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Resumo:  
O objetivo deste trabalho é apresentar uma experiência sobre o uso do recurso gravação de aulas em vídeo como 
uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento da reflexão sobre a prática docente. Para isso, um grupo de futuros 
professores de matemática, de uma universidade do sul do Brasil, analisou um trecho de uma aula de geometria 
gravada em vídeo, implementada no Chile no contexto de uma experiência de Lesson Study. Como resultado da 
análise do trecho da aula gravada em vídeo, os futuros professores destacaram aspectos que consideraram 
positivos e outros que poderiam ser aprimorados desde o ponto de vista de diferentes enfoques: matemático, 
aprendizagem dos alunos, gerenciamento da aula, uso de recursos e materiais, afetividade e aplicação da 
matemática em diferentes contextos extra-matemáticos. 
 
Palavras-chave: gravação de aula em vídeo; Lesson Study; reflexão docente. 
 

1. Introdução  

Para alguns autores, a Didática da Matemática é uma disciplina científica que está 

preocupada em: a) estudar questões teóricas do próprio conhecimento matemático e seu 

processo de ensino e aprendizagem; b) explicar, descrever e compreender os processos de 

ensino e aprendizagem da matemática; c) avaliar, prescrever, orientar e melhorar os processos 

de ensino e aprendizagem da matemática (GODINO; BATANERO; FONT, 2019). Esses dois 

últimos aspectos podem estar diretamente relacionados com o conjunto de reflexões 

realizadas pelo professor. 
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Um dos objetivos relacionados ao trabalho de formação profissional de futuros 

professores, seja essa inicial ou continuada, é o desenvolvimento de sua capacidade de 

analisar e avaliar a prática docente, seja ela própria ou alheia. Nessa perspectiva, a reflexão 

tem um papel relevante em muitas abordagens teóricas utilizadas nas pesquisas sobre 

formação de professores, como, por exemplo: “pesquisa-ação” (ELLIOT, 1993), “olhar 

profissional” (LLINARES, 2012), “estudo do conceito” (DAVIS, 2008), “idoneidade 

didática” (BREDA; FONT; PINO-FAN, 2018) e ”lesson study” (HUANG; TAKAHASHI; 

DA PONTE, 2019). 

Um dos recursos para apoiar o desenvolvimento da reflexão que podem ser usados nos 

programas iniciais de formação de professores, são as sessões ou trechos de aulas gravadas 

em vídeo. Por um lado, a observação de futuros professores de um episódio da aula é usada 

como um motor para a discussão com seus orientadores ou tutores, a fim de potencializar a 

construção de uma reflexão pessoal sobre a aula observada. Por outro lado, , a capacidade de 

fazer gravações em vídeo das aulas tornou-se, nos últimos anos, uma ferramenta pertinente 

para a construção de análises e reflexões sobre a prática de ensino. Em particular, o uso de 

vídeos para analisar processos instrucionais é uma estratégia atualmente utilizada para avaliar 

as habilidades e competências de um professor (BORKO et al., 2011; KAISER et al., 2015). 

Um exemplo dessa prática pode ser visto na pesquisa realizada em Bello e Breda 

(2007), na qual futuros professores de matemática, em um contexto de práticas, analisaram 

suas aulas gravadas em vídeo e refletiram sobre: a) a necessidade de melhoria no ensino do 

conteúdo matemático e suas aplicações em contextos extra-matemáticos; b) gerenciamento e 

interações em sala de aula; c) o papel e atitudes do professor. Nessa pesquisa, concluiu-se que 

a análise da aula gravada em vídeo é um meio que possibilita aos futuros professores 

refletirem sobre a implementação realizada. Outro exemplo é encontrado na pesquisa de 

Morales e Font (2019), onde são documentados os principais elementos de análise e avaliação 

que uma professora em atividade na Costa Rica usa quando realiza comentários sobre uma 

aula que ministrou e que foi gravada em vídeo. A professora, ao refletir sobre as instruções 

matemáticas que realizou, conseguiu reconhecer elementos de melhoria em sua prática 

educacional. 

Outro mecanismo difundido para o desenvolvimento da reflexão é a abordagem 

Lesson Study (LS a partir de agora no texto), que se concentra no aprendizado coletivo com 

base em atitudes investigativas da prática de ensino. Um exemplo recente é a pesquisa que 

envolveu o desenho e a implementação de um LS (planejamento coletivo, gravação em vídeo 

da implementação e reflexão coletiva da aula), em dois idiomas, para a cultura brasileira e 
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chilena, em diferentes contextos escolares. Os resultados mostraram que a professora que 

implementou a aula, ao participar da reflexão coletiva gravada em vídeo, desenvolveu a 

capacidade de refletir sobre o valor educacional das tecnologias e formas didáticas 

educacionais apropriadas (BALDIN; ISODA; OLFOS; ESTRELLA, 2018). Outro exemplo é 

o trabalho realizado por Hummes, Font e Breda (2019), no qual professores em exercício, 

participantes de um mestrado profissional, realizaram um ciclo completo de LS e, após a 

reflexão sobre a aula gravada em vídeo implementada por eles, destacaram aspectos que 

devem ser aprimorados em uma implementação futura. 

Dada a importância de: 1) a reflexão docente como estratégia para o desenvolvimento 

profissional e um possível aperfeiçoamento do ensino e aprendizagem da matemática pelos 

estudantes; 2) o potencial da abordagem LS como dispositivo de formação; e 3) as aulas 

gravadas em vídeo para o desenvolvimento dessa capacidade reflexiva, o objetivo deste 

trabalho é apresentar uma experiência realizada com futuros professores de matemática sobre 

o uso de aulas ou trechos de aula gravadas em vídeo, no contexto de um LS realizado no 

Chile, como uma ferramenta para apoiar o desenvolvimento da reflexão sobre a prática de 

ensino. 

2. Um aporte teórico sobre Lesson Study (LS) 

LS surgiu no Japão como uma metodologia de trabalho docente apoiada em atitudes 

investigativas e práticas de colaboração entre professores, que visa, ao mesmo tempo, o 

aprendizado dos alunos, a melhoria da prática docente e o desenvolvimento profissional de 

professores. Consiste basicamente no planejamento colaborativo e detalhado de uma aula, sua 

implementação e observação direta em sala de aula e uma subsequente análise conjunta 

(FERNÁNDEZ; YOSHIDA, 2004; HART; ALSTON; MURATA, 2011). A ideia é que um 

grupo de professores e especialistas se reúna com um problema comum em relação ao 

aprendizado de seus alunos, planeje uma lição para os alunos e, finalmente, examine e discuta 

o que observam na sua implementação. Por meio de várias interações desse processo, os 

professores têm oportunidades para discutir os aspectos relacionados com a aprendizagem dos 

alunos e como o ensino influencia isso. 

De acordo com pesquisadores internacionais, existem diferentes modelos de ciclo de 

LS. Um ciclo realizado no Chile, por exemplo, considera as seguintes etapas: estudo do 

currículo e objetivos; planejamento da aula; implementação e observação da aula; reflexão 

conjunta sobre os dados gravados e redesenho. Para cada etapa do ciclo, existem alguns 
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critérios que devem ser considerados para realizar o desenvolvimento de um ciclo completo 

de LS(HURD; LEWIS, 2011; LIM-RATNAM, 2013). 

Na primeira etapa, currículo e objetivos, analisam-se como cada tópico do currículo é 

apresentado e distribuído nas diferentes etapas educacionais. Para isso, é essencial que o 

grupo de professores conheça o currículo da instituição educacional na qual trabalha, bem 

como o currículo regional e nacional. A reflexão nesta primeira etapa não deve estar restrita 

apenas aos currículos, portanto, deve ser ampliada por meio da consulta de diferentes 

materiais didáticos e de diferentes investigações científicas que abordam o ensino do 

conteúdo que será o núcleo do LS. 

A segunda etapa, o planejamento da aula, começa após a escolha do tópico que o 

grupo de professores almeja que seus estudantes aprendam. O grupo de professores deve estar 

consciente da importância do assunto para o desenvolvimento de um LS que justifique o 

esforço pessoal e coletivo. Além disso, nesta fase, as justificativas de como as metas 

estabelecidas na etapa anterior funcionarão no planejamento desta classe devem ser 

explicitamente declaradas. Esta etapa tem como núcleo o desenho da sequência de atividades 

e a eleição dos materiais que serão utilizados, bem como a avaliação e algumas diretrizes 

sobre como a aula será realizada. 

Na terceira etapa, implementação e observação, um professor desenvolve a aula 

enquanto os outros professores e especialistas observam e registram o processo de ensino e 

aprendizagem. Para isso, esse professor deve concordar que os observadores possam 

testemunhar sua aula ao vivo ou que a aula seja gravada para ser examinada na próxima etapa. 

O professor que implementa a aula deve estimular momentos em que os alunos, 

cuidadosamente orientados, compartilham seus entendimentos, analisam, comparam e 

contrastam criticamente suas ideias. 

Na quarta etapa, a reflexão crítica, realizada após a aula ser implementada, o grupo 

que a planejou, juntamente com outros profissionais convidados, reúne-se para analisar os 

impactos do ensino na aprendizagem dos alunos. Nesse momento, cada observador apresenta 

suas impressões sobre o aprendizado dos mesmos, a gestão da sala de aula, entre outros 

aspectos. Após a reflexão em grupo, os professores podem fazer ajustes para uma aula futura 

relacionada ao mesmo tópico. Isso corresponde ao início de um novo ciclo - redesenho e nova 

implementação. Este novo planejamento e implementação pode ser aplicado em outras 

escolas ou com outros alunos. 

3. O recurso vídeo gravação na prática reflexiva 
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Há quase um século, em seu livro "How We Think", Dewey (1933) expressou a 

importância da reflexão como uma ação necessária para a melhoria da prática docente e como 

uma maneira inovadora de enfrentar os desafios inerentes ao ensino. Nesse sentido, Rich e 

Hannafin (2009) estudaram ferramentas específicas, onipresentes e fáceis de usar, como fazer 

vídeo gravações das aulas para desenvolver a reflexão do professor. 

Da mesma forma (GOODLAD, 1984; MOREIRA, 2001) destacaram, também, as 

vantagens do uso de gravações de aula em vídeo para desenvolver a reflexão de professores. 

No campo da Didática da Matemática, Němečková e Pavlasová (2019) estudaram as reflexões 

de quarenta professores sobre o uso de gravações de vídeo de suas próprias aulas de 

matemática (durante dois anos de desenvolvimento profissional docente em matemática). Os 

autores destacam que os benefícios do uso de vídeos das próprias aulas dos participantes 

influenciam no planejamento, na instrução, nas crenças e na colaboração entre os professores. 

Além disso, os resultados indicam que o uso da gravação de vídeo nas aulas dos professores 

promove mudanças na prática docente, aumentando, por exemplo, a atenção dos professores 

ao pensamento dos alunos. 

Uma das vantagens das gravações das aulas em vídeo é que ela coleta detalhes e pode 

ser vista quantas vezes forem necessárias, o que não é o caso da observação ao vivo. Além da 

gravação do vídeo poder ser vista várias vezes, o material pode ser analisado sob diversas 

perspectivas (MOREIRA, 2001). No entanto, o uso da gravação de vídeo das aulas implica 

que os professores estejam dispostos a tornar suas aulas públicas e aceitem que seus colegas 

possam analisá-las e criticá-las. Para isso, é necessário criar um clima de confiança para que 

críticas construtivas sejam feitas. Kaiser et al. (2015) indicam que essa estratégia de 

apresentação de gravações de vídeo é importante, pois fornece uma imagem mais ampla das 

situações em sala de aula e permite uma melhor avaliação da capacidade e do conhecimento 

dos professores avaliados. Por outro lado, esses autores alertam que pode haver uma limitação 

importante nessa estratégia, em particular, quando as aulas gravadas são construídas de forma 

artificial, já que as ações autênticas que ocorrem em uma classe real são perdidas. García et al. 

(1994) mencionaram que uma das dificuldades do uso de gravações de vídeo na formação de 

professores é que, em alguns grupos e culturas, os professores relutam em ter suas aulas 

gravadas, um aspecto que pode ser superado trabalhando com a abordagem LS. 

4. Metodologia 

A experiência apresentada neste trabalho corresponde a uma aula-conferência 

realizada com futuros professores de matemática, oito alunos do curso de graduação em 
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matemática. A aula-conferência ocorreu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), no primeiro semestre de 2019, na disciplina de graduação Educação Matemática e 

Tecnologia (MAT01074) que tem como objetivos: o uso de diferentes softwares para o ensino 

e aprendizagem de matemática na escola, acompanhada de prática pedagógica; análise de sites 

relacionados ao ensino e aprendizagem de matemática e seus possíveis usos em sala de aula; 

construção de um referencial teórico na área de informática aplicada à Didática da 

Matemática (UFRGS, 2019). Para atender a esses objetivos, além de propor a apropriação e o 

uso de diferentes softwares para o ensino de matemática, também foi proposto a realização de 

seminários, num total de seis ao longo do semestre, com pesquisadores em Didática da 

Matemática, especialmente com estudos e pesquisas na área de Tecnologias Digitais. 

A aula-conferência intitulada importância das aulas gravadas em vídeo para o 

desenvolvimento da reflexão na formação de professores de matemática durou 2 horas e foi 

ministrada por dois pesquisadores da Universidade de Barcelona, de acordo com as seguintes 

fases: a) apresentação da noção de Didática da Matemática como disciplina científica; b) 

exposição de um panorama teórico relacionado ao desenvolvimento da competência reflexiva 

na formação de professores; c) apresentação da abordagem LS, seus objetivos, características 

e etapas de trabalho; d) apresentação de um trecho de uma aula gravada em vídeo (terceira 

etapa do LS), produto do Centro de Aperfeiçoamento, Experimentação e Pesquisa Pedagógica 

do Ministério da Educação do Chile (CPEIP, 2012); e) exposição dos objetivos da aula 

gravada em vídeo (construir pirâmides de diferentes bases, observar características e 

elementos das pirâmides, registrar em uma tabela o número de lados da base, o número de 

arestas e o número de vértices, encontrar uma relação entre o número de lados da base, o 

número de vértices e o número de arestas da pirâmide); f) momento para discussão sobre o 

trecho da aula relacionada ao vídeo sobre os seguintes aspectos: matemático, aprendizagem 

do aluno, gestão da aula, uso de materiais, afetividade e o uso de diferentes contextos; g) 

reflexão sobre a importância das aulas gravadas em vídeo e da abordagem LS para o 

desenvolvimento da reflexão docente, e apresentação de algumas pesquisas sobre esses dois 

aspectos (HUMMES; BREDA; SÁNCHEZ; FONT, 2020; HUMMES; BREDA; 

SECKEL;FONT, 2020; HUMMES; BREDA; SECKEL, 2019). 

5. Resultados e discussão 

A aula-conferência ministrada teve como objetivo aproximar os estudantes de 

graduação do referencial teórico LS e explicar-lhes sobre o uso das aulas gravadas em vídeo 

como recurso para desenvolver a reflexão sobre a própria prática (ou sobre a prática alheia). 
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Em particular, ao explicar a metodologia LS e mostrar a aula gravada em vídeo (terceira etapa 

do LS), os futuros professores puderam refletir e argumentar aspectos relacionados à aula 

gravada que consideravam positivos e outros que deveriam ser aprimorados do ponto de vista: 

da disciplina (matemática), do aprendizado dos estudantes, do gerenciamento da aula, dos 

recursos e da aplicação de conteúdo em contextos extra-matemáticos. 

A atividade realizada com o grupo de estudantes estava alinhada com o objetivo da 

disciplina, que era “desenvolver e aprimorar habilidades e capacidades para o uso de 

tecnologias, em particular tecnologias digitais para ensino e aprendizagem de 

matemática”(UFRGS, 2019). Ao final deste curso, os alunos apresentaram um relatório sobre 

suas percepções e reflexões sobre as atividades realizadas. Este relatório forneceu algumas 

evidências sobre as impressões dos alunos em relação às atividades realizadas na disciplina. 

Aqui estão alguns deles: 

 Estudante A: “Entre os trabalhos propostos durante este curso foram 

oportunizadas assistir diversas palestras com vários doutores ligados à educação e 

tecnologias, sem dúvidas este conjunto de palestras foram o que de mais agregador me 

trouxe na disciplina, visto que ao longo de toda a graduação de Licenciatura em Matemática 

nem sempre é possível ser ouvinte de palestras tão importantes. A experiência que os 

palestrantes trouxeram, junto a assuntos que fazem parte das pesquisas dos mesmos, foram 

enriquecedoras, principalmente visando minha formação como futuro professor. Muitas 

questões foram trazidas sobre a sala de aula no dia de hoje e como apesar de toda evolução 

no mundo cada vez mais globalizado, por vezes a tecnologia em sala de aula ainda é tida 

como tabu e a utilização da mesma é evitada enquanto, se for da maneira correta, deveria ser 

incentivada. Espero que estes ensinamentos sigam comigo para quando estiver praticando a 

docência já como professor titular em alguma escola.” 

Estudante B: “A oportunidade de melhorar conhecimentos acerca de tópicos como 

modelagem matemática, tecnologia móvel, tecnologia como meio, educação a distância, além 

do contato com teorias de reflexão como formação docente e até de uma investigação de 

frustrações de expectativas, fornece cada vez mais elementos para primeiro compreender que 

o assunto tem inúmeras ramificações e segundo perceber que o papel do professor vai muito 

além da aula. O docente do plano de aula, giz e quadro, somente, apequena a profissão. O 

professor de matemática pode ser um transformador ao trazer para si responsabilidades 

como educador na era da tecnologia digital. Aprender e ensinar a matemática da 

qualificação de dados e informações, da confecção e uso de aplicativos dentro dos 

laboratórios smartphones, da produção de conhecimento em qualquer lugar, presencialmente 
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ou não. Este mesmo professor precisa, e precisará cada vez mais, confrontar seus medos, 

refletir sobre sua docência, terá que saber quando e onde “cortar a corda”, por sinal uma 

das passagens mais marcantes das palestras, não somente pela cena forte do filme, mas 

principalmente pela forma como a mensagem traz a tona tamanha veracidade.” 

Estudante C: “Inovação, de todas as cadeiras que já tive esta foi a primeira que 

trouxe um ciclo de palestras. Até o início do semestre não fazia ideia de que era possível 

construir um planejamento onde as palestras se encaixassem tão bem. E por este motivo é 

uma ideia inovadora, pois dá oportunidade dos alunos discutirem os assuntos estudados 

diretamente com os especialistas no assunto. Dinamismo, ao ler um texto podemos fazer, 

muita vez, podemos fazer milhares de reflexões sobre que se foi escrito. E essas reflexões são 

pessoas de cada um, e por isso esse método é tão popular, pois os uma infinidade de debates 

podem ser feitos. Mas um texto sempre será um texto. Mesmo se eu ler o mesmo texto amanhã 

ele está lá inalterado. Este motivo é que me deixa com um desconforto. Já as palestras nos 

moldes em que foram apresentadas são muitos mais produtivas e dinâmicas pois mesmo que 

se olho a mesma palestra no outro dia ela não se manterá inalterável. A palestra não 

depende só do planejamento do palestrante, depende do público e do ambiente e isto torna a 

palestra algo inconstante e inesperado.” 

Estudante D: “Todas palestras, cada uma com suas especificidades, agregaram 

demasiadamente para minha formação. Formar cidadãos para profissões que não existem, 

não poder usar o celular em aula (mas o smartphone sim), necessidade do uso da tecnologia 

em sala de aula, preparo do professor para usar a tecnologia, o uso da tecnologia para o 

autodesenvolvimento como professor e a educação a distância são breves tópicos os quais 

refletimos durante as palestras concedidas pelos professores que nos deram a oportunidade 

de entender um pouco daquilo que pesquisam e trabalham para desenvolver.” 

Estudante E: “As palestras me influenciaram fortemente a perceber o quão importante 

é a descentralização dos professores e o movimento que coloca o aluno como peça central de 

seu ensino. As novas tecnologias nos permitem obter informações muito mais rapidamente e 

nos aproximar de conhecimentos. Devemos utilizar de tais ferramentas para aproximar a 

matemática apresentada no colégio, do cotidiano do aluno. Um desafio cotidiano deve ser o 

de sempre buscar melhorar, reavaliando nossas aulas e nossa postura.” 

 Estudante F: “Durante nossas atividades tivemos a oportunidade de ouvir, ao 

longo de seis encontros, um pouco sobre as atividades desenvolvidos por sete distintos 

educadores. O tema central ao longo dessas palestras sempre esteve em evidência: o uso da 
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tecnologia na educação. É evidente que todos os palestrantes trouxeram incríveis 

contribuições para todos aqueles que os ouviram.” 

 Nos comentários dos futuros professores, percebe-se uma avaliação positiva 

que eles fazem sobre o assunto, especificamente, sobre as palestras ministradas. Em 

particular, há passagens nos relatos supramencionados que refletem sobre a importância de 

discutir questões relacionadas ao uso da tecnologia como um meio para a formação de 

professores, o autodesenvolvimento dos professores e a importância de sempre melhorar e 

reavaliar a própria aula. A partir dos relatos, entendemos que a manifestação sobre a 

importância das aulas gravadas em videoconferência para o desenvolvimento da reflexão na 

formação de professores de matemática pode-se constituir em um espaço fértil para os 

debates que estão relacionados com a temática sobre o aperfeiçoamento da prática docente. 

6. Considerações finais 

 Como a Didática da Matemática é uma disciplina científica que considera a 

ação reflexiva sobre a prática como um aspecto relevante para aperfeiçoar o ensino e 

potencializar uma possível aprendizagem da matemática, este trabalho teve como objetivo 

apresentar uma experiência que utilizou o recurso de aula gravada em vídeo, em uma 

experiência de LS, como uma ferramenta que apoia o desenvolvimento da reflexão sobre a 

prática docente. 

 Na experiência documentada (com oito futuros professores de matemática do 

Brasil), observou-se que, na discussão realizada (após a visualização da aula gravada em 

vídeo), surgiram aspectos acordados sobre como seria possível “melhorar” uma aula 

observada. Um dos aspectos debatidos na ocasião, por exemplo, foi o aprimoramento da aula 

gravada sob a perspectiva do conteúdo matemático ensinado. Outro aspecto da aula gravada 

que foi destacado foi a importância de melhorar a gestão da sala de aula. 

 Os resultados dessa experiência sugerem que trabalhar com futuros professores 

de matemática ferramentas, tais como a gravação de aulas em vídeos e metodologias como o 

LS, oportunizam o desenvolvimento da reflexão sobre a prática. Entendemos que esse seja um 

possível caminho a trilhar na formação inicial ou continuada de professores de matemática, o 

qual possibilita construir, por parte desses, uma consciência dos pontos “fortes” e “fracos” na 

sala de aula e assim, um aperfeiçoamento de suas práticas de ensino. 
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