00%
60,50%

Média
(total)
11,25%
30,50%
58,25%

Tabela 3 – Conteúdo do vídeo

Vemos que uma grande maioria, 56% e 60,5% fazendo uma média total de 58,25%,
identificou aquilo que nos propusemos, que foi enfatizar o conteúdo matemático, porém,
como isso foi realizado por meio da aplicação da história da matemática, é razoável que 32%
e 29%, com média total de 30,50%, tenham identificado o conteúdo como histórico cultural, o
que na verdade não deixa de ser. Entretanto, somente 12% e 10%, com média total de
11,25%, o identificaram como “conto”, o que nos faz concluir novamente que, por se tratar de
conteúdo matemático por meio de sua história e ainda porque o vídeo é feito de forma
narrativa, foi considerado por essa pequena parcela dos investigados como conto. De maneira
geral, concluímos que conseguimos o objetivo pretendido nesta questão.
Vemos claramente que não houve diferenças acentuadas nos dados obtidos nas duas
turmas pesquisadas.
Na segunda questão desejávamos saber se o vídeo poderia ser usado como recurso
didático, se estava adequado para fins educativos. Perguntamos: “O vídeo é adequado para
fins educativos?” Os dados obtidos na turma de Matemática I foram:

Respostas
Sim
Não
Com adaptações

O vídeo é adequado para fins educativos?
Turmas
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental I
da Matemática
90,63%
92,%
0%
0%
9,37%
8%
Tabela 4 – Adequação para fins educativos

Média
(total)
91,32%
0%
8,68%
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Em relação a essa questão, as respostas não nos deixam dúvidas a respeito de sua
adequação, considerando que uma grande maioria, 90,63% e 92% com média total de
91,32%, apontaram ser favorável `}a sua indicação para fins educacionais, e os que sugeriram
adaptação, 9,37% e 8% com média total de 8,68%, estão também indicando sua adequação,
pois na verdade a exibição do vídeo tinha como objetivos principais fazer ajustes após análise
dos questionários da sua exibição. Nessa fase o vídeo ainda não estava completamente
concluído. E não houve nenhuma (0%) indicação contrária nas duas turmas, o que nos aponta
que estamos no caminho certo.
Outra questão analisada foi “A metodologia utilizada para a apresentação dos
conteúdos está em consonância com um enfoque escolar? Comente analiticamente”. Como
resposta a essa questão, obtivemos:
A metodologia utilizada para apresentação dos conteúdos está em consonância com
um enfoque escolar?
Turmas
Média
Respostas
(total)
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental I
da Matemática
Sim
87,50%
89,50%
88,50%
Não soube opinar
6,25%
6,00%
6,20%
Dependendo de como
6,25%
4,50%
5,30%
Não
0%
0%
0%
Tabela 5 – Metodologia utilizada

De acordo com a tabulação das respostas, concluímos que nossa metodologia utilizada
para a apresentação dos conteúdos está realmente em consonância com o enfoque escolar,
pois 87,50% e 89,50%, com média total de 88,50%, identificaram essa característica e os
demais, aqueles que não souberam opinar e aqueles que fizeram alguma ressalva, somam
juntos apenas 12,50%, o que representa menos de ¼ do total pesquisado, considerando ainda
que não houve nenhum pesquisado que identificasse que a metodologia não estivesse
adequada.
Dentre os 87,5% e 89.50%, com média total de 88,50%, que responderam sim, alguns
comentaram que Está bem apropriado ao contexto escolar, principalmente se estiver sendo
utilizado por um professor das séries finais do ensino fundamental II, o que nos dá a
indicação para a sua utilização no Ensino Fundamental de 6 0 ao 90 anos. Outro pesquisado
referendou sua indicação dizendo que:.visto que quando há a mescla de história e conteúdos
matemáticos há uma compreensão do assunto, o que nos aponta para o uso de casos históricos
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como um recurso que pode melhorar a transmissão e a aquisição de conteúdos matemáticos e
também para atuar como um fator motivador para o aluno.
As demais referências dizem respeito às adaptações de série, como o que disse um dos
pesquisados: Sim. Porém, para algumas séries escolares são necessárias algumas adaptações
para tornar-se possível o seu entendimento. A esse respeito consideramos que nossos vídeos
podem ser usados em séries diferentes, entretanto, enfatizamos que o enfoque dado pelo
professor ao conteúdo do vídeo deve estar de acordo com a abordagem e objetivos
pretendidos naquela série e momento.
Os que não souberam opinar, 6,25% e 6,00% com média total de 6,20%, justificaram
suas opiniões dizendo: Sinceramente não sei se posso dizer com certeza a resposta para essa
pergunta, pois não tenho experiência em sala de aula. Por esse vídeo ter sido exibido em um
curso de formação, é completamente compreensível que alguns alunos não tenham
experiências em sala de aula.
Os 6,25% e 4,50%, com média total de 5,30%, afirmaram apenas que isso dependia de
algo, porém, o “algo” não foi esclarecido pelos pesquisados.
Ao serem perguntados se esse vídeo pode ser indicado para uso em sala de aula,
responderam:
Este vídeo pode ser indicado para uso em sala de aula?
Turmas
Respostas
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental I
da Matemática
Sim
93,75%
96,00%
Não soube opinar
6,25%
4,00%
Não
0%
0%

Média
(total)
94,88%
5,12%
0%

Tabela 6 – Uso em sala de aula

Os dados mostram que o vídeo pode ser usado em sala de aula, pois 93,75% e 96,00%,
com média total de 94,88%, responderam sim ao questionário. Uma das justificativas
apresentadas em suas respostas foi que: Sim, pois além de informar apresenta algumas formas
de resolver situações matemáticas, o que nos possibilita afirmar que o vídeo não é meramente
ilustrativo, mas didático. Outra justificativa dada foi: Sim, pois o vídeo permite a participação
maior dos alunos, sendo este talvez mais proveitoso que uma aula falada. Isto nos dá a
certeza da interatividade com o conteúdo do vídeo, pois foi elaborado com diversos desafios e
perguntas para que os alunos pudessem refletir sobre seu conteúdo.
Apenas 6,5% e 4,00%, com média total de 5,12%, não souberam opinar e não
justificaram suas respostas.

114
Não houve nenhuma resposta negativa que indicasse que o vídeo não poderia ser
usado em sala de aula.
Ao serem perguntados sobre como usariam o vídeo em sala de aula, as respostas foram
as mais variadas.

Respostas
Usaria de alguma
forma
Não souberam opinar
Dependendo do caso
Não usaria

Como você o usaria em sala de aula?
Turmas
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental I
da Matemática
71,87%
100%
25%
3,13%
0%

0%
0%
0%

Média
(total)
86,00%
12,50%
1,50%
0%

Tabela 7 – Como usaria o vídeo

Nessa pergunta percebemos diferenças marcantes entre a turma de Matemática I de
pedagogia, com 71,87%, e a turma de Tópicos de História da Matemática, com 100%, que
disseram que usariam o vídeo. Acreditamos que essa diferença seja principalmente pela
modalidade do curso, pois para os alunos de Matemática, por se tratar do assunto específico
de sua formação, as habilidades de aplicação do conteúdo matemático são mais estruturadas.
Algumas das justificativas dos alunos de Matemática I (Pedagogia) foram: Usaria em
conjunto com outras atividades; como introdução da aula; como reforço da aprendizagem; À
medida em que for trabalhando o conteúdo, etc. As respostas nos revelam que a estrutura
dessa vídeo-aula possibilita o seu uso em vários contextos e situações, o que enfatiza a
validade técnica do material. As formas de utilização dos alunos de Tópicos de História da
matemática foram: Passaria em uma aula e faria uma discussão com a turma. Faria
competição com os grupos; Após o vídeo ministrado em sala de aula, faria um trabalho com
os alunos visando a prática do conteúdo apresentado.
Os que não souberam opinar foram 25% somente da turma de Matemática I
(Pedagogia), que justificaram suas afirmações assim: Ainda não sei; Não sei opinar; Teria
que estudar um pouco o vídeo, etc. Acreditamos que essas declarações em nada
comprometem a viabilidade técnica do vídeo, pois levamos em consideração que a turma
pesquisada é formada por alunos da graduação, e alguns não tiveram ainda nenhuma
experiência em sala de aula.
Também somente na turma de Matemática I (Pedagogia), 3,13% afirmaram apenas
que depende do caso, porém, não deram outras explicações.
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Em relação à pergunta: “Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o
que você incluiria?”, obtivemos os seguintes resultados:
Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que você incluiria?
Turmas
Média
Respostas
(total)
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental I
da Matemática
Incluiria algo
34,4%
59,00%
46,70%
Não Incluiria nada
46,9%
36%
41,45%
Não souberam opinar
18,7%
5,00%
11,85%
Tabela 8 – Ajustes de inclusão

Nesse caso, mais uma vez, houve diferenças significativas entre as duas turmas
pesquisadas. Para a turma de Matemática I, apenas 34,4% incluiria algo como: faria mais
desafios; a esse respeito chegamos à conclusão da inclusão desses desafios quando se fizer
estritamente necessário o reforço da fixação de alguma parte do conteúdo do vídeo. Mais
curiosidades; nesse teor achamos por bem permanecer com um número moderado de
curiosidade, pois acreditamos que isso tornaria o vídeo apenas lúdico. Uma narrativa menos
apressada e apenas a sincronização das imagens que às vezes aparecem atrasadas. Em
relação a essas duas afirmações, já corrigimos o problema da dessincronia entre o áudio e
imagem, pois o vídeo necessitava ainda de sua produção final para edição de voz em estúdio.
Para os pesquisados da turma de tópicos de História da Matemática, 59,00%, 24,60% a mais
que a turma de Matemática I (Pedagogia) fariam inclusões de: Mais números, por exemplo,
11, 12, 13, 14 e explicaria sobre eles; Mais questões, desafios e mais exemplos de cada
número; a esse respeito, como já esclarecemos anteriormente, o vídeo ficaria longo demais,
entretanto, isso não impede que o próprio professor continue a pesquisa sobre os números
além do que o vídeo aborda.
Novamente percebemos diferenças nos resultados das turmas pesquisadas, sendo que
46,9% da turma de Matemática não incluiriam nada, enquanto que na turma de Tópicos de
História da Matemática, somente 36% declararam que não incluiriam nada ao vídeo.
Consideramos isso normal, pois nosso objetivo nessa fase da produção dos vídeos foi
justamente fazer ajustes necessários a partir dessas indicações.
Os 18,7% e 5% que não souberam opinar afirmaram que no momento não dispunham
de conhecimento suficiente para tal.
Um fator que não foi apontado na pesquisa por apenas um membro da pesquisa, mas
que decidimos incluir, foi uma entrevista inicial e final com um participante falando sobre sua
percepção de para que serviriam os números. A pergunta foi feita antes e após a exibição do
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vídeo para essa pessoa, também incluímos uma pequena entrevista introdutória com o prof.
Dr. Iran Abreu Mendes para falar sobre a importância dos números em todos seus aspectos.
Para a pergunta, “Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que
você excluiria?”, obtivemos o seguinte resultado:
Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que você excluiria?
Turmas
Média
Respostas
(total)
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental I
da Matemática
Excluiria algo
3,10%
47,05%
25,07%
Não excluiria nada
78,20%
52,95
65,58
Não souberam opinar
18,7%
0%
9,35%
Tabela 9 – Ajustes de exclusão

Percebemos mais uma vez que há uma grande diferença no resultado entre as dua s
turmas: 47,06% da turma de Tópicos de História da Matemática excluiria algo, contra apenas
3,10% da turma de Matemática I. Entretanto, analisando as justificativas da turma de
Matemática I, percebemos que suas justificativas são plausíveis, pois indicaram, segundo suas
declarações: Eu diminuiria algumas partes para ficar um pouco menor. Essa afirmação nos
levou a uma análise do vídeo e chegamos à conclusão de que, na realidade, alguns pequenos
trechos do vídeo poderiam ser suprimidos sem comprometer sua estrutura, e foi o que
fizemos. Em consideração aos 47,06% da turma de Tópicos de História da Matemática,
analisamos suas declarações, tais como: As ideias de números perfeitos que não foram
exploradas com tanta clareza. Nesse caso específico, a ideia não está centrada no conceito de
número perfeito, apenas foi citado para esclarecer que determinado número é perfeito. Nesse
caso, não retiramos a ideia, porém, aconselhamos que o professor deve desenvolver o
conceito com o aluno, caso sinta necessidade, como os demais conceitos citados no vídeo,
mas não fazem parte do seu objetivo central. Outro comentário foi: O desafio sobre o número
cúbico depois do 8, pois a partir daí não estaria mais relacionado com o oito. Para essa
situação cabe a mesma justificativa feita anteriormente no caso do número perfeito.
Assim, acreditamos que as diferenças no resultado percentual do que se excluiria do
vídeo entre as duas turmas é apenas aparente.
b) – Análise da video-aula: “Números figurados”
Esta vídeo-aula havia anteriormente recebido o título de “Recursos pedagógicos para o
ensino da Matemática a partir da obra de dois matemáticos da Antiguidade” que, após análise,
teve seu nome mudado para “Números figurados” apenas para ficar de acordo com as
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orientações sobre ao título de uma vídeo-aula que não pode ser muito longo, e isso foi
verificado no nome anterior que estava muito extenso.
A video-aula aqui referida aborda como a História da Matemática pode ser trabalhada
pelo professor em sala de aula, portanto, é um vídeo direcionado primeiramente ao professor
como recurso formativo, mas também acreditamos que pode e deve ser usado em sala de aula
com os alunos, desde que o professor tome o cuidado de selecionar as partes do vídeo para
serem exibidas.
Esta video-aula foi apresentada também para as turma de Matemática II do curso de
Pedagogia e para a turma de Tópicos de História da Matemática, do curso de Matemática.
Perguntamos a essas turmas: “De que trata a história contada no vídeo?” Obtivemos os
seguintes resultados:

Respostas
Conto
História cultural
Conteúdo matemático

De que trata a história contada no vídeo?
Turmas
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental II
da Matemática
0%
0%
7,69%
5,00%
92,31%
95,00%

Média
(total)
0
6,35%
93,65%

Tabela 10 – Conteúdo do vídeo

Vemos que uma grande maioria na média geral (93,65%) identificou o vídeo como
sendo de conteúdo matemático. Para isso, vale os mesmos comentários feitos anteriormente
no caso do outro vídeo, pois a pergunta foi a mesma e os resultados foram semelhantes.
Na segunda questão perguntamos: “O vídeo é adequado para fins educativos?” Os
dados obtidos nas duas turmas foram:

Respostas
Sim
Não
Com adaptações

O vídeo é adequado para fins educativos?
Turmas
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental II
da Matemática
61,54%
71,50%
0%
0%
38,46%
28,50%

Média
(total)
66,52
0%
33,48

Tabela 11 – Adequação para fins educativos

Percebemos claramente que em ambas as turmas o vídeo foi considerado como
adequado para fins educativos, sendo 61,545% na turma de Matemática II e 71,50% na turma
de Tópicos de História da Matemática, com uma média total de 66,52%. Apenas 38,46% e
28,50% disseram que com adaptações, adaptações essas que consideramos que o vídeo
necessitava, pois nessa fase ainda passaria por transformações.
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Para a questão “A metodologia utilizada para a apresentação dos conteúdos está em
consonância com um enfoque escolar?” as respostas originaram os seguintes dados:
A metodologia utilizada para a apresentação dos conteúdos está em consonância
com um enfoque escolar?
Turmas
Média
Respostas
(total)
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental II
da Matemática
Sim
84,62%
84,62%
84,62%
Não soube opinar
0%
3,84%
1,92%
Dependendo de como
15,38
3,84%
9,61%
Não
0%
7,70%
3,85%
Tabela 12 – Metodologia utilizada

Os dados obtidos, 84,62% em ambas as turmas, confirmam que a metodologia está em
consonância com o enfoque escolar. As justificativas apresentadas foram: Sim, no entanto,
deve ser analisado antes de tudo se é adequado ao público-alvo; Como enfoque escolar, mas
voltado para o educador. Essas afirmações confirmam nossa proposição de que a
metodologia do vídeo está em consonância para o enfoque escolar, mas dirigida ao professor.
Ao analisarmos as afirmações daqueles que disseram que “depende de como”, 15,38%
e 3,84% fazendo uma média total de 9,61%, também percebemos essa característica do vídeo
que é direcionada para o professor, confirmada pelas afirmações apresentadas nessas
justificativas: Em alguns momentos achei a metodologia um pouco longe do raciocínio das
crianças, talvez sejam necessárias algumas adaptações. Parcialmente. Deveria se usar um
vocabulário mais simples, visto que o aluno não compreenderia tudo, mas porém com o
acompanhamento do professor o vídeo se transforma em um informativo que facilita muito a
compreensão do assunto pautado.
A mesmas características do direcionamento do vídeo para o professor também foram
identificadas entre aqueles que responderam “não” (3,85% da média total) para a nossa
pergunta. Isso é percebido claramente nas justificativas apresentadas: Acredito que esse vídeo
não seja adequado para ser trabalhado de forma direta com os alunos (Ensino Fundamental
I). Talvez seria interessante trabalhar com o mesmo em cursos de aperfeiçoamento da prática
docente; Não. Pois a linguagem utilizada não terá um bom entendimento entre os alunos
tendo em vista que eles estão iniciando sua vida escolar.
Na questão: “Este vídeo pode ser indicado para uso em sala de aula?” as respostas
apresentadas foram:
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Este vídeo pode ser indicado para uso em sala de aula?
Turma Matemática II
Turma Tópicos de H. M
Média (total)
Sim
69,30%
96,10%
82,70%
Não soube opinar
3,80%
0%
1,90%
Com adaptações
11,60%
3,90%
7,75%
Não
15,30%
0%
7,65%
Tabela 13 – Uso em sala de aula

Nesta questão novamente confirmamos a indicação do vídeo para uso em sala de aula
e para o professor, pois 69,30% e 96,10%, com média total de 82,70%, responderam sim e
justificaram da seguinte maneira: Este vídeo é indicado para uma sala de aula com professor
e não com alunos de matemática, pois o seu objetivo é o de transmitir diferentes formas de se
aprender matemática de modo mais fácil. Se direcionado aos alunos deveria ser mudado em
algumas partes; Sim, desde que haja também intervenção do professor.
Os que responderam que não, 7,65% da média total, afirmaram que: Não para o
Ensino Fundamental, pois ele trata de como se trabalhar um conteúdo em uma sala de
Ensino Fundamental. Essa afirmação supõe que, como se trata de conteúdos sobre como
ensinar, deve ser indicado para o professor.
Os 11,60% e 3,90%, com média total de 7,75%, disseram que pode ser indicado com
adaptações. Suas justificativas confirmam mais uma vez nossa proposta inicial de indicação
do vídeo primeiramente para o professor, mas como já afirmamos anteriormente pode ser
usado também em sala de aula. Veja as justificativas apresentadas para esse quesito: Acredito
que após os ajustes necessários e com a participação de um professor capacitado, o vídeo
seja uma ótima ferramenta a ser utilizada em sala de aula; Depende do público.
Ao serem perguntados sobre como usariam o vídeo em sala de aula, as respostas foram
as mais variadas.

Respostas
Usaria de alguma forma
Não souberam opinar
Dependendo do caso
Não usaria

Como você o usaria em sala de aula?
Turmas
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental II
da Matemática
73,20%
100%
15,30%
0%
7,70%
0%
3,80%
0%

Média
(total)
86,60
7,65%
3,85%
1,90%

Tabela 14 – Como usaria o vídeo

Percebemos aqui que uma grande maioria, 73,20% e 100% com média total de
86,60%, usariam o vídeo de uma ou outra forma. Fica claro que o vídeo, além de ser indicado
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para o professor diretamente, também pode ser usado por ele em sala de aula. Veja as
justificativas apresentadas: Após a exposição do conteúdo utilizando o material didático da
escola, o vídeo serviria para sanar dúvidas e fixar conteúdos; Elaborava a aula de forma que
eu (como professora) explicasse o vídeo, esclareceria e os alunos participariam com suas
opiniões e ideias.
Os 1,90% da média total que disseram que não usariam o vídeo não deram
esclarecimentos.
Em relação à pergunta: “Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o
que você incluiria?”, obtivemos os seguintes resultados:
Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que você incluiria?
Turmas
Média
Respostas
(total)
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental II
da Matemática
Incluiria algo
77,00%
69,30%
73,15%
Não Incluiria nada
20,00%
11,50%
15,75%
Não souberam opinar
3,00%
19,20%
11,10%
Tabela 15 – Ajustes de inclusão

Nesta questão, apesar de aparecer na média total 73,15% que incluiriam algo ao vídeo,
percebemos na análise das justificativas que grande parte das inclusões refere-se a questões
meramente técnicas do vídeo, como som e imagem: Melhoria no áudio; Apenas ajustaria o
som do vídeo; Maior clareza nos discursos, as falas às vezes pareceram muito rápidas, o que
dificulta um pouco a compreensão, e só, no mais foi ótimo. Adorei! Porém, também foram
solicitadas inclusões referentes ao conteúdo do vídeo: Incluiria mais questões (desafios) para
haver uma maior interação; Incluiria mais imagens em movimento e menos fotos, figura. Em
relação aos desafios, já esclarecemos anteriormente quando comentamos sobre isso na análise
do outro vídeo, entretanto, no que diz respeito à inclusão de imagens em movimento, já
alteramos.
Para a pergunta: “Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que
você excluiria?”, obtivemos o seguinte resultado:
Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que você excluiria?
Turmas
Média
Respostas
(total)
O Ensino da Matemática Tópicos de História
no Ensino Fundamental II
da Matemática
Excluiria algo
25,30%
23,10%
24,20%
Não excluiria nada
59,20%
61,60%
60,40%
Não souberam opinar
15,50%
15,30%
15,40%
Tabela 16 – Ajustes de exclusão
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Somente 24,20% da média total disseram que excluiriam algo do vídeo, e entre o que
excluiriam estão: As partes das relações entre os números pares e ímpares que podem gerar
mais confusão; Necessariamente dividi-lo-ia em três outros vídeos menores; Eu retiraria
unicamente algumas imagens sem ligação com o assunto tratado no momento. Em relação
aos números pares e ímpares, consideramos que o vídeo não é para ser exibido, substituindo o
professor, deixando o aluno sozinho; como se trata de vídeo didático, deve ser exibido e
discutido na sala de aula com ajuda do professor. No que diz respeito à divisão do vídeo em
partes menores, concordamos, porém, na própria estrutura do vídeo os assuntos estão
divididos em partes, é só o professor pausar o vídeo ou selecionar somente as partes que lhe
interessam para um dado momento. A respeito das imagens, já fizemos uma revisão e
constatamos que realmente algumas delas deveriam ser excluídas, o que foi feito.
c) – Análise da vídeo-aula: “Teorema de Pitágoras”
Este vídeo foi exibido na turma de Tópicos de História da Matemática no curso d e
licenciatura de Matemática da UFRN, foi também exibido para um grupo de professores de
Matemática por ocasião de um minicurso já citado anteriormente, realizado por ocasião do II
SNHEM, e ainda para um grupo de professores de Matemática, participantes de um minicurso
realizado no município de Rio Tinto/RN.
Para a análise deste vídeo fizemos primeiramente a seguinte pergunta: “Caso fosse
necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que você incluiria?” Obtivemos os
seguintes resultados:
Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que você incluiria?
Turmas
Média
Respostas
(total)
Tópicos de História Mini-Curso
Mini-Curso
da Matemática
II SNHEM
Rio Tinto
Incluiria algo
66,60
80,00%
84,70%
77,10%
Não Incluiria nada
33,40
20,00%
15,30%
22,90%
Não souberam
0%
0%
0%
05
opinar
Tabela 17 – Ajustes de inclusão

Percebemos que a maioria (77,10%) incluiria algo ao vídeo. Algumas das justificativas
foram: Demonstrações do Teorema de Pitágoras por semelhança de triângulos. Mais
comentários e explicações sobre a demonstração de Euclides; Tentaria acrescentar as
semelhanças e congruência dos triângulos; Mais conceitos históricos. Em relação às duas
primeiras justificativas, achamos válidas, entretanto, essa inclusão do teorema por
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semelhanças vamos deixar para um próximo vídeo que iremos criar. No que diz respeito à
terceira justificativa, após análise do vídeo, chegamos à conclusão de que realmente o vídeo
estava carecendo de mais informações históricas.
Nesta fase, nossa segunda pergunta foi: “Caso fosse necessário fazer ajustes ou
adaptações no vídeo, o que você excluiria?” Obtivemos o seguinte resultado:
Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que você excluiria?
Turmas
Média
Respostas
(total)
Tópicos de História Mini-Curso
Mini-Curso
da Matemática
II SNHEM
Rio Tinto
Excluiria algo
38,10%
80,00%
77,00%
65,10%
Não excluiria nada
52,30%
20,00%
7,70%
26,60%
Não souberam
9,60%
0%
15,30%
8,30%
opinar
Tabela 18 – Ajustes de exclusão

Nessa pergunta, 65,10% afirmaram que excluiriam algo e justificaram dessa forma: A
repetição por vários caminhos; Excesso de demonstrações; Existem no vídeo alguns aspectos
repetitivos que podem torná-lo cansativo para jovens do ensino fundamental (9 0 ano). Essas
afirmações nos levaram realmente a perceber que o vídeo em questão estava carregado de
demonstrações, o que o tornava repetitivo e cansativo. Decidimos focar somente nas
demonstrações mais importantes e usando um método apenas, ou seja, se uma demonstração
foi de maneira digital, a outra terá que ser de maneira manipulável, com material concreto.
Ao serem perguntados sobre como usariam o vídeo na sala de aula, as respostas
resultaram nos seguintes dados:

Respostas
Usaria de alguma
forma

Como você o usaria em sala de aula?
Turmas
Tópicos de História Mini-Curso Mini-Curso
da Matemática
II SNHEM
Rio Tinto
95,30%
100%
92,40%

Média
(total)
95,90%

Não souberam opinar

4,70%

0%

7,60%

4,10%

Não usaria

0%

0%

0%

0%

Tabela 19 – Como usaria o vídeo

Um fator positivo é que 95,90% declararam que usariam o vídeo em sala de aula, o
que nos deixa satisfeitos em relação à sua utilidade. Algumas das justificativas de como
usariam o vídeo foram: Pausando o vídeo de parte em parte até o final, para explicações e
esclarecimento de dúvidas; Poderia primeiramente trabalhar o conteúdo programático e
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depois apresentaria o vídeo, ou como outra opção durante a apresentação do conteúdo
programático; Como complementação de uma aula teórica sobre teorema de Pitágoras para
melhor visualização de aplicações práticas e para facilitação de um entendimento do
conteúdo pelos alunos, utilizando artifícios visuais para cativar a atenção e facilitar o
entendimento. Fica claro aqui que a abordagem de utilização do vídeo pelo professor não está
fixa em apenas uma maneira, mas o professor é quem deve dar o direcionamento de sua
utilização.
Em relação aos problemas apresentados neste vídeo (Teorema de Pitágoras), como
excesso de demonstrações e falta de aprofundamento histórico a respeito do tema, decidimos
reformular completamente, atendendo às orientações colhidas na testagem com os
professores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como principais objetivos investigar as possibilidades
didáticas do uso de vídeo-aulas baseadas em informações históricas acerca do
desenvolvimento histórico e epistemológico da Matemática, bem como a possibilidade da
produção de vídeo-aulas de História da Matemática com material de estudos já realizados pelo
Grupo de Pesquisa em Matemática e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), além da avaliação das suas possibilidades de uso com um grupo de
professores do ensino fundamental, e ainda apresentar um bloco de sugestões de vídeos sobre
o tema estudado para uso dos professores a partir da internet e DVDs.
Argumentamos que a utilização de vídeos em sala de aula pode contribuir para uma
aula mais eficaz e prazerosa para o aluno, considerando que o vídeo pode ser um instrumento
de motivação em sala de aula e com forte potencial didático porque “combina a comunicação
sensorial-cinestésica com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão”
(MORAN, 1995, p. 2).
Em relação ao primeiro objetivo geral, este estudo demonstrou que é possível
selecionar material com potencial didático para a produção e elaboração das vídeo-aulas,
levando em consideração que com o material selecionado conseguimos produzir três DVDs
que receberam os seguintes títulos: “Os números e suas simbologias nas tradições”, “Números
figurados” e “Teorema de Pitágoras”.
Um dos resultados mais significativos a emergir deste estudo é que as avaliações das
três vídeo-aulas feitas através das testagens, que era nosso segundo objetivo geral, e
comentadas no corpo desta dissertação, nos apontam que a metodologia de produção das
vídeo-aulas de história da Matemática indica a validade da técnica de elaboração do material,
bem como da metodologia utilizada na sua aplicação nos diferentes momentos já referidos
neste trabalho.
A segunda constatação importante foi que este estudo/investigação demonstrou que a
experimentação de validação permite concluir que é viável a elaboração de vídeo-aulas de
história da Matemática para uso em sala de aula pelos professores do ensino fundamental e
médio, envolvendo diversos temas específicos de matemática, de modo a possibilitar maiores
esclarecimentos tanto para os professores quanto para os alunos, no que se refere ao
desenvolvimento histórico-epistemológico da matemática ensinada em cada ano do ensino
fundamental ou médio, porém, mais indicados para o Ensino Médio, como demonstraram os
comentários dos questionários respondidos pelos pesquisados.

125
A conclusão mais óbvia a emergir deste estudo é que é possível produzir vídeos
didáticos com poucos recursos tecnológicos e usando materiais alternativos, pois todas as
vídeo-aulas foram produzidas e editadas domesticamente com auxílio apenas de um
computador, sendo, entretanto, necessário gravar em estúdio somente a voz (áudio) e
transformá-lo para DVD.
Uma implicação disso é a possibilidade de que, se o próprio professor desejar produzir
um vídeo didático, é possível, como demonstramos nos minicursos realizados no V Colóquio
de História e Tecnologia no Ensino da Matemática – V HTEM e no II Simpósio Nordeste de
História e Educação Matemática - II SNHEM. Os métodos utilizados para a produção das

vídeo-aulas podem ser aplicados por professores que dominam um mínimo necessário as
tecnologias envolvidas em sua produção.
O presente estudo, além das contribuições da produção e disponibilidades dos DVDs
que contêm as vídeo-aulas de História da Matemática, apresenta ainda outra contribuição
notável para o trabalho didático do professor em sala de aula ao sugerir uma extensa lista de
vídeos sobre o assunto disponíveis em DVDs, ou da sua disponibilidade através da internet,
bem como sua sugestão de uso em sala de aula, o que nos possibilitou o alcance dos dois
últimos objetivos desta pesquisa. Em relação a isso, conseguimos ainda a publicação de um
livro intitulado “História da Matemática em vídeos: possibilidades didáticas para a sala de
aula” que servirá como fonte de consulta ao professor.
Os resultados empíricos deste estudo oferecem uma nova compreensão da utilização
de vídeo em sala de aula para utilização com alunos como ferramenta didática, além de ser um
instrumento valioso para instrumentalização do professor em cursos de formação, como
demonstrou a pesquisa.
Uma limitação do estudo foi a não possibilidade de testar o material em sala de aula
durante o trabalho do professor com os alunos em condições naturais, pois essa questão não
estava prevista para ser abordada neste estudo, sendo os vídeos avaliados somente pelos
professores que o assistiram em nossas exibições durante a realização da pesquisa.
Outras investigações experimentais serão necessárias para esclarecer essas questões
que precisam de mais tempo para serem realizadas, como sua eficácia de uso em sala de aula.
A experimentação de validação permitiu-nos concluir que as técnicas utilizadas por
nós para a produção das vídeo-aulas de história da matemática mostraram-se válidas e
possíveis de serem executadas com um mínimo de recurso tecnológico, e que podem ser
usadas por professores em suas aulas ou em cursos de formação de professores.
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APÊNDICE – Questionários

Universidade Federal do rio Grande do Norte
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática
AVALIAÇÃO DO VÍDEO DIDÁTICO
MESTRANDO: Benedito Fialho Machado
Porf. Orientador: Dr. Iran Abreu Mendes
Pretendemos

neste

questionário

avaliar

o

vídeo

didático:

_______________________________________, analisando: a dimensão estética e o seu
valor didático. Pretendemos ainda avaliar sua eficácia, além da densidade dos conteúdos, o
clima criado... Após assistir ao vídeo, leia atentamente as questões abaixo e responda de
acordo com o solicitado.

Vídeo: ___________________________________________________________
Turma:___________________________________________________________
1 – De que trata a história contada no vídeo?
( ) – História cultural

( ) - Conto
matemático

( ) - Conteúdo

2 - O vídeo é adequado para fins educativos?
( ) - Sim

( ) – Não

( ) – Com adaptações

3 - A metodologia utilizada para a apresentação dos conteúdos está em consonância com um
enfoque escolar? Comente analiticamente.
( ) - Sim
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) – Não
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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( ) – Dependendo de como
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) – Não sei opinar
4 – Este vídeo pode ser indicado para uso em sala de aula? Comente.
( ) - Sim
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( ) – Não
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) – Não sei opinar
5 – Como você o usaria em sua sala de aula? Comente.
( ) – Usaria de alguma forma
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) – Não Usaria
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) – Dependendo do caso
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) – Não sei opinar
6 – Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que você incluiria?
Comente.
( ) – Incluiria algo
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

142
( ) – Não incluiria nada
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) – Não sei opinar
7 – Caso fosse necessário fazer ajustes ou adaptações no vídeo, o que você excluiria?
Comente.
( ) – Excluiria algo
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) – Não excluiria nada
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) – Não sei opinar
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APÊNDICE

Vídeos produzidos

