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RESUMO 

DZIADZIO, Silton José. Modelagem Matemática: Potencializando a Sala de Aula Invertida 

Os resultados no processo de ensino e aprendizagem de Matemática estão aquém do 

esperado e indicam a necessidade de repensar as práticas no ambiente escolar. Nesta 

perspectiva aponta-se a Sala de Aula Invertida como um método de ensino capaz de tornar 

mais atrativas e dinâmicas as aulas de Matemática. Por outro lado, acredita-se que o 

desenvolvimento de atividades com tal metodologia pode ser potencializado quando parte da 

abordagem de temas de interesse dos estudantes, tendo como base a Modelagem Matemática. 

Assim, a pesquisa contou com os aspectos relacionados ao desenvolvimento de atividades que 

envolvem a Sala de Aula Invertida e, posteriormente, a Sala de Aula Invertida e Modelagem 

Matemática, no âmbito da Educação Básica, sendo realizado em duas turmas de 3a série do 

Ensino Médio. A questão norteadora da investigação foi: o que se evidencia quando a 

Modelagem Matemática é utilizada como ponto de partida para aplicação da estratégia 

metodológica da Sala de Aula Invertida no ensino da Matemática? O objetivo geral 

constituiu-se em compreender em que aspectos a Modelagem Matemática pode potencializar 

a Sala de Aula Invertida no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Tendo em 

vista a questão norteadora e o objetivo traçado, o estudo seguiu a natureza de uma pesquisa 

qualitativa e dentro da mesma, optou-se pela metodologia da investigação-ação, pois é a que 

mais se aproxima do contexto investigativo. O modelo de Sala de Aula Invertida na 

abordagem de conteúdos matemáticos ocorreu por meio de videoaulas. A concepção de 

Modelagem Matemática esteve amparada em Burak (1994, 1998, 2004, 2010). Por fim, os 

dados coletados foram analisados seguindo os passos indicados Bogdan e Biklen (1994), com 

a descrição de atividades, fotografias, depoimentos e produção dos estudantes, que expressam 

uma análise indutiva na relação entre professor e estudantes. Tais dados indicam que a 

Modelagem Matemática potencializou a Sala de Aula Invertida, com destaque para a 

motivação dos estudantes na escolha do tema de estudo e elaboração das situações problemas. 

Os conteúdos matemáticos foram definidos pelas situações problemas e não seguiu uma 

abordagem linear, onde se deu o uso de diferentes conteúdos para resolver um mesmo 

problema. O material virtual, produzido e organizado pelo professor buscou atender a 

necessidade de resolver as situações propostas pelos estudantes. Tal trabalho desenvolveu a 

autonomia dos discentes, onde os mesmos assumiram o centro, com o papel de protagonista 

de seu aprendizado. Tudo isso num ritmo individual, mas em um trabalho coletivo. 

 

Palavras-Chave: Sala de Aula Invertida. Modelagem Matemática. Educação Matemática. 
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ABSTRACT 

DZIADZIO, Silton José. Mathematical Modeling: improving the Reversed Classroom 

The results in process of teaching and learning of mathematic are less than expected 

and indicates the necessity of rethink the practices on school environment. In this perspective 

it is pointed the Reversed Classroom with a method of teaching able to become more 

attractive and dynamics the Math classes. Whereas, believed that the development of 

activities with this methodology can be improving when part of approach of subjects of 

interest from students arebased on the Mathematical Modeling. So, this search rely on with 

the aspects related to development of activities the involve the Reversed Classroom and, 

afterwards, the Reversed Classroom and Mathematical Modeling, within Basic Education, has 

been realized in two classes of 3rd grader of High School. The leading question of this 

investigation was: What it has become clear when the Mathematical Modeling is used as 

starting point to application of methodological strategy of Reversed Classroom on Math 

teaching? The general purpose was understand in what aspects the Mathematical Modeling 

can improving the Reversed Classroom in teaching and learning process of Math. In terms of 

the leading question and the general purpose, this work follows the qualitative research and 

within itself, it opted for research action methodology, because it is that more closed to this 

investigative context. The Reversed Classroom model on approach of math subjects occur by 

video lessons. The conception of Mathematical Modeling was based on Burak(1994, 1998, 

2004, 2010). Finally, the dates collected were analyze according to BogdanandBiklen (1994), 

with the description of activities, photographs, testimonials and production of students, that 

show an inductive analyze teacher and students. This dates indicate that Mathematical 

Modeling improving the Reversed Classroom, with highlight to motivation of students during 

the choice of subject of study and preparation of situations problems. The math subjects were 

define by situations problems and it do not follow one linear approach, where it has the uses 

of different subjects to solve the even problem. The virtual material, produced and organized 

by teacher sought to attend the necessity of solve the situations propose by students. This 

work development autonomy of students, where they assume the center, with position of 

protagonist of their learning. All this in one individual pace, however in one collective work. 

 

Key-words: Reversed Classroom. Mathematical Modeling. Mathematical Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A sociedade contemporânea está permeada pelas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC’s) que facilitam a aquisição do conhecimento. Neste cenário um sistema de 

ensino baseado na transmissão oral de conteúdos, com ênfase na memorização, na grande 

maioria dos casos, pode dificultar a aprendizagem dos estudantes em Matemática.     

Sistemas de avaliação mostram que a Educação Básica não vem apresentando bons 

resultados. O Ministério da Educação (MEC) divulgou o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) 2017, que avaliou conhecimentos dos estudantes na área de 

Matemática e Língua Portuguesa, os resultados apontaram que o Ensino Médio não atingiu a 

meta estipulada de 4,7. 

De acordo com os dados do MEC, após três edições consecutivas sem melhorias, o 

IDEB do Ensino Médio avançou apenas 0,1 ponto, sendo que em 2015 era de 3,7 e em 2017 

passou para 3,8. O crescimento observado está muito distante da meta a ser atingida. Outro 

fator preocupante é a taxa de reprovação na primeira série, tendo um percentual de 23,6%. Os 

resultados também mostram que, apesar de o país ter melhorado no Ensino Fundamental II, 

compreendendo do sexto ao nono ano, e alcançado, em 2017, um índice igual a 4,7, a meta 

proposta não foi atingida, em que eram esperados 5,0 pontos. 

Os números apresentados deixam entender que existem falhas no processo de ensino e 

aprendizagem, e que devem ser repensadas as formas de abordagens dos conteúdos. Moran 

(2000, p. 11) enfatiza que inúmeras formas de ensinar não se justificam mais. “Perdemos 

tempo demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos continuamente. Tanto professores 

como alunos temos a clara sensação de que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas”. 

Os fundamentos teóricos e metodológicos da disciplina de Matemática das Diretrizes 

Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (DCE’s 2008) 

apontam a necessidade urgente de mudanças no ensino. Os conteúdos matemáticos em si, 

desvinculados de um contexto, pouco contribuem para a formação dos estudantes e, muitas 

vezes, servem apenas como um fator complicador.  

Na busca de uma aprendizagem efetiva, faz-se necessário a interação da Matemática 

com outras áreas do conhecimento, onde os estudantes possam assim ser desafiados a 

perceber que ela não é uma ciência isolada, mas sim, traz a contextualização do cenário 

escolar concomitantemente ao cotidiano. “Hoje, o ensino e a aprendizagem devem estar 
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associados ao diálogo, à participação, à criação e à cooperação, e não apenas à reprodução e à 

memorização” (FAINGUELERNT; NUNES, 2012, p. 12). 

 De acordo com Lorenzato (2008) na Matemática é preciso que o aluno manipule, 

experimente e entenda o porquê das relações envolvidas na abordagem de um conteúdo. 

Também Bicudo (2005) destaca que o ato de ensinar e aprender Matemática consiste em 

compreender a construção e aplicação de um conhecimento.  

Para o desenvolvimento de tal prática, aponta-se a Sala de Aula Invertida vinculada ao 

uso das TIC’s, como uma metodologia alternativa que corrobora para a efetivação de um 

processo educacional interativo, com a participação ativa dos estudantes no desenvolvimento 

das atividades. 

Se na aula tradicional, o professor expõe o conteúdo de forma oral e posteriormente 

são aplicadas listas de exercícios para fixar conceitos, com a Sala de Aula Invertida os 

estudantes têm acesso aos conteúdos e explicações do professor, em ambientes virtuais, em 

momentos que antecedem a aula, com a possibilidade de tornar a sala de aula um espaço para 

discussões em grupos sobre os conteúdos e ambiente para resolução de problemas. 

Com tal procedimento, o modelo de Sala de Aula Invertida contribui para o uso de 

metodologias ativas em sala de aula, ou seja, métodos de ensino em que os estudantes ocupam 

o centro do processo educativo e o professor torna-se o mediador, com o conhecimento sendo 

construído de modo colaborativo. 

Assim, espera-se que a aplicação do modelo de Sala de Aula Invertida pode trazer 

contribuições para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática, mas acredita-se que 

tal método pode ser potencializado quando a abordagem dos conteúdos parte do interesse dos 

estudantes, adotando como ponto de partida a Modelagem Matemática. 

 Neste contexto lança-se a questão norteadora: o que se evidencia quando a 

Modelagem Matemática é utilizada como ponto de partida para aplicação da estratégia 

metodológica da Sala de Aula Invertida no ensino da Matemática? O objetivo geral 

constituiu-se em compreender em que aspectos a Modelagem Matemática pode potencializar 

a Sala de Aula Invertida no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. A partir do 

objetivo geral, delimitaram-se os específicos: utilizar o conceito de Sala de Aula Invertida na 

abordagem programática de conteúdos matemáticos; aplicar a Modelagem Matemática como 

ponto de partida para o uso do modelo de Sala de Aula Invertida na abordagem de conteúdos 

matemáticos; proporcionar subsídios teóricos e metodológicos aos professores da Educação 
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Básica, para a abordagem de tais conteúdos, a partir da Modelagem Matemática no processo 

de Sala de Aula Invertida, sendo este último objetivo específico atingido por meio da 

elaboração de um produto educacional. 

Para tanto, o trabalho foi desenvolvido em duas etapas. Numa primeira turma, a 

abordagem de conteúdos matemáticos seguiu a estratégia metodológica da Sala de Aula 

Invertida, proposta por Bergmann e Sams (2016), de tal forma que os estudantes tiveram 

contato anteriormente ao conhecimento necessário à aula presencial, em ambiente virtual de 

aprendizagem. Assim, ao se dar o encontro propriamente dito, os estudantes e professor 

interagiram de forma colaborativa, visando esclarecer, trabalhar e aplicar os conhecimentos 

que foram obtidos no ambiente virtual. Esta dinâmica possibilitou o uso de metodologias 

ativas, como a Resolução de Problemas, em que os aprendizes participaram constantemente 

da construção do conhecimento, aplicando os conteúdos estudados, e o professor intermediou 

na organização e concretização do processo. 

  Em uma segunda turma a pesquisa iniciou-se de modo a acompanhar a tendência 

metodológica da Modelagem Matemática, que segundo Burak (2010), busca pautar a mesma, 

a partir de situações de interesse do estudante, como um conjunto de procedimentos, 

envolvendo ações e interações, capazes de favorecer a formação de conceitos e a construção 

de conhecimentos matemáticos palpáveis. A abordagem dos conteúdos matemáticos, 

propriamente ditos, ocorreu por meio de Sala de Aula Invertida, como descrito na turma 

anterior, com acesso e estudo do material virtual, antes da aula, e aplicação no momento 

presencial.  

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos, a partir da introdução e, 

finaliza com as considerações finais. 

O primeiro capítulo traz a apresentação da Sala de Aula Invertida, do que se trata, suas 

intencionalidades subentendidas, um breve histórico evolutivo e uma revisão bibliográfica de 

autores que relatam suas experiências com a metodologia em estudo. 

Já o segundo capítulo apresenta as características que diferenciam a Modelagem 

Matemática utilizada na Matemática Aplicada e, a Modelagem Matemática na essência da 

Educação Matemática, como uma metodologia de ensino.  Para tanto, são anunciadas as 

diferentes concepções de Modelagem assumidas por Barbosa, Bassanezi, Biembengut, 

Caldeira, Almeida e Burak, além do relato de experiência de autores que desenvolveram 

atividades com a metodologia na Educação Básica. 
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No terceiro capítulo são descritos os encaminhamentos metodológicos da pesquisa, 

com algumas considerações sobre os objetivos da investigação, da sua natureza e 

delineamento, que se caracteriza como uma investigação-ação. Também foram destacadas as 

etapas e os procedimentos adotados para a coleta e tratamento dos dados, indicando as 

categorias que emergiram, e apresentadas as considerações a respeito do Produto Educacional 

que complementa este trabalho. 

Na sequência, o quarto capítulo relata as atividades praticadas com a Sala de Aula 

Invertida e, posteriormente, com a Sala de Aula Invertida seguindo os passos da Modelagem 

Matemática. Neste momento mostrou-se o desenvolvimento do trabalho virtual e presencial 

no âmbito da sala de aula.  

Para finalizar, o quinto capítulo faz a devida análise dos dados, comparando os 

resultados da pesquisa, na tentativa de responder à questão que norteou esta investigação, bem 

como a análise averiguando se os objetivos foram contemplados.  
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CAPÍTULO I 

 
SALA DE AULA INVERTIDA - FLIPPED CLASSROOM 

 
Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico sobre a Sala de Aula Invertida, 

destacando sua origem e características fundamentais. Também será descrita a revisão 

bibliográfica, embasada em autores que relatam a aplicação da metodologia em sala de aula. 

 

1.1 Origem da Sala de Aula Invertida 

 

A Sala de Aula Invertida (SAI) começa a aparecer no meio escolar, em meados da 

década de 90, com práticas pedagógicas que passaram a incentivar a autonomia dos 

estudantes na produção do conhecimento, atribuindo-lhes a responsabilidade de realizar 

estudos prévios de conteúdos que seriam abordados, em sala de aula. 

Em relação a SAI, Schmitz (2016) retrata uma trajetória histórica de avanços da 

metodologia, com destaque para os principais acontecimentos, ao longo de 15 anos. Aos 

poucos, o método de ensino ganhou espaço no campo da pesquisa, com divulgação de 

resultados positivos, com aplicações em sala de aula e, espalhou-se por diversas unidades 

educacionais, em nível internacional.  

De acordo com Schmitz (2016) o primeiro indicativo do uso da SAI ocorreu em 1991, 

quando Eric Mazur desenvolveu estudos sobre uma forma de ensinar, que consistia em 

instigar os alunos a realizar estudos prévios de conteúdos, a serem posteriormente, discutidos 

em classe assim como, testes conceituais a serem resolvidos. O desenvolvimento do trabalho 

resultou na publicação do livro Peer Instruction: a User’s Manual, em 1997. 

No ano de 1999, Schmitz (2016) relata que Gregor Novak defendeu um método de 

ensino chamado de Just-in-Time Teaching, que encarregava o aluno de preparar-se para a 

aula, realizando alguma tarefa prévia, como leitura. Começou a se difundir a prática 

metodológica e, o conceito de Flipped Classrrom foi apresentado por Baker, em 2000, na 11 

th International Conference on College Teaching and Learning.  

Ainda, Valente (2014) relata que no ano de 2000, Lage, Platt e Treglia publicaram um 

artigo com resultados positivos sobre a utilização do método em uma disciplina de 

Microeconomia, Miami University (Ohio, EUA). Antes da aula, os alunos realizavam estudos 
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sobre os conteúdos e, em sala de aula, resolviam listas de exercícios que complementavam os 

temas abordados. Os autores chamaram o método de “Inverted Classroom”. 

Ao longo dos anos, a metodologia foi se familiarizando ao meio escolar, nas diversas 

disciplinas, dando origem a diferentes formas de disponibilizar os conteúdos aos alunos. Em 

2004, Salaman Klan popularizou a ideia de SAI, com a fundação da Khan Academy em que 

por meio da mesma, havia disponibilização de videoaulas. 

As pesquisas e aplicações, em sala de aula, relatadas até então, foram fundamentais 

para o surgimento do conceito de SAI, mas a consolidação da metodologia ocorreu em 2006, 

quando dois professores americanos, Aaron Sams e Jonathan Bergmann, encontraram um 

software de captura de tela, screencast, que gravava apresentações em Power Point. Tal 

descoberta levou-os a pensar que se os estudantes assistissem aos vídeos como dever de casa, 

teria mais tempo em classe para ajudá-los com conceitos que não compreendiam.  

Segundo Bergmann e Sams (2016), o tempo conjunto de magistério trazia frustração 

com a incapacidade de os alunos entenderem os conteúdos e transformarem em 

conhecimentos úteis que permitissem a resolução dos deveres de casa. Assim, surgiu a ideia 

de gravar as aulas onde os alunos, por sua vez, assistiriam as mesmas em vídeo como ‘dever 

de casa’. Por consequência o tempo em sala de aula poderia ser usado para esclarecer 

conceitos que não foram compreendidos. “O momento em que os alunos realmente precisam 

da minha presença física é quando empacam e carecem de ajuda individual. Não necessitam 

de mim pessoalmente ao lado deles, tagarelando um monte de coisas e informações; eles 

podem receber os conteúdos sozinhos” (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 4). 

Os autores relatam que aplicaram o método durante um ano e ficaram satisfeitos com 

o nível de aprendizagem dos alunos. 

 

Descobrimos que dispúnhamos de mais tempo, tanto para as atividades de 
laboratório quanto para o trabalho com a resolução de problemas de ciência. De fato, 
pela primeira vez em nossas carreiras, esgotamos todas as atividades programadas 
para os estudantes, que completavam em sala de aula todo o trabalho nos vinte 
minutos restantes. Sem dúvida, esse modelo se mostrava mais eficiente que as 
preleções presenciais e os deveres de casa convencionais (BERGMANN; SAMS, 
2016, p. 5). 

 

Bergmann e Sams (2016) enfatizam que a expansão da SAI ocorreu de forma rápida, 

com a realização de palestras e atividades de treinamentos nos ambientes escolares. Por onde 

passavam, os autores encontravam professores demonstrando interesse autêntico pelo método 
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de ensino. Os trabalhos desenvolvidos, em cursos de formação, possibilitaram a produção de 

vídeos dos próprios professores da rede.  

Os professores americanos ainda contam que com a divulgação da metodologia 

passaram a fazer conferências, treinamentos de professores em escolas e, até faculdades, nos 

Estados Unidos, Canadá e na Europa. E assim, a SAI se espalhou em âmbito internacional. 

Conforme destaca Valente (2014), a partir dos anos 2010, o termo ‘flipped classroom’ 

foi impulsionado por publicações no The New York Times, com o relato de experiências 

realizadas na Universidade de Harvard, principalmente na área de Ciências e, com isso, 

muitas escolas de Educação Básica e Ensino Superior passaram a adotar tal abordagem 

metodológica. 

Foi assim que surgiram os conceitos iniciais de SAI, como uma estratégia 

metodológica. A seguir, fundamentada em autores conceituados, apresentam-se as principais 

concepções da metodologia. 

 

1.2 As Concepções da Sala de Aula Invertida 

 

O termo Sala de Aula Invertida é a tradução para Flipped Classroom, que significa 

transferir eventos que tradicionalmente eram feitos em classe para fora da sala de aula. Para 

Bergmann e Sams (2016) a metodologia consiste basicamente na inversão lógica de 

organização da sala de aula, em que os alunos estudam os conteúdos em suas casas, através de 

recursos interativos e, em sala de aula fazem exercícios, desenvolvem trabalhos e esclarecem 

dúvidas com os professores. 

Segundo conteúdos da Flipped Learning Network (FLN, 2014) o modelo de SAI está 

sustentado em quatro pilares fundamentais, sendo “F-L-I-P”. (i) F (Flexible Evironment) que 

cria ambiente onde os alunos escolhem quando e onde estudam os conteúdos; (ii) L (Learning 

Culture) o processo de ensino deixa de ser centrado no professor e passa ser instruído nas 

necessidades dos alunos; (iii) I (Intentional Content) os professores pensam em como usar o 

modelo de Flipped para ajudar os alunos na compreensão de conceitos, determinam o que 

devem ensinar e os materiais que devem ser acessados; (iv) P (Professional Educator) o 

educador faz o processo de intermediação e avalia o trabalho em sala de aula.  

Para Valente (2014) a SAI é um modelo de ensino em que conteúdos e explicações 

iniciais são explorados, de modo on-line, antes de o aluno participar da aula. Com isso, a sala 
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de aula passa ser o ambiente para a abordagem dos conteúdos já previamente estudados, com 

a realização de atividades práticas como resolução de problemas em grupos. Uma definição 

geral para SAI pode ser dada como: 

 
[...] é aquela que enfatiza o uso das tecnologias para o aprimoramento do 
aprendizado, de modo que o professor possa utilizar melhor o seu tempo em sala de 
aula em atividades interativas com seus alunos ao invés de gastá-lo apenas 
apresentando conteúdo em aulas expositivas tradicionais (BARSEGHIAN apud 
TREVELIN; PEREIRA; NETO, 2013, p. 5). 
 

Em entrevista ao site Porvir, Jonathan Bergmann enfatiza que as mudanças acontecem 

de forma intensa, com a adoção da SAI. Ocorre o desenvolvimento de atividades mais 

dinâmicas, que integram o processo de ensino e aprendizagem. “Como a parte expositiva 

ficou fora da sala, em classe você pode ajudar mais como um tutor do aluno, acompanhá-lo de 

perto. O professor pode desenhar atividades mais intrigantes, projetos de aprendizagem, 

experimentos, debates” (BERGMANN, 2016). 

Para o sucesso da metodologia, Bergmann e Sams (2016) ressaltam a necessidade de 

um professor que estimule a interação para uma aprendizagem expressiva, com incentivo aos 

estudantes para o acesso ao material, gerenciamento do próprio tempo e elaboração de 

perguntas para sanar equívocos. Depois de responder as perguntas, são desenvolvidas tarefas 

em grupos, e o professor tem a possibilidade de circular pela sala e orientar de forma 

individual ou coletiva, conforme a necessidade dos alunos. 

A SAI permite a integração das TIC’s no ambiente escolar, de forma inovadora, onde 

conteúdos e explicações podem ser disponibilizados e acessados por diversos recursos como 

fórum, chats, hiperlinks, videoaula, tutoriais e outros (MUNHOZ, 2015).  

Com a utilização destes recursos tecnológicos Bergmann e Sams (2016, p. 18) 

destacam que “A inversão fala a língua dos estudantes de hoje”, que crescem com acesso a 

uma infinidade de recursos digitais e, quando chegam à escola precisam se desconectar, já que 

existe uma proibição do uso de dispositivos computacionais, em sala de aula.  

De acordo com Valente (2014, p. 92) as videoaulas se apresentam como um modo 

bastante viável do professor disponibilizar os conteúdos em ambientes virtuais, com a 

possibilidade de dinamizar a abordagem destes. 
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Os vídeos gravados têm sido os mais utilizados pelo fato de o aluno poder assisti-los 
quantas vezes for necessário e dedicar mais atenção aos conteúdos que apresentam 
maior dificuldade. Por outro lado, se o material é navegável, com uso de recursos 
tecnológicos, como animação, simulação, laboratório virtual etc. ele pode 
aprofundar ainda mais seus conhecimentos (VALENTE, 2014, p. 92). 
 

Tal método relaciona-se com o processo de ensino traçado por Moran (2000) que 

evidencia o fato das TIC’s auxiliarem o aluno na produção do conhecimento pela imagem, 

pelo som, pela interação virtual. “O ensino será um mix de tecnologias com momentos 

presenciais, outros de ensino on-line, adaptação ao ritmo pessoal, mais interação grupal, 

avaliação mais personalizada (com níveis diferenciados de visão pedagógica) ” (MORAN, 

2000, p. 60). 

Em relação à videoaula, Bergmann e Sams (2016), destacam quatro fases para sua 

produção, sendo: planejamento da aula, gravação do vídeo, edição e divulgação virtual.  Os 

autores também orientam que os vídeos podem ser produzidos por terceiros ou pelo próprio 

professor da classe, mas que em ambos os casos, deve estar bem definido o tema abordado, os 

objetivos almejados e o tempo estimado, que não deve ultrapassar 10 minutos. 

Segundo Suhr (2016, p. 06) existe um novo papel do professor e aluno, do modelo 

tradicional de ensino para a concepção da SAI. O professor tem o encargo de organizar o 

material e disponibilizá-lo de forma virtual e, posteriormente, em aulas presenciais, 

estabelecer sequências de atividades que partam de situações problema e desenvolvam no 

estudante competências, como por exemplo, a capacidade de autogestão, responsabilidade, 

autonomia e disposição para trabalhar em equipe. O aluno tem o dever de preparar-se para os 

encontros presenciais, com o estudo prévio e levantamento de questões sobre os conteúdos. 

Neste contexto, considera-se a SAI como uma estratégia metodológica que faz parte 

das metodologias, conhecidas atualmente como “metodologias ativas”, as quais buscam 

estimular o desenvolvimento de atividades, onde o aluno torna-se o centro do processo de 

ensino e aprendizagem. Define-se metodologia ativa como “[...] processo que visa estimular a 

autoaprendizagem e a curiosidade do estudante para pesquisar, refletir e analisar possíveis 

situações para tomada de decisão, sendo o professor apenas o facilitador desse processo” 

(DIESEL, BALDEZ e MARTINS, 2017, p. 271).  

Assim sendo, Diesel, Baldez e Martins (2017) enfatizam que uma abordagem pautada 

em metodologias ativas de ensino segue princípios fundamentais, como colocar o aluno no 

centro do processo de ensino e aprendizagem; o professor como mediador, facilitador e 
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ativador; além do desenvolvimento de outras atitudes recorrentes como autonomia, reflexão, 

problematização da realidade, trabalho e equipe e inovação. Tais princípios são consolidados 

pela concepção de SAI descrito até aqui. 

De acordo com Schmitz (2016) o método de SAI é dividido em três momentos: antes 

da aula, durante a aula e depois da aula. Professor e alunos são fundamentais em cada 

momento, agregando assim também, simultaneamente, a construção de um processo 

colaborativo no ensino e aprendizagem de Matemática. 

O mesmo autor enfatiza os pontos principais dos três momentos, sendo que antes da 

aula o professor tem o dever de preparar os conteúdos, compartilhá-los, avaliar as respostas e 

planejar atividades presenciais, enquanto que, o aluno deve acessar o conteúdo, responder 

questões e enviar ao professor. Durante a aula há uma interação entre professores e alunos, 

num sistema de ensino baseado em metodologias ativas, como resolução de problemas ou 

projetos, que conta com a discussão entre colegas sobre o acesso dos conteúdos e o 

desenvolvimento de atividades, onde o professor por sua vez, esclarece as dúvidas pendentes. 

Depois da aula o professor avalia o trabalho e decide por novos tópicos, já o aluno revisa os 

conteúdos e complementa as atividades. 

A figura 1.1 mostra o papel do professor e alunos, em cada um dos três momentos e, 

estabelece a relação entre ambos. 

 

Figura 1.1 - Os três momentos da Sala de Aula Invertida 
 

 
Fonte: Schmitz, 2016, p. 43 
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Ainda em relação à dinâmica da SAI, Pavanelo e Lima (2017) dividem-na em dois 

momentos, sendo em sala de aula e fora da sala de aula.  

O quadro 1.1 destaca as principais atividades que são desenvolvidas em cada 

momento, de modo que os autores descrevem que fora da sala de aula o principal objetivo é a 

orientação individual, com a disponibilização do material virtual, baseado em recursos 

tecnológicos. Já em sala de aula o intuito é a aprendizagem interativa, em grupos, com o uso 

de metodologias ativas que exigem a participação dos alunos como protagonistas do 

aprendizado. Neste momento destaca-se para a economia do tempo para a realização de 

atividades, como resolução de problemas, já que não serão ministradas aulas expositivas. 

 

Quadro 1.1 - Definição mais ampla de Sala de Aula Invertida 
Em sala de aula Fora da Sala de Aula 

Questões e Respostas Vídeos e Leituras 

Estudos em Grupo 

Resolução de Problemas abertos e fechados 

Resolução de atividades fechadas tipo Quizz e 

Listas de Exercícios 

Fonte: Pavanelo e Lima apud Bishop e Verleger (2017) 

 

Quanto à rotina das aulas presenciais, Bergmann e Sams (2016) indicam que as 

mesmas devem se iniciar com alguns minutos de discussão sobre o vídeo que fora acessado 

em casa. Para isso, é necessário ensinar os alunos a assistirem de maneira eficaz. Assim 

sendo, com pausas, retrocessos, anotações e registros de qualquer dúvida sobre o conteúdo 

apreendido. Após a discussão devem ser realizadas tarefas diversificadas, como resolução de 

problemas, experimentos, pesquisas e testes. 

Sobre as aulas presenciais, Bergmann e Sams (2016) fazem uma comparação do uso 

do tempo na aula tradicional e invertida, conforme o quadro 1.2, considerando uma aula de 90 

minutos. É possível notar que no modelo tradicional quase a metade do tempo é destinada 

para exposição dos conteúdos, enquanto que no modelo de SAI a maior parte do tempo é 

usada para o desenvolvimento de atividades integradas ao conteúdo disponibilizado no 

material virtual. 
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Quadro 1.2 - Comparação do uso do tempo nas salas de aula tradicional e 

invertida 
Sala de aula tradicional Sala de aula invertida 

Atividade Tempo Atividade Tempo 

Atividade de aquecimento 5 minutos Atividade de aquecimento 5 minutos 

Repasse do dever de casa da 
noite anterior 

20 minutos Perguntas e respostas sobre o 
vídeo 

10 minutos 

Preleção de novo conteúdo 30 – 45 minutos Prática orientada e independente 
e/ou atividades de laboratório 

75 minutos 

Prática orientada e 
independente e/ou atividades de 

laboratório 

20 – 35 minutos   

Fonte: Bergmann e Sams, 2016, p. 13 

 

O quadro mostra que a inversão proporciona a interação entre os estudantes e o 

professor, e para Bergmann e Sams (2016) isto contribui para a aprendizagem ativa, sendo 

uma das principais razões para a adoção da metodologia no ambiente escolar. 

 
Ao perambularmos pela sala de aula, nós testemunhamos a criação de seus próprios 
grupos de colaboração. Eles passam a se ajudar, em vez de dependerem 
exclusivamente do professor como único disseminador do conhecimento. É algo 
mágico de observar. A toda hora nos surpreendemos com o modo como nossos 
alunos trabalham em equipe e aprendem coletivamente (BERGMANN; SAMS 
2016, p. 24). 
 
 

Ainda em relação a SAI, Valente (2014) destaca pontos positivos, tais como: i) 

possibilidade dos estudantes aprenderem em ritmo próprio; ii) as dúvidas dos conteúdos que 

foram estudados de forma virtual podem ser esclarecidas em sala de aula; iii) o professor pode 

preparar as aulas on-line e presenciais de acordo com as necessidades dos estudantes, de 

forma planejada e bem estruturada; iv) ambiente de discussões e interação social entre 

professor e estudantes em sala de aula, com atividades significativas e resolução de 

problemas. 

Por outro lado, Valente (2014) também registra algumas preocupações e pontos 

negativos, tais como: i) se os estudantes não aprendem com exposições tradicionais de ensino, 

será mais difícil aprender de forma on-line ou por meio de vídeos; ii) metodologia dependente 

de tecnologias podendo criar um ambiente desigual de acesso pelos estudantes em casa; iii) o 

aluno pode não se preparar em casa e não ter condições de acompanhar as aulas presenciais; 

iv) o fato de o professor preparar vídeos para os estudantes assistirem antes das aulas, 
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condensa a aula em um único formato, mais curto e menos detalhado do que seria possível 

com uma combinação de leituras de livros didáticos e materiais primários de autores 

especialistas; v) barateamento do processo educacional onde mais estudantes são  atendidos 

com menor custo e estudantes podem se sentir preparados com o estudo do material 

disponibilizado e a sala de aula contar com professores menos qualificados para simplesmente 

avaliar a aprendizagem do aluno. 

Os tópicos negativos apontados por Valente (2014) fazem refletir sobre os cuidados 

que se deve ter ao adotar a SAI como metodologia de ensino. Verifica-se a importância de o 

professor conhecer seus alunos, com destaque para o ritmo de aprendizagem individual e 

coletivo da turma, bem como do contexto em que a escola está inserida.  

Assim, acredita-se que o material virtual deve ser preparado pelo professor de modo a 

proporcionar o maior entendimento possível aos estudantes. No entanto, quando isto não 

acontecer, faz-se necessário uma retomada ou abordagem diferenciada dos conteúdos em sala 

de aula. Também o ambiente virtual, para disponibilizar os conteúdos, deve ser compatível 

com os recursos tecnológicos que a turma possui, de modo que, nenhum aluno seja excluído.  

E por fim, as videoaulas não devem substituir a aula presencial. Tal recurso precisa ser 

utilizado como uma ferramenta pedagógica para que os estudantes acessem e estudem os 

conteúdos antes da aula, mas a essência principal precisa acontecer em sala, com discussões e 

desenvolvimento de atividades que possibilitem a construção de uma aprendizagem 

colaborativa entre aprendizes e professor.  

Na sequência do texto apresenta-se a revisão da literatura acerca da aplicação da SAI, 

em diferentes níveis de ensino e, com a possibilidade de reflexões acerca das atividades 

diversificadas que a metodologia proporciona no processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.3 O uso da Sala de Aula Invertida em diferentes níveis de ensino 

 

Ao longo dos anos, o modelo de SAI foi sendo adotado na Educação Básica e Ensino 

Superior. No Brasil, tornou-se tema de abordagem de alguns pesquisadores, com destaque 

para uma metodologia inovadora capaz de dinamizar e tornar mais eficiente o processo de 

ensino e aprendizagem.  

Diante destes fatos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica buscando publicações que 

abordavam o tema Sala de Aula Invertida. A análise concentrou-se em dissertações de 
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mestrado e teses de doutorado no Google Acadêmico, artigos publicados em revistas virtuais 

e anais de congressos nacionais. 

Sobre a produção literária da temática, Rodrigues, Spinasse e Vosgerau (2015) 

realizaram uma pesquisa sistemática e encontraram 12 artigos com o descritor Inverted Class, 

16 com o descritor Inverted Classroom, 08 com o descritor Flipped Class e 60 com o 

descritor Flipped Classroom, totalizando 96 artigos. Os autores consideraram que até o 

momento da pesquisa o método era pouco difundido no Brasil, com destaque para produção 

internacional. 

Com o tema, Schmitz (2016) desenvolveu uma pesquisa de mestrado intitulada como 

Sala de Aula Invertida: uma Abordagem para Combinar Metodologias Ativas e Engajar 

Alunos no Processo de Ensino-Aprendizagem. A investigação fez uma aproximação 

conceitual entre teoria e prática na abordagem da sala de aula invertida e, os saberes e fazeres 

docentes, mediante a produção e a disponibilização de material didático multimídia 

instrucional sobre a inversão da sala de aula.  

Os resultados apontaram para o modelo como sendo desconhecido pela maioria dos 

participantes, mas, muitos identificaram aspectos de inversão em suas práticas docentes, ainda 

que de forma parcial e que indicassem querer aprender a usar alguns recursos, tais como lousa 

digital interativa, softwares de edição de vídeo/áudio e screencast. Aliás, recursos tais, 

essenciais para a adoção do processo de SAI. 

Em esfera do Ensino Superior, Valente (2014) desenvolveu experiências que 

enfatizavam o trabalho presencial na sala de aula a partir do estudo prévio de conteúdos, com 

o desenvolvimento de atividades de pesquisas, jogos e uso de softwares interativos. Como 

resultado o autor mostra que a SAI tem sido uma solução implantada em universidades de 

renome, com grande apoio dos colegiados superiores. 

Também Barbosa, Barcelos e Batista (2015) apresentaram as características 

metodológicas da SAI e teceram reflexões, a partir da análise da visão de acadêmicos em 

Matemática. Os dados levantados sinalizaram a aceitação dos participantes em relação ao 

processo, sendo que a maioria dos licenciados considerou a proposta como válida, destacando 

aspectos como aulas mais dinâmicas e personalizadas, aproveitamento de tempo e uso de 

tecnologias inovadoras. 

Ainda, Suhr (2016) desenvolveu uma pesquisa tendo a finalidade de apresentar as 

dificuldades enfrentadas por professores que atuam no Ensino Superior fazendo uso da lógica 
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da SAI. Os resultados mostraram que a metodologia aparece ainda como algo recente, tanto 

para professores como para alunos, mas, que as ansiedades e dificuldades vão diminuindo à 

medida que as atividades são desenvolvidas. 

Na área de Cálculo Diferencial e Integral I, Pavanelo e Lima (2017) realizaram 

experiência em cursos de Engenharia do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). O 

trabalho apontou as potencialidades, alguns dos problemas enfrentados e a opinião dos alunos 

em relação à metodologia.  

Os resultados indicaram a ansiedade dos alunos por mudanças no processo de ensino e 

aprendizagem, motivação diante de uma metodologia inovadora, importância da 

disponibilidade de um material virtual com videoaulas, listas de exercícios e leituras 

complementares. Mas por outro lado, os autores verificaram a dependência destes pelas aulas 

expositivas, mas que tal necessidade pode ser amenizada se o professor mostrar a necessidade 

dos estudos que antecedem a aula presencial e que, havendo qualquer dúvida, o professor 

deverá comparecer como intermediador nas atividades de sala de aula. 

Em nível de Educação Básica, Honório (2016) mostrou uma investigação com alunos 

de uma turma do 9° ano do Ensino Fundamental II, mediante um processo que apoia a 

aprendizagem colaborativa de Matemática. A pesquisa relatou que os alunos se sentiram 

bastante motivados por estarem conhecendo uma metodologia que é inovadora no país, e 

principalmente, por estarem utilizando o ambiente virtual da escola para o estudo dos 

conteúdos e desenvolvimento das respectivas atividades. 

Conjuntamente com alunos do 9o ano, Tobias (2017) realizou experiências no ensino 

de Matemática, com o conteúdo de proporcionalidade, onde foram gravadas quatro videoaulas 

e disponibilizadas via internet. O desenvolvimento do trabalho consistiu em quatro 

momentos, sendo que no primeiro ocorreu a conscientização dos alunos de como assistir uma 

videoaula dentro da abordagem SAI; no segundo momento, foi gravado um vídeo de 

orientação aos pais; no terceiro, o planejamento das videoaulas e atividades; e no quarto 

momento, o desenvolvimento de atividades e coleta de dados.  

Em relação a SAI, a autora relatou que pais dos alunos manifestaram total satisfação 

com a abordagem e, os estudantes, após o término das atividades, solicitavam a retomada da 

metodologia. Também, alunos que não possuíam o hábito de fazer dever de casa, assistiram às 

videoaulas. Em relação à gravação dos vídeos, Tobias (2017) destaca a existência de um 
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intenso trabalho e ainda que, poderão surgir problemas técnicos ao assisti-los. Por isso a 

necessidade de um tempo maior para o aluno o fazê-lo. 

Assim, as descrições dos trabalhos indicam a SAI como uma metodologia que vem 

conquistando espaço no meio escolar. Apesar de, no início, professores e alunos sentirem 

certo receio em seu uso, os resultados apontam contribuições positivas para o processo de 

ensino e aprendizagem e, as dificuldades são superadas com planejamento e engajamento de 

todos os envolvidos no processo.  

A expansão do método ocorre na Educação Básica e Ensino Superior, com destaque 

para a abordagem dos conteúdos por meio de videoaula e intenso uso das TIC’s. Tal fato 

acarreta motivação aos estudantes, integrantes de uma sociedade digital. 

O próximo capítulo apresenta a Modelagem Matemática como uma metodologia de 

ensino, com destaque para sua essência na Educação Matemática. O intuito é construir uma 

fundamentação teórica que forneça subsídios para o trabalho conjunto entre Sala de Aula 

Invertida e Modelagem Matemática. 
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CAPITULO II 

 

A MODELAGEM MATEMÁTICA SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA E SUA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

Neste capítulo apresentam-se as características que diferenciam a Modelagem 

Matemática (MM) utilizada na Matemática Aplicada e, a MM como uma metodologia de 

ensino, sob a perspectiva da Educação Matemática (EM), em suas diferentes concepções. 

Também é feita a revisão bibliográfica, com base em autores que relatam a aplicação, no 

âmbito da sala de aula. 

 

2.1 Uma breve discussão sobre Modelagem Matemática na Matemática Aplicada 

e na Educação Matemática 

 

A MM pode assumir dois sentidos, sendo estes como a criação de um modelo, na 

Matemática Aplicada e, outro, como metodologia no processo de ensino e aprendizagem, sob 

a perspectiva da EM. 

O conceito de modelo, segundo Biembengut (2014) consiste em um conjunto de 

símbolos que representam uma situação, em qualquer área do conhecimento. A criação desse 

modelo pode ocorrer por meio de um desenho, imagem, gráfico ou lei matemática.  

Para Sodré (2007) um modelo matemático é a simplificação de uma situação do 

mundo real que mostra suas características fundamentais e descreve seu comportamento. 

 

O ato de modelar, conhecido como modelagem, pode ser aplicado a um grande 
número de problemas. Por exemplo, o estudo da análise ambiental nas proximidades 
de um rio, a forma da asa de um avião, um sistema econômico, uma cultura agrícola, 
um estudo populacional, um estudo físico, e até mesmo um sistema matemático 
como o conjunto dos números naturais (SODRÉ, 2007, p. 3). 
 

Por outro lado, a MM como uma metodologia de ensino segundo as DCE’s (2008) 

possibilita a criação de um ambiente de aprendizagem onde os estudantes, por meio da 

Matemática, são convidados a indagar e refletir sobre diversas áreas do conhecimento. A 

intenção é valorizar o aprendiz em seu contexto social, com destaque para a problematização 

de situações do cotidiano, visando delimitar e apresentar cada tema abordado, com a sua 
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respectiva contextualização.  Assim, a MM pode ser apontada como uma metodologia ativa, 

em que os estudantes são os protagonistas do aprendizado e, o professor mediador do 

processo. 

A MM enquanto método de ensino segue os anseios da EM e pode apresentar 

diferentes concepções, devido ao grande número de pesquisadores que estudam e escrevem 

sobre o tema. Autores como Barbosa, Bassanezi, Biembengut, Caldeira, Almeida e Burak 

merecem destaque, e são apontados por Huf (2016) como os principais idealizadores da 

metodologia. 

Na sequência será apresentada a fundamentação teórica sobre EM e as diferentes 

concepções de MM. 

 

2.2 A essência da Educação Matemática  

 

O movimento EM é fruto de uma trajetória na transição dos séculos XIX para o XX, 

em que educadores e professores de Matemática, de vários países, passaram a se reunir para 

discutir sobre o ensino dessa disciplina no ambiente escolar. A partir de reflexões de natureza 

filosófica, a educação ganha novas características, tendo o desafio de superar a forma 

tradicional de ensino (KILPATRICK, 1996). 

Segundo Kilpatrick (1996) foram três os fatores que impulsionaram a origem da EM. 

O primeiro está relacionado à inquietação de matemáticos e professores quanto à qualidade do 

ensino desta às gerações posteriores. O segundo, devido ao episódio das universidades 

europeias formarem professores especialistas em ensino da Matemática. E, por fim o terceiro, 

ligado a estudos que buscavam compreender a aprendizagem de conceitos matemáticos por 

crianças americanas e europeias. 

Em abrangência nacional, para Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 09) a EM tem como 

objeto de estudo “[...] as múltiplas relações e determinações entre ensino, aprendizagem e 

conhecimento matemático em um contexto sociocultural específico”. Ou seja, há uma 

preocupação com o sujeito que aprende, considerando suas potencialidades e limitações a 

partir das variações culturais. 

São vários os objetivos da investigação em, podendo especificar-se dois como sendo 

básicos: 
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 um, de natureza pragmática, que tem em vista a melhoria da qualidade do 
ensino e da aprendizagem da matemática; 
 outro, de cunho científico, que tem em vista o desenvolvimento da EM como 
campo de investigação e de produção de conhecimentos (FIORENTINI E 
LORENZATO, 2009, p. 10). 

 

Existem diferentes tentativas de explicar a natureza da EM, mas é possível 

compreender que ela está fundamentada na relação da Matemática com as diversas áreas de 

estudo. Para Higginson (1980 apud BURAK, KLÜBER, 2008) a EM envolve áreas 

fundamentais de estudos, sendo a Matemática, a Filosofia, a Sociologia e a Psicologia 

disciplinas tradicionais que sustentam a Educação.  

Segundo o autor é possível criar um modelo chamado de Tetraedro de Higginson que 

expressa relações entre as diferentes disciplinas.  Cada face do tetraedro MAPS, corresponde 

a uma disciplina, sendo: M (Matemática), P (Psicologia), S (Sociologia) e A (Filosofia). 

 

Figura 2.1 - Tetraedro de Higginson 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Burak e Klüber, 2008, p.95 

 

Partindo deste prisma, Burak e Klüber (2008) consideram que a EM pode ir além das 

relações com as Ciências Naturais e Exatas, buscando diálogo com outras áreas do 

conhecimento como as Ciências Humanas e Sociais.  

Os mesmos autores defendem que o processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática deve se relacionar com diversas áreas do conhecimento, possibilitando uma 

ampliação para o modelo de Higginson. Sendo assim, pode ser expresso por uma pirâmide de 

base pentagonal, hexagonal, heptagonal, ou qualquer outro polígono, conforme as áreas que 

constituem a EM. Considerando a dinâmica da EM, podem ser incorporadas ao modelo 

anterior, outras áreas do conhecimento tais como a Antropologia, a Língua Materna, a 

História da Matemática, a Epistemologia, dentre outras. Deste modo é possível expressar essa 

nova configuração, conforme esquema da figura 2.2. 

P 

S M 

A 
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Figura 2.2 - Pirâmide de base hexagonal 

 

 
Fonte: Burak e Klüber, 2008, p.97 

 
O modelo proposto por Burak e Klüber (2008) coloca a Matemática em destaque, no 

vértice da pirâmide de modo a interagir com as outras áreas do conhecimento. É neste 

contexto de EM que o processo de ensino e aprendizagem deve ser desenvolvido, com 

situações práticas do cotidiano que explicitem a origem e finalidade dos conceitos. A 

Matemática deve ser vista como uma rede de conhecimentos interligados, que contribui para a 

formação integral do estudante, de modo a disponibilizá-los artifícios capazes de torná-los 

cidadãos plenos nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. 

 

Figura 2.3 - Configuração da Educação Matemática na perspectiva de Burak e 

Klüber 

 
Fonte: Burak e Klüber, 2008, p.98 
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Ainda, Burak e Klüber (2008) expressaram a relação da Matemática com as diversas 

áreas do conhecimento pelo modelo da figura 1.3, onde a Matemática apresenta-se como 

sendo elemento articulador que interage para a efetivação de uma Educação crítica e 

reflexiva, que busca a formação do estudante como cidadão.  

Analisando os três modelos propostos, verifica-se que o fator relevante a se considerar 

é que a EM não prioriza a fragmentação no ensino desta, independentemente da forma de sua 

representação. Não se estuda Matemática apenas pela coerência de suas teorias, mas sim, 

através de uma abordagem que se interligada com as diversas áreas do conhecimento, 

buscando assim uma aprendizagem global. 

Burak e Martins (2015) definem características fundamentais do professor em 

conformidade com a EM, sendo este profissional, um organizador, mediador, incentivador, 

problematizador e avaliador.  

 Organizador - no sentido de ser um professor pesquisador, que conhece as 

condições socioculturais de seus estudantes, o desenvolvimento cognitivo destes, e assim, 

responsabiliza-se por elaborar atividades que possibilitem a formação de conceitos. 

  Mediador - como sendo aquele que assume a responsabilidade de estabelecer 

estratégias e métodos, que sirvam de ponte entre o conhecimento construído historicamente e, 

o conhecimento do educando.  

 Incentivador - para estimular e orientar à prática cooperativa entre os 

estudantes, no incentivo às trocas e ao confronto de ideias.  

 Problematizador - quando busca e cria novas hipóteses sobre as situações 

discutidas, desafiando o estudante a investigar sobre os conteúdos abordados. 

  Avaliador - quando confere significado as manifestações dos estudantes, por 

meio de instrumentos e observações que, indicam de forma relativa o progresso do aprendiz 

em Matemática, avaliando o processo de ensino e reorientando métodos e técnicas. 

Em síntese, o Movimento EM forneceu suporte para o processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática, destacando a sistematização dos conteúdos, pautado em suas 

aplicações e relações com as inúmeras áreas do conhecimento. O movimento explicitou que 

embora a Matemática seja cercada de regras e abstrações, sua abordagem, no espaço escolar, 

deve relacionar teoria e prática e colaborar com a formação integral do estudante, para o 

convívio em sociedade. Neste contexto, o professor desempenha o papel de mediador do 

processo educacional, orientando a construção de uma aprendizagem colaborativa.  
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2.3 As diferentes concepções de Modelagem Matemática  
 

Conforme mencionado anteriormente, a MM como um método de ensino pode 

assumir diferentes concepções, diante disso, torna-se necessário destacar a definição que cada 

autor concebe e, como ocorre o desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

Para Barbosa (2004) a MM visa colocar criticidade sobre as aplicações da Matemática 

e está associada à problematização e investigação. A problematização refere-se ao ato de criar 

perguntas e/ou problemas, enquanto que, a investigação consiste na busca, seleção, 

organização e manipulação de informações e reflexões sobre elas.  

O método é definido como sendo, “Modelagem é um ambiente de aprendizagem no 

qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações 

oriundas de outras áreas da realidade” (BARBOSA, 2001, p.6). Para o autor o 

desenvolvimento do trabalho pode ocorrer de três formas: 

 

Caso 1. O professor apresenta a descrição de uma situação-problema, com as 
informações necessárias à sua resolução e o problema formulado, cabendo aos 
alunos o processo de resolução. 
Caso 2. O professor traz para a sala um problema de outra área da realidade, 
cabendo aos alunos a coleta das informações necessárias à sua resolução. 
Caso 3. A partir de temas não-matemáticos, os alunos formulam e resolvem 
problemas. Eles também são responsáveis pela coleta de informações e 
simplificação das situações-problema. É via do trabalho de projetos (BARBOSA, 
2001, p. 08 – 09). 

 

O quadro 2.1 estabelece a relação entre professor e aluno no desenvolvimento de 

atividades em cada um dos três casos, na concepção de Barbosa. 

 

Quadro 2.1 - O aluno e o professor nos casos de Modelagem 
 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Elaboração da 
situação-problema 

Professor Professor Professor/aluno 

Simplificação Professor Professor/aluno Professor/aluno 

Dados qualitativos e 
quantitativos 

Professor Professor/aluno Professor/aluno 

Resolução Professor/aluno Professor/aluno Professor/aluno 

Fonte: Barbosa, 2001, p. 09 
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É possível notar que do caso 1 para o caso 3 aumenta-se o compartilhamento de 

atividades entre professor e aluno, concretizando assim, o papel de professor intermediador e, 

no que lhe concerne, de aluno participativo da construção de seu conhecimento, com a fuga 

do sistema tradicional de ensino, baseado na transmissão e repetição. 

Bassanezi (2002) aponta a MM como um elemento motivador para o aprendizado dos 

alunos, sendo que a metodologia consiste na criação de um modelo matemático capaz de 

explicar situações do mundo real, preparando o indivíduo para assumir seu papel de cidadão. 

 

Modelagem Matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e 
validação de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a 
finalidade de previsão de tendências. A modelagem consiste, essencialmente, na arte 
de transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções 
devem ser interpretadas na linguagem usual (BASSANEZI, 2004, p.24). 

  

Para o desenvolvimento de atividades, Bassanezi (2011, p. 26) propõe as etapas de 

“Experimentação; Abstração; Resolução; Validação; Modificação e Aplicação”. 

Em Bassanezi (2011, p. 26-31) encontra-se a descrição das fases embora de forma 

resumida, cada uma consiste em: Experimentação - fase de obtenção dos dados necessários 

para a fase de resolução; Abstração - procedimentos pelos quais é criado o modelo 

matemático referente ao problema; Resolução - as hipóteses naturais são transformadas em 

modelos matemáticos; Validação - processo de aceitação ou rejeição do modelo proposto; 

Modificação - reajustes necessários, caso o modelo seja rejeitado e Aplicação. 

De acordo com Huf (2016, p. 21) a concepção de MM proposta por Bassanezi visa o 

Ensino Superior e Pós-Graduação, com a sistematização e aplicação dos conteúdos 

matemáticos. 

Segundo Biembengut (1999) a MM consiste na criação de modelos que aproximam a 

Matemática de situações reais.  

 

Modelagem matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo. Este, 
sob certa óptica, pode ser considerado um processo artístico, visto que, para se 
elaborar um modelo, além de conhecimento de Matemática, o modelador precisa ter 
uma dose significativa de intuição e criatividade para interpretar o contexto, saber 
discernir que conteúdo matemático melhor se adapta e também ter senso lúdico para 
jogar com as variáveis envolvidas (BIEMBENGUT e HEIN, 2005, p. 12). 
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Para tal prática, torna-se necessária a adoção de procedimentos, agrupados por 

Biembengut e Hein (2003) em três etapas, sendo a Interação – que consiste no 

reconhecimento da situação problema e familiarização com o assunto a ser abordado; 

Matematização – etapa em que se formula e resolve o problema modelado; Modelo 

Matemático – interpretação da solução do problema investigado e validação do modelo. 

A MM defendida por Biembengut (1999) apresenta uma linearidade curricular, numa 

abordagem programática dos conteúdos, estabelecido ano após ano. 

Na concepção de Caldeira (2009) a MM busca romper com a linearidade do currículo. 

O aluno participa do processo de problematização e elaboração de suas próprias perguntas e, 

isto conduz a pesquisa, reflexão e conclusão própria, constituindo-se assim, uma educação 

matemática. 

O autor define a MM como: 

 
“[...] não é apenas um método de ensino e aprendizagem, mas uma concepção de 
educação matemática possível de incorporar as práticas de professores e professoras 
podendo despertar no estudante a capacidade de enfrentar sua realidade e lutar 
contra ela se for necessário (CALDEIRA, 2009, p.01). 

 

Ainda, Caldeira (2009) ressalta que a prática da metodologia proporciona a visão de 

uma Matemática que vai além daquela dos currículos oficiais. Uma Matemática que não está 

pronta e acabada e, que pode ser descoberta pela razão e sentido de cada estudante. 

Na percepção de Almeida e Brito (2005) a MM é uma alternativa pedagógica que 

mostra a aplicação da Matemática em diferentes áreas do conhecimento, na resolução de 

problemas, que não necessariamente envolvem conteúdos matemáticos. 

 

[...] refere-se à busca de uma representação matemática para um objeto ou um 
fenômeno que pode ser matemático ou não. Neste sentido, trata-se de um 
procedimento criativo e interpretativo que estabelece uma estrutura matemática que 
deve incorporar as características essenciais do objeto ou fenômeno que pretende 
representar (ALMEIDA e FERRUZZI, 2009, p.120).    
 

As autoras destacam a criatividade e a curiosidade como pontos fundamentais. “O 

entendimento da MM como prática investigativa nos leva a considerar que a criatividade e a 

curiosidade são aspectos que podem possibilitar (ou inviabilizar) a construção de 

conhecimento por parte dos alunos” (ALMEIDA e FERRUZZI, 2009, p.122). Para tanto, o 
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desenvolvimento de atividades deve ocorrer por meio das etapas de: Formulação do 

Problema, Processo Investigativo, busca por uma Representação Matemática (ou Modelo 

Matemático), Análise de uma Resposta para o Problema e Comunicação de Resultados para 

outros. 

Nestas etapas, Almeida e Ferruzzi (2009) caracterizam a Formulação do Problema 

como o momento em que os envolvidos se apropriam do mesmo, define metas de solução e 

compreendem a situação por meio da Matemática; Processo Investigativo como sendo o ato 

de pesquisar, lançar hipóteses, identificar e selecionar variáveis que envolvem o problema 

formulado; Modelo Matemático como a transformação do problema de uma linguagem 

natural para uma linguagem matemática, com técnicas e procedimentos que representam 

matematicamente a situação; Análise de uma Resposta para o Problema é a validação, pelos 

envolvidos nas atividades, do modelo matemático encontrado; Comunicação de Resultados 

implica em desenvolver uma argumentação que possa convencer aos próprios modeladores e 

aqueles aos quais estes resultados são acessíveis, que a solução apresentada é razoável. 

Para Burak (1992, p. 62), “a MM constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo 

objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos 

presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e tomar decisões”.  

Burak e Martins (2015, p. 102) indicam que a Modelagem favorece o ensino e a 

pesquisa, com o trabalho de temas diversificados, que são escolhidos pelo grupo ou pelos 

grupos, favorecendo uma ação investigativa com a possibilidade de conhecer, compreender e 

atuar sobre uma realidade. 

De acordo com Burak (2010) o trabalho com MM parte de duas premissas, sendo a 

primeira o interesse do grupo de pessoas envolvidas; e a segunda os dados serem coletados 

onde se dá o interesse do grupo de pessoas envolvidas. Estas premissas são colocadas em 

prática seguindo cinco etapas de desenvolvimento sugeridas por Burak (1994, 1998, 2004, 

2010) que podem sofrer alterações, pois não se tratam de etapas inflexíveis. Sendo assim, 

destaca-se e caracteriza-se, a seguir, cada uma delas. 

A escolha de um tema é um ponto de partida para o trabalho com MM, sendo de 

interesse do grupo, considerando que a motivação será o diferencial no desenvolvimento das 

atividades. Com o tema escolhido, faz-se necessário a busca de informações sobre o assunto 

de interesse de todos, constituindo assim, a segunda etapa.  
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A fase da Pesquisa exploratória é essencial na formação de um estudante participativo 

e crítico, pois permite conhecer o objeto de estudo, organizar informações e desenvolver a 

capacidade de elaborar questões sobre referências e dados levantados. 

O levantamento do (s) problema (s) será o resultado da pesquisa exploratória, 

constituindo a terceira etapa, na qual se inicia a ação matemática, propriamente dita, 

desenvolvendo a capacidade de articular os dados e formular situações problemas.  

A quarta etapa é denominada resolução do (s) problema (s), que consiste no estudo 

dos conteúdos matemáticos, dando importância e significado para os assuntos abordados. 

Operações, propriedade e os diversos campos da Matemática que se fazem presentes nessa 

etapa, dão sentido aos conteúdos matemáticos, pois têm importância na solução do (s) 

problema (s).  

Após a resolução da questão proposta pelo grupo, faz-se necessário a análise crítica 

da (s) solução (ões), constituindo a quinta etapa. Este é um momento em que se faz um estudo 

analisando se a resposta satisfaz a hipótese, se existem outras a serem levantadas, se a solução 

atende matematicamente, mas, não faz sentido na situação prática e se é consistente 

logicamente. Nessa etapa também são levantados aspectos não matemáticos, pois quando se 

trata de um tema, existe uma perspectiva interdisciplinar. 

A MM, na perspectiva de Burak (2010), apresenta-se como uma metodologia de 

ensino capaz de romper com o ensino tradicional. O professor se torna mediador entre o 

conhecimento universal e o conhecimento dos estudantes, apresentando características de um 

profissional em consonância com a EM. 

Um fator a considerar com a MM na perspectiva de Burak (1994, 1998, 2004, 2010) é 

que não existe uma linearidade curricular, os conteúdos são abordados conforme a 

necessidade de desenvolvimento das cinco etapas, propostas pelo autor. O estudo de 

Matemática parte de um tema que é de interesse dos estudantes, a partir deste, são realizadas 

pesquisas e investigações que conduzem a formulação de problemas, e para a resolução dos 

mesmos, são explorados os conteúdos matemáticos que dão suporte no desenvolvimento que 

conduz para a solução e discussão dos resultados. 

Sobre a criação de modelos matemáticos, Burak (2010) realça que em sua concepção 

de Modelagem, na Educação Básica, a prioridade não é a elaboração de sofisticados modelos, 

mas sim, a representação da situação em discussão, que apresenta as características 

fundamentais dos fenômenos estudados.  
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No âmbito da Educação Básica, o trabalho com os modelos matemáticos, na 
perspectiva de Modelagem assumida não constitui prioridade. A maioria dos 
conteúdos trabalhados, nesse nível de escolaridade, vale-se de modelos já prontos: 
funções, equações lineares ou quadráticas, fórmulas das áreas de figuras planas e 
espaciais. Na perspectiva de Modelagem trabalhada modelo pode ser entendido 
como uma representação, e dessa forma contempla e engloba além dos modelos 
matemáticos e outros como uma lista de supermercado, a planta de uma casa entre 
outros (BURAK, 2010, p. 23). 
 

Assim, foram apresentadas as perspectivas de MM com definições de autores que são 

pioneiros da metodologia e responsáveis por sua expansão no meio escolar. O quadro 2.2 

sintetiza as diferentes concepções, bem como, destaca as etapas indicadas por estes autores 

para o desenvolvimento de atividades. 
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Quadro 2.2 – Diferentes concepções de Modelagem e encaminhamento de 

atividades 
Autores Concepção Encaminhamento de atividades 

 

 

 

 

 

Barbosa 

 
 
 
Um ambiente de aprendizagem em 
que os alunos, por meio da 
Matemática, são convidados a 
indagar e/ou investigar sobre 
situações de outras áreas da 
realidade. 
 

Pode ocorrer de três formas: 
Caso1. O professor apresenta uma 
situação problema com 
informações necessárias para sua 
resolução, e os alunos 
desenvolvem o processo de 
resolução. 
Caso 2. O professor apresenta uma 
situação problema e os alunos 
buscam as informações necessárias 
para a resolução. 
Caso 3. A partir de um tema, os 
alunos formulam e coletam 
informações necessárias para a 
resolução de uma situação 
problema. 

 

Bassanezi 

Processo dinâmico utilizado para a 
obtenção e validação de modelos 
matemáticos. 

Segue seis etapas: 
 Experimentação, Abstração, 
Resolução, Validação, Modificação 
e Aplicação. 

 

 

Biembengut 

Processo que envolve a obtenção 
de um modelo matemático, em que 
o modelador precisa ter de forma 
significativa intuição e criatividade 
para interpretar o contexto, saber 
discernir que conteúdo matemático 
melhor se adapta a situação. 

 
Três etapas:  
Interação, Matematização e  
Modelo matemático. 

Caldeira Uma concepção de Educação 
Matemática incorporada na prática 
do professor que pode despertar no 
aluno a capacidade de enfrentar sua 
realidade e lutar contra ela se for 
necessário. 

O aluno participa do processo de 
problematização e elabora suas 
próprias perguntas e, isto conduz a 
pesquisa, reflexão e conclusão 
própria. 

Almeida Alternativa pedagógica que mostra 
a aplicação da Matemática em 
diferentes áreas do conhecimento, 
na resolução de problemas, que 
não necessariamente envolvem 
conteúdos matemáticos. 

Cinco etapas: 
Formulação do Problema, Processo 
investigativo, Representação 
matemática (ou modelo 
matemático), Análise de uma 
resposta e Comunicação de 
resultados. 

Burak Conjunto de procedimentos cujo 
objetivo é construir um paralelo 
para tentar explicar, 
matematicamente, os fenômenos 
presentes no cotidiano do ser 
humano, ajudando-o a fazer 
predições e tomar decisões 

Cinco etapas: 
Escolha do tema, Pesquisa 
exploratória, Levantamento dos 
problemas, Resolução dos 
problemas e Análise crítica das 
soluções. 

Fonte: O autor, 2019 – adaptado de HUF (2016) e KOMAR (2017). 
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Tendo em vista a análise das diferentes concepções de MM e suas etapas, para a 

realização desta pesquisa adotou-se a perspectiva de Burak. Acredita-se que esta assume o 

papel de maior consonância com os objetivos traçados pela EM, que prioriza no estudo dos 

conteúdos matemáticos, a relação com as diversas áreas do conhecimento, contribuindo 

assim, para a formação de um sujeito crítico e instruído para o convívio em sociedade. 

Na sequência, será apresentada uma revisão de literatura, descrevendo atividades com 

MM, que foram aplicadas em sala de aula.  

 

2.4 Atividades com Modelagem Matemática em Sala de Aula 

 

Nas últimas décadas, a MM é mencionada como uma alternativa metodológica para o 

ensino de Matemática, na Educação Básica. Sendo assim, serão apresentados alguns trabalhos 

que referenciam atividades em sala de aula. 

Um trabalho com contribuições significativas, a cerca da MM, na Educação Básica, 

seguindo preceitos da EM foi desenvolvido por Burak, em sua dissertação de mestrado (1987) 

e tese de doutorado (1992). A preocupação do autor centra-se na relação da Matemática com 

as várias áreas do conhecimento e na formação integral do estudante para o convívio em 

sociedade. Neste processo o aprendiz torna-se um ser ativo na construção de sua 

aprendizagem e o professor mediador do conhecimento. 

Para tanto, a construção do conhecimento perpassa as etapas de escolha do tema, 

pesquisa exploratória, formulação dos problemas, resolução destes e análise crítica das 

soluções. Etapas estas, que foram adotas para o desenvolvimento desta dissertação, no 

trabalho conjunto com o modelo de Sala de Aula Invertida. 

Além da perspectiva proposta por Burak, outras concepções de MM inspiraram a 

realização de atividades em sala de aula, com autorias de pesquisadores e professores da 

Educação Básica. A seguir, relatam-se alguns trabalhos, com diferentes concepções, sendo 

que os resultados apontam para uma metodologia dinâmica no ensino de Matemática, com 

contribuições positivas para a aprendizagem dos estudantes.  

Com o título Modelagem Matemática: uma proposta para o ensino de Matemática, 

Viecili (2006) investigou como a utilização da MM contribui para a construção do 

conhecimento matemático de alunos da sétima série do Ensino Fundamental. Para tanto, 

desenvolveu atividades com produtos notáveis e fatoração, que consistiu na elaboração de um 
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modelo, com material concreto, para representar fórmulas, equações, variáveis e incógnitas. 

Também abordou o conteúdo sistemas de equações, a partir do tema animais, com a resolução 

de problemas que foram elaborados pelos próprios alunos. Na dissertação, a autora destaca 

que a MM proporcionou um meio para integrar dois conjuntos disjuntos: Matemática e 

realidade, e que a metodologia se apresenta como uma proposta de desenvolvimento de um 

processo dinâmico, integrador e, sobretudo, dialógico. 

 Na dissertação intitulada como Modelagem Matemática: Relato de Professores, 

Barbosa (2012) apresenta o trabalho de alguns professores de Matemática, atuantes em 

escolas estaduais do município de Curitiba, que participaram do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) e utilizaram a MM em atividades de sala de aula para a 

implementação de seus projetos de pesquisa. A autora selecionou oito trabalhos, de diferentes 

instituições e observou que o objetivo comum, em ambos, era a preocupação com os altos 

índices de evasão, repetência e desinteresse dos alunos. 

 Para tanto, os professores buscavam uma maneira de abordar conteúdos matemáticos 

com problemas do cotidiano dos aprendizes, problemas sociais e contextualizações para 

melhor compreensão dos conteúdos em questão. O desenvolvimento dos trabalhos mostrou o 

uso de diferentes concepções de MM na abordagem de temas como reforma agrária, estudo de 

função com o conceito de velocidade, reurbanização de um bairro de Curitiba, custo de 

produção de uma casa ecológica e uma casa convencional, consumo consciente de energia 

elétrica e exploração de conceitos de geometria com embalagens. 

A coleta de dados de Barbosa (2012) mostrou que a Modelagem vem sendo utilizada 

em sala de aula e, que os professores encontraram dificuldades no desenvolvimento de seus 

projetos, principalmente por se tratar de uma ação diferenciada do método tradicional de 

ensino. Surge a necessidade de adaptação para que o professor deixe de ser o transmissor de 

informações e insira o aluno como participante ativo do processo de ensino e aprendizagem. 

A autora concluiu que atividades com Modelagem devem ir além da abordagem curricular dos 

conteúdos matemáticos, buscando principalmente o diálogo e a interdisciplinaridade. 

Tortola e Almeida (2013) desenvolveram uma pesquisa em que alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental participaram de atividades de MM e foram submetidos à 

resolução de questões vinculadas à Prova Brasil. Os autores forneceram os temas e as 

situações problemas, sendo a quantidade de alunos que caberiam numa sala de aula, cálculo 

do tamanho de um anel, consumo de energia elétrica, conversão de dólar para real, compra de 
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uma caixa de água e gasto de flúor na escola. Para cada tema os alunos receberam materiais e 

instrumentos auxiliares, além da pesquisa em livros e na internet.  

Na análise dos resultados, Tortola e Almeida (2013) relataram que as atividades de 

MM possibilitaram a produção de diferentes modelos matemáticos, e abordagem de diversos 

conteúdos. Ainda enfatizaram que dos 36 alunos que participaram do projeto, 26 realizaram o 

teste com questões da Prova Brasil e apresentaram um bom desempenho, o que parece se 

configurar uma situação que indica certa estabilidade na aprendizagem dos alunos em relação 

aos conteúdos abordados mediante atividades de Modelagem Matemática.   

Na dissertação, Modelagem Matemática no 9oano do Ensino Fundamental: uma 

perspectiva para o ensino e a aprendizagem, Huf (2016) apontou implicações pedagógicas e 

científicas que decorrem da adoção da MM na EM, em relação ao ensino de Matemática no 

Ensino Fundamental da Educação Básica. Para tanto, o autor, desenvolveu três atividades de 

MM, na perspectiva de Burak, com os temas: produção de leite, impostos e pomar na escola.  

A pesquisa destacou a importância pedagógica e científica da MM, mostrando-se 

como uma forma de ensinar Matemática que valoriza o estudante em seu contexto, 

considerando como participante de sua aprendizagem nas interações em que trabalha com 

situações de interesse individual ou do grupo. Ainda de acordo com Huf (2016), em relação 

ao caráter científico enfatiza que a MM rompe com o paradigma tradicional de ensino, de uma 

forma epistemológica, em que há uma relação com as diversas áreas do conhecimento como a 

Filosofia, a Sociologia e a Psicologia, entre outras.  

Em sua dissertação, Komar (2017) configurou o título de Modelagem Matemática no 

Processo de Ensino e Aprendizagem de Matemática no Ensino Fundamental: Ações e 

Interações e investigou os elementos proporcionados pelas ações e interações dos estudantes e 

professor, no desenvolvimento de atividades de Modelagem. Para atingir tais objetivos, o 

autor desenvolveu atividades de MM em uma turma de 9o ano do Ensino Fundamental, 

seguindo as etapas propostas por Burak (1994, 1998, 2004, 2010), com os temas reciclagem, 

decomposição de materiais na natureza e fast food. 

Os resultados da pesquisa apontaram que a MM, a partir da escolha do tema 

possibilitou a autonomia dos estudantes na ação de pensar, refletir, buscar dados, levantar e 

encontrar solução para os problemas formulados pela coleta de dados. A interação entre 

professor e estudantes potencializou o processo de ensino e aprendizagem, na abordagem dos 
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conteúdos matemáticos e ações que favorecem o pensamento crítico e reflexivo dos 

estudantes. 

Assim, a análise de trabalhos com MM, em diferentes perspectivas, comprova 

potencialidades da metodologia, principalmente, na abordagem contextualizada dos conteúdos 

matemáticos. Ainda, as pesquisas desenvolvidas na concepção de Burak apontam a interação 

dos estudantes no trabalho coletivo, relacionando-se com as diversas áreas do conhecimento e 

favorecendo a construção e manifestação do pensamento crítico. 

 

2.5 Atividades com Modelagem Matemática e Sala de Aula Invertida  

 
A realização de uma pesquisa bibliográfica na literatura, buscando dissertação de 

mestrado, tese de doutorado, artigos publicados em revistas ou anais de eventos nacionais, 

que relacionassem a MM com a SAI, não encontrou nenhum resultado em relação à temática.   

Ampliando-se as buscas, um trabalho localizado em esfera internacional mostrou o 

desenvolvimento de uma pesquisa, na Faculdade de Educação Stanford, a qual relatou que a 

experiência educativa pode ser muito mais efetiva se, ao invés de inicialmente estudar em 

casa, o primeiro contato com determinado tema de estudo ocorrer a partir de atividades 

práticas, com experiência e investigação. É a reinversão da Sala de Aula Invertida – ou, em 

inglês, “flip the flipped classroom” (BLIKSTEIN e SCHNEIDER, 2013). 

Com inspiração nesta pesquisa é que se teve a ideia de investigar o processo de SAI, 

com início das atividades em sala de aula, com a abordagem dos conteúdos, a partir de temas 

de interesse dos estudantes. 

Para tanto, acredita-se que tal abordagem pode tornar-se mais significativa na 

perspectiva da MM, na EM. Assim, adotou-se a concepção de MM defendida por Burak, 

seguindo suas etapas de desenvolvimento, com início das atividades em sala de aula, e na fase 

do estudo dos conteúdos matemáticos, propriamente ditos, tomou-se o modelo de SAI. 

A realização do trabalho conjunto que envolve a MM e SAI será descrito no próximo 

capítulo, apontando os encaminhamentos metodológicos da investigação.  
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CAPITULO III 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

3.1 Natureza e delineamento da investigação 

 

Parte-se do ponto que tal investigação busca responder a seguinte questão norteadora: 

o que se evidencia quando a Modelagem Matemática é utilizada como ponto de partida para 

aplicação do processo da Sala de Aula Invertida no ensino da Matemática? Deste modo têm-

se o objetivo geral que se constituiu em compreender em que aspectos a Modelagem 

Matemática pode potencializar a Sala de Aula Invertida no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática.  

Assim, a investigação seguiu uma pesquisa de natureza qualitativa desenvolvida em 

sala de aula, ambiente natural dos sujeitos envolvidos, estudantes e professor. 

Segundo Alves-Mazzotti (1998), a principal característica da pesquisa qualitativa é a 

de seguir a tradição compreensiva ou interpretativa, buscando conter em si o entendimento de 

como as pessoas pensam e agem em um contexto particular. 

Ainda, entende-se a pesquisa qualitativa como:  

 
A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de 
palavras ou imagens e não de números. Os resultados escritos da investigação 
contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. 
Os dados incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, 
documentos pessoais, memorandos e outros registros oficiais. Na sua busca de 
conhecimento, os investigadores qualitativos não reduzem as muitas páginas 
contendo narrativas e outros dados a símbolos numéricos. Tentam analisar os dados 
em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes 
foram registrados ou transcritos (BODGAN e BIKLEN, 1994, p. 48). 

 

Para esse estudo, dentro da pesquisa qualitativa optou-se pela metodologia da 

investigação-ação, pois é a que mais se aproxima das questões que se pretende investigar e 

encontrar respostas. Embora na literatura encontre-se o termo pesquisa-ação, neste trabalho 

convencionou-se chamar de investigação-ação, atribuindo ao professor pesquisador o papel de 

investigar e compreender a realidade do ambiente escolar.  

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009) a investigação-ação é uma modalidade de 

pesquisa, onde o pesquisador participa do ambiente a ser estudado não somente observando e 
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compreendendo, mas tentando mudar direções que permitam a melhoria das práticas e maior 

liberdade de ação e de aprendizagem dos participantes.  

 
Embora possamos considerar a pesquisa-ação como uma técnica especial de coleta 
de informações, ela também pode ser vista como uma modalidade de pesquisa que 
torna o participante da ação um pesquisador de sua própria prática e o pesquisador 
um participante que intervém nos rumos da ação, orientado pela pesquisa que realiza 
(FIORENTINI e LORENZATO, 2008, p. 114). 
 

Assim sendo, foi analisada a aplicação da SAI e da MM, preocupando-se com o 

processo de ensino e aprendizagem de forma interativa, partindo de um trabalho colaborativo 

expresso na relação educacional entre professor e estudante. 

Na busca de compreender se a MM pode potencializar a SAI no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, utilizou-se em um primeiro momento, SAI partindo da 

abordagem expositiva de conteúdos curriculares previstos para a 3a série do Ensino Médio. 

Em um segundo momento, a SAI foi utilizada em outra turma de 3a série do Ensino Médio, do 

mesmo colégio, mas partindo de um conjunto de procedimentos da MM proposto por Burak 

(1994, 1998, 2004, 2010). 

O presente trabalho coletou informações pertinentes, com observações, análises 

comportamentais e cognitivas, relatos escritos de estudantes na elaboração do conhecimento 

matemático, destacando pontos positivos e/ou negativos das metodologias em estudo. 

 

3.2 Etapas e procedimentos da Investigação 

 

O estudo previu a realização de cinco etapas que estão sintetizadas na Figura 3.1 e 

detalhadas na sequência do texto. 

A primeira etapa constituiu-se da revisão bibliográfica, mediante a leitura sistemática 

e fichamento de obras, tais como: livros, artigos, dissertações e teses, que abordavam a MM, 

na Educação Básica. Também foram analisados escritos e experiências de autores que 

enfatizavam o modelo de SAI. Nesta etapa foram colhidos pontos pertinentes, abordados por 

autores, tanto na MM, quanto na SAI, constituindo um referencial teórico que suportou o 

desenvolvimento do estudo qualitativo, sendo aplicadas de forma conjunta, ambas as 

metodologias.  
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Figura 3.1 – Etapas da Pesquisa 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

A segunda etapa consistiu no desenvolvimento da experiência inicial do Professor 

Pesquisador (PP), com a metodologia de ensino da SAI, com estudantes da 3a série do Ensino 

Médio de um Colégio Público Estadual do município de Irati, no estado do Paraná. Para a 

implementação do projeto seguiram orientações de Bergmann e Sams (2016), os quais 

enfatizam que é necessário um planejamento de quais conteúdos serão abordados, como será 

produzido e disponibilizado on-line o material didático. 

Partindo destes princípios realizaram-se discussões, em sala de aula, sobre a aplicação 

da metodologia de ensino, formas de acesso em ambientes virtuais e identificados os 

conhecimentos prévios dos aprendizes sobre conteúdos a serem estudados. Tais abordagens 

são fundamentais para o sucesso no processo de ensino e aprendizagem. “O fator singular que 

mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isso e ensine-o 

de acordo” (AUSUBEL et al., 1980, p.137). 

A produção do material didático foi em consonância com o Plano de Trabalho 

Docente previsto para a série e período letivo. Os conteúdos mencionados concentraram-se na 

área de Estatística e Matemática Financeira. Optou-se pelo uso de videoaulas para a 

abordagem virtual dos conteúdos, pois de acordo com Valente (2014) estas se apresentam 

como um dos recursos mais utilizados, com bons resultados na aplicação da SAI. 
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Na produção do material virtual, o objetivo foi explicitar conceitos, definições, 

verificação de fórmula e explicações pertinentes sobre os temas em estudo. Quatro dos sete 

vídeos usados no desenvolvimento do projeto com a SAI foram gravados pelo PP, em um 

estúdio da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Campus Cedeteg. A escolha do local se 

deu devido ao isolamento do barulho e consequentemente melhor qualidade do som. A 

gravação foi através da câmera de celular, e manuscritos realizados em folha de papel sulfite 

com caneta de retroprojetor. Os vídeos foram editados no Software Camtasia. Os outros três 

vídeos foram produzidos pelo professor orientador desta pesquisa.   

No total foram disponibilizadas sete videoaulas, com tempo médio de duração de oito 

minutos. Os temas dos vídeos foram: i) média aritmética simples e média aritmética 

ponderada para dados isolados; ii) média aritmética com dados agrupados em tabela de 

distribuição de frequência; iii) mediana e moda com dados isolados; iv) introdução à 

Matemática Financeira com conceitos de porcentagem, aumento percentual e desconto 

percentual; v) conceito e cálculos de juros; vi) sistema de capitalização simples e sistema de 

capitalização composta; vii) conceito matemático de juro com os termos capital, prazo e taxa 

de juro. Todos estes conteúdos foram trabalhados adotando o modelo de SAI, sendo que os 

estudantes acessavam o material antes da aula e, em sala realizavam discussões sobre o vídeo, 

esclarecimento de dúvidas e posteriormente resolução de problemas com aplicação de tais 

conteúdos. 

Os vídeos foram encaminhados para a turma, em um grupo no WhatsApp, criado para 

tal finalidade, visto que, o aplicativo mostrou-se como o ambiente virtual mais viável para 

disponibilizar os conteúdos, com acesso da maioria dos estudantes envolvidos na pesquisa. 

Mas como o trabalho foi desenvolvido em um colégio situado na zona rural, com uma internet 

de baixa qualidade, alguns alunos tiveram dificuldades de acesso ao material e, para estes, foi 

repassado via Bluetooth. 

Para que todos tivessem tempo hábil de acessar, os vídeos foram disponibilizados com 

uma semana de antecedência, de modo que, os aprendizes estudaram previamente o conteúdo 

como “tarefa de casa”, anotaram dúvidas e levantaram questões que foram esclarecidas nas 

aulas presenciais. Conforme destacam Bergmann e Sams (2016) esta é a ação vital da SAI. 

Durante a aula presencial os estudantes foram divididos em grupos de três ou quatro 

integrantes. Seguindo indicações de Bergmann e Sams (2016) o tempo da aula com duração 

de 50 minutos foi dividido da seguinte proporção: 10 minutos para retomada do conteúdo do 
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vídeo, 10 minutos para perguntas e respostas sobre o vídeo, com esclarecimentos de dúvidas 

ou equívocos e 30 minutos para a realização de exercícios ou resolução de problemas. 

O trabalho em sala de aula teve a duração de 20 horas/aulas e consistiu-se na resolução 

de problemas, em que os estudantes acessavam os conteúdos dos vídeos para discutir e 

encontrar solução às situações propostas. Para a construção de tabelas de distribuição de 

frequência de dados, cálculo da média aritmética, mediana e moda, exploraram-se situações 

vivenciadas pelos estudantes, no próprio ambiente escolar, tais como, altura e massa muscular 

dos alunos da classe, número de acertos no simulado da Prova Brasil, consumo mensal de 

merenda. Nos conteúdos de Matemática financeira abordaram-se situações problemas 

envolvendo atividades agrícolas, meio em que os estudantes estavam envolvidos. 

A terceira etapa foi constituída do desenvolvimento de atividades, em outra turma de 

3a série do Ensino Médio, no mesmo colégio, iniciando com a apresentação da proposta de 

trabalho, com base na concepção de MM de Burak (1994, 1998, 2004, 2010), ressaltando as 

premissas e as etapas sugeridas para os encaminhamentos pedagógicos em sala de aula. 

Também se ressaltaram os encaminhamentos da SAI e uma sondagem sobre as formas de 

acesso em ambientes virtuais. 

Na sequência, os estudantes montaram 08 grupos com 04 alunos, denominados grupos 

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8 e, estiveram livres para que pudessem escolher os temas de 

sua preferência. Os temas sugeridos pelos grupos foram plantação de soja, ENEM, formatura, 

plantação de tabaco, festa e futebol. Dentre os temas levantados, o escolhido para estudo, por 

meio de votação, foi plantação de tabaco, com a justificativa dos que escolheram ser o meio 

de sobrevivência de muitas famílias da região. 

A partir da escolha do tema foram desenvolvidas as outras etapas da MM, sendo a 

pesquisa exploratória, levantamento dos problemas, resolução dos problemas e análise crítica 

das soluções. O modelo de SAI começou a ser utilizado na etapa da resolução dos problemas, 

na abordagem dos conteúdos, fornecendo suporte para a resolução dos mesmos, seguindo 

todos os passos, com esta metodologia, como descrito na etapa três da pesquisa. 

O trabalho em sala de aula teve a duração de 30 horas/aulas e puderam ser explorados 

conteúdos matemáticos como: construção de tabelas, média aritmética simples e ponderada, 

conversão de unidades de medida de área e volume, razão e proporção, porcentagem, sistemas 

de equações lineares com duas variáveis, perímetro e área de figuras planas, função do 2o 

grau, ponto de máximo e mínimo de uma parábola, progressão aritmética e juro composto. 
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Disponibilizaram-se videoaulas produzidas pelo PP e/ou links de vídeos do Youtube que 

abordavam os conteúdos mencionados. 

A quarta etapa foi constituída pela descrição das atividades, coleta, tratamento e 

análise dos dados. 

A quinta etapa consistiu-se na elaboração de um produto educacional, como subsídio 

aos professores da Educação Básica, resultante do trabalho desenvolvido na escola. Para 

tanto, procedeu-se na descrição do trabalho com a MM e SAI, fornecendo dicas pertinentes 

para o professor que queira utilizar esta metodologia de ensino nas aulas de matemática. 

  

3.3 Do Local, nível de ensino e duração do desenvolvimento da investigação 

 

A presente pesquisa foi realizada com duas turmas de 3a série, do Ensino Médio, de 

um Colégio Estadual, no município de Irati-PR, sendo denominado turma A e turma B.   

Com a turma A as atividades foram desenvolvidas nos meses de outubro e novembro 

de 2017, num total de 20 horas/aula, com a abordagem de conteúdos por meio de SAI e 

resolução de problemas em sala de aula. 

Com a turma B, as atividades foram desenvolvidas nos meses de abril, maio e junho 

de 2018, totalizando 30 horas/aula, envolvendo os encaminhamentos metodológicos da MM e 

SAI nas aulas de Matemática. 

 

3.4 Dos participantes 

 

Os estudantes da turma A que atuaram na pesquisa, estavam na faixa etária média de 

17 anos, num total de 22 alunos, sendo 14 meninas e 08 meninos. A turma B teve um total de 

32 alunos participantes, com faixa etária média de 17 anos, com um total de 32 alunos, sendo 

18 meninas e 14 meninos. 

A proposta de pesquisa foi submetida, inicialmente, ao Comitê de Ética da 

UNICENTRO, que após sua aprovação pelo parecer 2.174.879, de 17 de julho de 2017, foi 

enviada ao Núcleo de Irati, obtendo o protocolo 14.767.562-3, que foi autorizada pela 

Superintendente da Educação SEED-PR, datada de 30 de agosto de 2017. 

 



 

52 
 

3.5 Da coleta de dados 

 

Os dados empíricos foram coletados por meio de observações diretas, gravações de 

vídeos e questionário. Ambos os instrumentos de coletas se constituíram pelas produções dos 

estudantes durante a realização das atividades e pelos depoimentos espontâneos, de forma 

individual e/ou coletiva. 

Em relação ao questionário (Anexo A), este foi aplicado na turma B, com oito 

questões abertas, que se caracterizam como “Abertas, quando não apresentam alternativas 

para respostas, podendo o pesquisador captar alguma informação não prevista por ele ou pela 

literatura” (FIORENTINI e LORENZATO, 2009, p. 116). O objetivo deste questionário foi 

obter a visão dos estudantes sobre a SAI e MM, bem como sobre o trabalho conjunto com 

ambas as metodologias, identificando assim, potencialidades proporcionadas pela modelagem 

ao modelo de aula invertida. 

Outra ferramenta de coleta de dados presente nesta investigação foi o Diário de 

Campo, que proporciona segundo Fiorentini e Lorenzato (2009) um dos instrumentos mais 

ricos de coleta de informações, sendo registradas observações de fenômenos, descrições de 

pessoas e cenários, narrações de episódios e diálogos.  

Após coleta dos dados, a análise e interpretação seguiram o modelo sugerido por 

Bogdan e Biklen (1994), incidindo em uma análise indutiva. Essa análise consistiu, 

basicamente, de se trabalhar com as particularidades dos dados coletados, sem alterá-los, 

buscando-se núcleos de ideias que se constituíram em categorias referentes ao fenômeno ou 

objeto investigado. Para isso, identificaram-se os temas considerados relevantes e que 

responderam à questão norteadora da pesquisa, bem como, ao objetivo proposto, pois esta 

análise oportunizou compreensões mais abrangentes e interpretações geradas com a 

experiência do pesquisador, o referencial teórico e os dados coletados.   

 

3.6 Da metodologia do tratamento de dados 

 

A análise e interpretação dos dados foram desenvolvidas na concepção de Bogdan e 

Biklen (1994), com uma análise indutiva, na triangulação expressa pelos dados coletados, 

literatura referenciada e apontamentos do pesquisador.   

As etapas seguiram os passos indicados por Bogdan e Biklen (1994), sendo: i) 
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observação da compreensão do fenômeno de estudo no contexto onde ocorreu; ii) descrição 

das atividades, com fotografias, entrevistas, depoimentos, produções dos estudantes com o 

tema sugerido por estes; iii) preocupação com o processo de ensino e aprendizagem de 

maneira interativa; iv) os dados pesquisados demonstraram as perspectivas do trabalho no 

ambiente colaborativo e; v) a análise dos dados seguiu um processo indutivo através da inter-

relação entre professor e estudantes.    

Dentro da análise indutiva realizou-se o processo de categorização, buscando 

responder à questão norteadora que permeou esta pesquisa. “A categorização significa um 

processo de classificação ou de organização de informações em categorias, isto é, em classes 

ou conjuntos que contenham elementos ou características comuns” (FIORENTINI e 

LORENZATO, 2009, p. 134). 

As categorias de análise foram obtidas na pesquisa de campo, num processo 

interpretativo das atividades realizadas de modo virtual e em sala de aula, com base, no 

comportamento dos estudantes, suas atitudes e declarações. Para Fiorentini e Lorenzato 

(2009) essas categorias são classificadas como emergentes.  

Os critérios utilizados para a construção das categorias centraram-se na organização 

do material pelo professor, realização das atividades em sala de aula, participação dos 

estudantes, análise e interpretação dos resultados obtidos. Em decorrência dessa análise 

identificaram-se conceitos significativos, para o processo de ensino e aprendizagem, que 

apareceram nos dois momentos da pesquisa, e que permitiram uma comparação entre utilizar 

somente a SAI, e posteriormente, quando a SAI inicia e segue as etapas da MM. 

Sendo assim, emergiram oito categorias, sendo elas: i) trabalho em grupo, ii) 

aproveitamento do tempo, iii) comportamento dos estudantes, iv) motivação, v) elaboração do 

material virtual, vi) problemas matemáticos, vii) abordagem dos conteúdos, viii) papel do 

professor. A descrição das categorias será apresentada no Capítulo V que faz a análise e 

comparação dos dados. 

 

3.7 Do Produto Educacional 
 

O Produto Educacional ressalta o encaminhamento das atividades desenvolvidas 

durante a pesquisa, tornando-se assim, um guia de apoio pedagógico. O material pretende 

apresentar a estrutura didática utilizada e, assim, compartilhar com os professores de 

Matemática, principalmente aqueles que lecionam na Educação Básica, um pouco de 
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conhecimento sobre a Modelagem Matemática e Sala de Aula Invertida, bem como, relatar o 

caminho da experiência vivenciada na aplicação das duas metodologias. 

O objetivo é, portanto, fornecer subsídios teóricos e metodológicos aos professores da 

Educação Básica para a abordagem de conteúdos matemáticos, a partir da Modelagem 

Matemática no processo de Sala de Aula Invertida.  

Este contém um resumo sobre os principais pontos teóricos, bem como sua relação 

com as atividades propostas. São fornecidas orientações sobre a realização de atividades com 

MM e SAI, bem como dicas para a elaboração de videoaulas e disponibilização de conteúdos 

em ambientes virtuais de aprendizagem.  

Neste contexto, define-se ambiente virtual de aprendizagem como um espaço em que 

o professor disponibilizará conteúdos e, os estudantes acessarão o material e realizarão 

estudos prévios, como um apoio pedagógico às atividades presenciais.  

O Produto Educacional está estruturado com uma introdução, que faz as orientações 

iniciais e traça os objetivos almejados. Na sequencia, é constituído de seções, de modo, a tecer 

um fio condutor em direção a como fazer Modelagem Matemática e inverter o processo de 

ensino sob a perspectiva da Educação Matemática. 

Na primeira seção apresenta-se a concepção de Modelagem Matemática, sob a 

perspectiva da Educação Matemática, com destaque para a fundamentação teórica e descrição 

das etapas para o trabalho em sala de aula. 

A segunda seção destina-se a apresentação da Sala de Aula Invertida como uma 

metodologia de ensino, com as definições de autores conceituados, bem como, a descrição 

dos passos a serem seguidos para inverter a sala de aula. 

A terceira seção descreve a organização metodológica relativa à pesquisa de mestrado, 

com a descrição do caminho percorrido e dicas pertinentes para a efetivação do processo.  

Finalmente, as considerações finais refletem a respeito dessa prática metodológica, 

com destaque para as principais contribuições concebidas, para as aulas de Matemática, na 

Educação Básica. 

O desenvolvimento do Produto Educacional encontra-se em um material a parte da 

dissertação e o seu acesso e leitura permite uma visão metodológica detalhada, para quem 

queira replicar tal estratégia de ensino em sala de aula. 
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CAPITULO IV 

RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Este capítulo relata o desenvolvimento do projeto com a SAI e, posteriormente, com a 

SAI e MM. São descritas as atividades realizadas nos momentos enfatizados por Schmitz 

(2016), sendo antes da aula, durante a aula e depois da aula, etapas estas que são a essência 

do modelo invertido, e tem um embasamento teórico em Bergmann e Sams (2016), Munhoz 

(2015) e Valente (2014). As atividades com MM foram desenvolvidas cumprindo as etapas 

propostas por Burak (1994, 1998, 2004, 2010).  

 

4.1 Descrições das atividades com a Sala de Aula Invertida 

 

O modelo de SAI foi testado durante 20 h/a, em uma turma de 3a série, do Ensino 

Médio, composta por 22 estudantes. A figura 4.1 mostra o caminho adotado pelo pesquisador 

na realização das atividades. 

 

Figura 4.1 - O caminho da Sala de Aula Invertida 

 
Fonte: O autor, 2019 – adaptado de Schmitz (2016) 

 

A seguir, descrevem-se de forma detalhada as tarefas realizadas em cada um dos três 

momentos do processo, com destaque para o trabalho colaborativo entre professor e 

estudantes. 
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4.1.1 Antes da Aula 
 

A metodologia da SAI exige um planejamento detalhado do caminho a ser percorrido. 

“Tudo começa com você trabalhando de forma ativa como projetista instrucional para a 

definição das atividades a serem desenvolvidas” (MUNHOZ, 2015, p. 98). 

Para Bergmann e Sams (2016) o planejamento das atividades segue etapas 

fundamentais, como a escolha do conteúdo, elaboração do material didático, disponibilização 

virtual e encaminhamento da aula presencial.  

Partindo destes princípios, as abordagens dos conteúdos seguiram a ordem curricular, 

em conformidade com o Plano de Trabalho Docente previsto para a turma e período letivo, 

concentrados na área de Estatística e Matemática Financeira. 

Antes de iniciar a fase de elaboração do material didático, apresentaram-se aos 

estudantes as principais considerações da SAI, bem como a conscientização para o acesso e 

estudo prévio dos conteúdos, em momentos que antecedem a aula presencial. A metodologia, 

até então, era desconhecida pelos aprendizes e, os mesmos, mostraram empolgação para seu 

uso nas aulas de Matemática. 

Com o intuito de investigar a maneira adequada de disponibilizar o material on-line, 

consultaram-se as possibilidades e formas de acesso em ambientes virtuais. Constatou-se que 

a internet era de baixa qualidade, devido à localização, a qual era na zona rural e, que 21 dos 

22 alunos possuíam celulares, configurando assim, o dispositivo que seria o meio de acesso, 

principalmente das redes sociais como Facebook e WhatsApp.  

Conforme realça Bergmann e Sams (2016) a divulgação virtual do material deve 

ocorrer em um ambiente onde possa ser visto pelos alunos e, sendo assim, tudo irá depender 

de onde o projeto estará sendo desenvolvido. Neste caso, o WhatsApp apresentou-se como a 

melhor opção, visto que o aplicativo era familiar a quase todos os alunos, com destaque para o 

fato de que um estudante da turma se responsabilizou por criar um respectivo grupo, 

adicionando assim, os participantes atinentes.  

Seguindo o relato de que “Os vídeos gravados têm sido os mais utilizados pelo fato de 

o aluno poder assisti-los quantas vezes for necessário e dedicar mais atenção aos conteúdos 

que apresentam maior dificuldade” (VALENTE, 2014, p. 92). Assim, optou-se para a 

abordagem dos conteúdos por meio de vídeos curtos, com duração de no máximo 10 minutos, 

conforme orientações de Bergmann e Sams (2016). 

Ao planejar-se as videoaulas, encontrou-se em canais do YouTube uma diversidade de 
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material sobre os conteúdos a serem tratados. No entanto, os vídeos foram produzidos pelo PP 

e professor orientador da pesquisa, com o uso de recursos que estão ao alcance da maioria dos 

profissionais envolvidos. Artifícios estes, sendo câmera de celular, folha de papel e caneta de 

retroprojetor. Tal procedimento mostrou que a produção dos vídeos não precisa, 

obrigatoriamente, contar com sofisticados recursos profissionais. 

Os vídeos seguiram uma abordagem que permitia, além da introdução dos conteúdos, 

competências para o desenvolvimento das atividades propostas, em sala de aula, com 

autonomia necessária para que os estudantes aplicassem o conhecimento adquirido na 

resolução dos problemas propostos. 

Totalizando, desenvolveram-se sete videoaulas baseadas no planejamento, descrito a 

seguir. 

Vídeo 01: definição de medidas de tendência central, apontando números que 

caracterizam um conjunto de dados, denominando assim, de média aritmética simples ou 

média aritmética ponderada. Os conceitos dos conteúdos foram abordados por meio de duas 

situações que demonstraram o uso das duas medidas de tendência central. O vídeo pode ser 

acessado pelo link  https://www.youtube.com/watch?v=KMTV-0JR32Y&feature=youtu.be 

com duração de 6:28 min. 

Vídeo 02: apresentação da fórmula e explicações sobre o processo de calcular a média 

aritmética, quando os dados estão organizados em uma tabela de distribuição de frequência 

com intervalo de classe. As definições sobre o conteúdo foram tratadas por meio de uma 

situação fictícia que retrata o consumo de energia elétrica das famílias de um bairro, com os 

dados agrupados em uma tabela. O vídeo durou 8:54 min e pode ser visualizado pelo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=w69QgFltX5Q&feature=youtu.be 

Vídeo 03: conceito de moda e mediana e, os procedimentos para a determinação das 

duas medidas de tendência central com dados isolados, considerando um conjunto de dados 

com quantidade par e ímpar de elementos. A duração do vídeo foi de 8:01 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=ncm1uhwzp58&feature=youtu.be 

Vídeo 04: campo de estudo da Matemática Financeira, formas de representação 

decimal, fracionária e percentual de um número, bem como, o processo de calcular um 

aumento e um desconto percentual sobre o preço inicial de um produto ou fatura. A 

abordagem dos conteúdos ocorreu por meio de duas situações, tomando como base uma 

máquina de lavar roupa, em que inicialmente ocorreu um aumento em seu valor de compra e, 

https://www.youtube.com/watch?v=KMTV-0JR32Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w69QgFltX5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ncm1uhwzp58&feature=youtu.be
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em um segundo momento, um desconto de liquidação. O vídeo durou 7:35 min e tem o link 

https://www.youtube.com/watch?v=ywpg2oUALYg&feature=youtu.be. 

Vídeo 05: conceitos fundamentais da Matemática Financeira, indicando o valor do 

dinheiro no tempo. Para tanto se lançou o questionamento: um capital de R$1000,00 tem o 

mesmo valor daqui três meses? A partir da situação fundamentaram-se os conceitos teóricos 

de juro e remuneração de um capital. O vídeo teve a duração de 7:37 min, com o link  

https://www.youtube.com/watch?v=ySZAAI3bt5c&feature=youtu.be. 

Vídeo 06: conceito de capitalização ressaltando o sistema de juro simples e juro 

composto, com a construção de tabelas que simulam os cálculos do juro e montante ao longo 

dos períodos mensais. A duração do material virtual foi de 8:20 min, com o endereço 

eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=X3vEGvA5R7s&feature=youtu.be. 

Vídeo 07: conceito matemático de juro, envolvendo os termos: capital, prazo e taxa de 

juro. Apresenta-se o juro como uma grandeza diretamente proporcional ao capital, tempo e 

taxa percentual e, ainda, é comentado sobre o mês comercial. A videoaula durou 10:20 min, 

com o link https://www.youtube.com/watch?v=5FyX8ZB1gWQ&feature=youtu.be. 

Neste processo destaca-se que o material virtual deve ser disponibilizado com 

antecedência, para que todos tenham possibilidade de acesso e estudo. Nesta pesquisa, os 

vídeos foram postados no grupo do WhatsApp com uma semana de antecedência. 

Com a elaboração do material virtual faz-se necessário também, o planejamento das 

aulas presenciais. Sobre isso, Valente (2014) destaca que o professor deve traçar objetivos a 

serem atingidos, com os conteúdos e, desenvolver atividades que auxiliem os estudantes na 

construção do conhecimento. 

 
A sala de aula presencial assume um papel importante nessa abordagem pedagógica 
pelo fato de o professor estar observando e participando das atividades que 
contribuem para o processo de significação das informações que os estudantes 
adquiriram estudando on-line (VALENTE, 2014, p. 91). 

   

Assim, foram elaboradas pelo PP, situações problemas para a exploração dos 

conteúdos mencionados nos vídeos, as quais serão relatadas na fase da aplicação do projeto, 

na fase durante a aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=ywpg2oUALYg&feature=youtu.be.
https://www.youtube.com/watch?v=ySZAAI3bt5c&feature=youtu.be.
https://www.youtube.com/watch?v=X3vEGvA5R7s&feature=youtu.be.
https://www.youtube.com/watch?v=5FyX8ZB1gWQ&feature=youtu.be.
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4.1.2 Durante a Aula 

 

O encaminhamento da aula com preceitos da SAI, é totalmente diferenciado, se 

comparado com uma aula tradicional. “Uma das formas pelas quais o método de sala de aula 

invertida é mais conhecido diz respeito à mudança do ‘trabalho de casa’” (MUNHOZ, 2015, 

p. 119). A aula começa de forma on-line e, conforme aponta Bergmann e Sams (2016), este é 

o “dever de casa”, onde os alunos estudam antecipadamente o conteúdo. 

Sobre o vídeo 01, média aritmética simples e média ponderada, a aula presencial 

iniciou-se com discussões sobre os conteúdos, que duraram em torno de 10 minutos, onde os 

estudantes realizaram comentários e esclareceram dúvidas com o PP.  

Na etapa inicial da aula constatou-se que todos os estudantes assistiram ao vídeo, pois 

conceituavam média aritmética simples e média aritmética ponderada, com a diferenciação de 

ambas e, relatavam exemplos de aplicações em diversas situações cotidianas, como no cálculo 

da média da nota bimestral e idade dos alunos.  

O único estudante que não assistiu ao vídeo, em casa, foi devido ao fato de não ter 

celular, mas o mesmo relatou que assistiu na escola, no aparelho do colega. Tal fato revelou o 

trabalho colaborativo entre os aprendizes e a motivação pela metodologia inovadora e, 

demonstra que a capacidade de se relacionar no ambiente escolar é considerada relevante. 

Após os encaminhamentos iniciais, os estudantes organizaram-se em grupos, com 

quatro ou cinco integrantes, conforme afinidade e, resolveram as quatro situações problemas, 

descritas a seguir: 

 

1) Se um aluno já fez dois trabalhos e obteve notas 8,5 e 5,0, qual deve ser a nota 

do terceiro trabalho para que a média aritmética seja 7,0? 

2) Qual é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos, 9 

pessoas de 20 anos e 5 pessoas de 16 anos? 

3) Calcule a média aritmética ponderada de um aluno que obteve no bimestre 8,0 

na prova (peso 2); 7,0 na pesquisa (peso 3); 9,0 no debate (peso 1) e 5,0 no 

trabalho de equipe (peso 2). 

4) A média das idades dos 11 funcionários de uma empresa era de 40 anos. Um 

dos funcionários se aposentou com 60 anos, saindo da empresa. Qual a média de 

idades dos 10 funcionários restantes? 
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A resolução e discussão dos resultados dos problemas duraram 2 horas/aulas, sendo 

que o trabalho cooperativo, em grupo, mostrou-se como diferencial no desenvolvimento das 

atividades, visto que os estudantes por meio do celular retomavam ao vídeo, discutiam e 

procuravam estratégias de solução. Além do conteúdo da videoaula, os estudantes contavam 

com o auxílio do PP, que circulava pelos grupos esclarecendo dúvidas e, configurando o 

cenário como uma espécie de dinâmica escolar.  

As quatro situações problemas foram resolvidas seguindo as explicações e modelo 

explicitado na videoaula. A figura 4.2 apresenta a resolução de um estudante para a situação 

problema 4. 

 

Figura 4.2 – Resolução de um estudante acerca da situação problema 4 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Para finalizar a atividade, os aprendizes registraram as soluções na lousa e discutiram 

as formas de resolução dos grupos. Com tal procedimento houve maior socialização do 

conteúdo apresentado na videoaula 01. 

A terceira aula iniciou-se com discussões sobre o vídeo 02 e percebeu-se que os 

estudantes mostraram compreensão do conteúdo. Alguns anotaram a fórmula no caderno e, 

destaca-se o fato de que um destes relatou assistir ao vídeo em casa e também no ônibus, 

durante o percurso para o colégio, assistindo novamente com um colega. Tal situação remete 

a uma das principais ações da SAI que é a viabilidade de acesso ao material on-line onde e 

quando quiser e, revelando assim, a empolgação e o comprometimento dos aprendizes. 

Como a professora da disciplina de Educação Física mediu a “altura” e “peso” dos 

alunos, com registros dos dados no caderno, o PP propôs a construção de tabelas de 
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distribuição de frequência, com intervalos de classes, para posteriormente realizar o cálculo 

da média aritmética. Os estudantes acataram a proposta e confeccionaram duas tabelas. 

Enquanto construíam as tabelas, a pedagoga esteve presente na sala, fazendo a 

divulgação do número de acertos do simulado da Prova Brasil, por aluno. Diante da situação, 

um estudante levantou a possibilidade de construir mais uma tabela com os números, para o 

cálculo da média de acertos. A opinião foi atendida e a atividade realizada.   

A seguir, são apresentados as tabelas e o cálculo da média aritmética através das 

figuras 4.3, 4.4 e 4.5. 

 

Figura 4.3 – Tabela de peso dos alunos 

 
Fonte: O autor, 2019 

 
Figura 4.4 – Tabela com a altura dos alunos 

 
Fonte: O autor, 2019 
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Figura 4.5 - Número de acertos do simulado da Prova Brasil, por aluno 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Ao total utilizaram-se 4 horas/aulas e, o trabalho presencial marcou a abordagem dos 

conteúdos, com situações vivenciadas pelos próprios estudantes. As estratégias de solução 

para o cálculo da média seguiram as instruções da videoaula, com auxílio do PP que 

desenvolveu a função de intermediador e facilitador do processo de ensino e aprendizagem. 

O terceiro momento presencial durou 4 horas/aulas, tendo como base os conteúdos 

abordados no vídeo 03, com o tema moda e mediana. 

Neste momento da pesquisa, observou-se que os estudantes apresentavam 

familiaridade com a metodologia de ensino, com destaque para o comprometimento de 

acessar e estudar os conteúdos virtuais. Devido à qualidade ruim da internet na região, muitos 

recebiam o vídeo por Bluetooth, o que garantia o estudo prévio do tema central da aula. 

Para a resolução dos problemas, além de moda e mediana, também se explorou a 

média aritmética, com a possibilidade de relacionar-se as três medidas de tendência central, 

com a interpretação e significação de cada uma. A figura 4.6 apresenta o desenvolvimento de 

uma atividade, por um estudante. 

Sobre o material virtual destaca-se a organização de alguns estudantes, que revelaram 

criar pastas para armazenar os vídeos, alegando que poderiam servir como base na preparação 

para o vestibular ou para estudos posteriores. 
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Figura 4.6 – Atividade desenvolvida por um estudante 

 
Fonte: O autor, 2019 

 
A décima primeira aula teve seu início com discussões sobre o vídeo 04 que 

apresentou as formas de representação decimal, fracionária e percentual de um número, assim 

como, o processo de calcular um aumento e desconto percentual sobre o preço inicial de um 

produto. A figura 4.7 mostra as anotações feitas por um estudante sobre o material virtual.  

 

Figura 4.7 - anotações feitas por um estudante sobre o material da vídeo aula 4 

 
Fonte:  O autor, 2019 
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O fato de assistir-se e realizar-se anotações sobre o material virtual possibilitou a 

formação de conceitos primitivos sobre os conteúdos, fomentando discussões, no momento 

inicial da aula e sendo a base teórica para a resolução dos problemas propostos pelo professor.  

Durante o desenvolvimento das atividades, os estudantes puderam ser colaborativos, 

pois em grupo havia troca de informações, discussões e esclarecimentos. As estratégias de 

solução promoveram debates sobre os conteúdos inerentes aos problemas, com autonomia e 

domínio da matéria por alguns dos estudantes ao explicarem, com propriedade, aos seus 

colegas, os assuntos que eram abordados nos vídeos. 

As situações problemas exploraram conteúdos da Matemática Financeira com 

porcentagem, acréscimo e desconto percentual, baseadas em condições de vendas propostas 

por lojas da cidade, como destaque para o problema, a seguir: 

 

Um celular custa R$ 1700,00 e está sendo vendido, com desconto, de 40% à vista ou 

1+9 parcelas de R$ 112,99. Em que forma de pagamento o celular terá menor valor? 

 

A socialização das soluções, no quadro, pelos grupos, mostrou que distintas estratégias 

de solução conduziram a mesma resposta e, que a abordagem da videoaula 4 foi fundamental 

para compreensão dos conteúdos inerentes, durante 4 horas/aulas presenciais. A figura 4.8 

mostra a solução apresentada por um grupo. 

 

Figura 4.8 – Solução apresentada por um grupo 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Durante o momento presencial destaca-se o comportamento de alguns alunos, antes 

vistos como indisciplinados, que atrapalhavam o fluxo da aula com conversas paralelas não 

relacionadas aos conteúdos. Estes estudantes agora estavam conectados ao celular, com fone 

de ouvido, revendo aos vídeos e desenvolvendo as atividades propostas, mostrando assim, 

aceitação pela metodologia adotada. 
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Ao movimentar-se pelos grupos, verificou-se o uso do celular com finalidade 

pedagógica, de modo que, o recurso tecnológico permitiu o acesso instantâneo ao vídeo e a 

possibilidade de realizar pesquisas na internet de termos relacionados à aula. Vale destacar no 

que diz respeito à agregação das TIC’s no processo de ensino e sua devida aprendizagem, 

especificamente da Matemática, onde estas possibilitam o acesso às fontes de conhecimento e 

também somam no sentido de aumentar a motivação e o interesse pelos aprendizes. 

O vídeo 05, vídeo 06 e vídeo 07 abordaram temas relacionados à Matemática 

Financeira, com a definição de capital, juro, montante, taxa e período de aplicação, bem 

como, a proporcionalidade entre a taxa e o período. Também o material explicitou os sistemas 

de juro simples e juro composto, bem como, a diferença entre ambos. Para cada vídeo, foram 

utilizadas 2 horas/aulas presenciais, seguindo o mesmo caminho usual: discussão do material 

virtual, esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas em grupos. 

Durante a troca de informações do material virtual notou-se que os estudantes 

compreenderam os conceitos de juro simples e composto, pois apresentavam as características 

e diferenças entre ambos, sendo que no sistema de juro simples as capitalizações são 

realizadas sobre o capital inicialmente aplicado, enquanto que, no sistema de juro composto, 

as capitalizações são efetuadas sobre o montante do final do período.  

Sobre os sistemas de capitalizações, as atividades consistiram, no início, na construção 

de duas tabelas de aplicação a juro simples e juro composto de determinado capital a mesma 

taxa de juro, com a possibilidade de comparar o montante em cada período nos dois sistemas 

de capitalização. A figura 4.9 e figura 4.10 explicitam o desenvolvimento das tabelas. 

 

Figura 4.9 – Tabela explicitando capitalização simples 

 
Fonte: O autor, 2019 
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Figura 4.10 – Tabela explicitando capitalização composta 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Tendo o vídeo e a construção da tabela, com o auxílio do PP, os estudantes 

demonstraram bom entendimento dos conteúdos, aplicando os conceitos na resolução de 

problemas.  

Ao circular pelos grupos, observaram-se discussões entre os estudantes sobre as altas 

taxas de juros cobradas por lojas e cartão de crédito e, as baixas taxas de juros oferecidas por 

bancos para aplicação na poupança. Tal debate promoveu um enriquecimento no 

desenvolvimento da aula e, assim, a Matemática cumpriu seu papel de auxiliar na formação 

do aprendiz para a vida cotidiana, do mesmo modo, como cidadão pleno. 

Com o total de 20 horas/aulas finaliza-se a aplicação da pesquisa envolvendo o 

modelo de SAI. O envolvimento dos alunos nas atividades virtuais e presenciais marcou o 

desenvolvimento do projeto, apontando assim, os estudantes como participantes ativos no 

processo de ensino e aprendizagem.  

 

4.1.3 Depois da Aula 

 

Quando se propõe a abordagem de conteúdos matemáticos, por meio de uma 

metodologia de ensino diferente da tradicional, tem-se a expectativa de que melhore o 

desempenho dos participantes e que se apresentem contribuições positivas para o processo de 

ensino e aprendizagem. Munhoz (2015) relata que comprovar ou não a veracidade desse fato é 

primordial no processo de SAI. 

Assim, Munhoz (2015) sugere uma avaliação contínua que vai desde a navegação do 
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material virtual até o desenvolvimento final das atividades e, que estão incumbidos nesse 

processo, estudantes e professor. Os resultados submeteram-se a reflexões e a adoção de 

estratégias para cada videoaula, de modo que, produziu-se melhoria das competências e 

habilidades no uso da metodologia, para a aprendizagem dos conteúdos. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem ocorreu em três momentos, sendo 

estas na socialização do vídeo, no desenvolvimento das atividades em grupos e na 

apresentação das soluções das situações problemas. 

Durante a socialização dos vídeos foi possível notar se os estudantes haviam ou não 

estudado o material como “dever de casa”, pois o PP instigava-os a realizarem pequenos 

comentários sobre os conteúdos e sobre a navegação e qualidade expositiva do material. Nesta 

etapa, os alunos receberam um conceito que foi incluso na nota final, e assim, “[...] é 

necessário atribuir notas como elemento de incentivo para que as atividades aconteçam” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 74). 

Com a explanação dos estudantes, o PP tinha a oportunidade de avaliar a qualidade do 

vídeo, tempo de duração e se a forma de abordagem atingiu a meta na formação de conceitos 

matemáticos. Todos os apontamentos levantados eram considerados para a produção das 

próximas videoaulas. 

Durante o desenvolvimento das atividades, o PP andava pela sala de aula, com o 

intuito de verificar a participação ativa de cada estudante dentro de seu respectivo grupo. As 

observações mostraram estratégias de solução e indicavam a aprendizagem coletiva e 

individual dos conteúdos matemáticos. Nesse procedimento também se identificavam 

dificuldades de aprendizagem, bem como, lacunas no aprendizado de conteúdos anteriores, as 

quais poderiam ser trabalhadas pelo PP ou no próprio grupo, pelos estudantes que 

apresentavam maior compreensão do tema. Nessa fase, os estudantes recebiam mais um 

conceito que era incluso na nota final. 

Para finalizar a norma avaliativa, houve uma socialização na resolução das atividades, 

onde os grupos expunham as estratégias de solução. Também, cada estudante entregava de 

forma escrita seu trabalho. Sendo assim, o PP pesquisador pode avaliar de forma oral e escrita 

todas as atividades desenvolvidas, atribuindo mais um conceito. 

Ao final de 20 horas/aulas, os conceitos foram convertidos para notas, o que resultou 

numa média final para cada estudante, computada no boletim escolar. “Os alunos são 

incentivados a participar das atividades on-line e das presenciais, sendo que elas são 
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computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, valem nota” (VALENTE, 2014, p. 86). 

Para a avaliação do processo, como um todo, da metodologia da SAI, os estudantes 

foram convidados a expor suas impressões, de forma escrita, levantando tópicos que 

consideraram pertinentes. Além dessas declarações, três estudantes propuseram-se a relatar 

sobre a metodologia com a gravação de áudios. A apresentação desses dados ocorrerá no 

próximo capítulo, que aborda a discussão dos resultados.  

 

4.2 Descrições das atividades de Modelagem Matemática e Sala de Aula Invertida 
 

Nesta segunda fase da pesquisa, os encaminhamentos para a aplicação do modelo de 

SAI iniciaram em sala de aula. É a reinversão da Sala de Aula Invertida – ou, em inglês, “flip 

the flipped classroom” (BLIKSTEIN e SCHNEIDER, 2013).  

Para tanto, aplicou-se o modelo de ensino em uma turma de 3a série do Ensino Médio, 

visto que, a fase anterior da pesquisa, também foi desenvolvida em uma turma de 3a série. O 

trabalho durou 30 horas/aulas e consistiu na abordagem conjunta da MM e SAI.  

A concepção de MM adotada foi a de Burak (1994, 1998, 2004, 2010), que consiste 

em cinco etapas sendo: escolha do tema, pesquisa exploratória, levantamento dos problemas, 

resolução dos problemas e análise crítica das soluções. 

Inicialmente, em sala de aula, os estudantes puderam escolher um tema de estudo e, 

sobre este, realizaram uma pesquisa exploratória, coletando dados pertinentes sobre o assunto. 

Tais dados serviram de suporte para formulação de situações problemas, as quais indicaram a 

necessidade do estudo de conteúdos matemáticos para sua resolução. Foi neste momento que 

se inseriu o modelo de aula invertida, onde por meio de videoaulas, os estudantes acessavam e 

estudavam o material virtual em casa e, em sala, com base nos conteúdos estudados, 

buscavam solução para os problemas, onde, posteriormente realizavam a análise crítica das 

soluções. 

Na conversa inicial com a turma apresentou-se o modelo de ensino da SAI, com 

destaque para a importância do acesso e estudo prévios dos materiais fornecidos pelo 

professor, em momentos que antecedem a aula presencial, que fundamentam e auxiliam no 

desenvolvimento das atividades, em sala. Também se enfatizou as etapas da MM, o que 

motivou e despertou a curiosidade dos estudantes, principalmente pelo fato da escolha do 

tema. A figura 4.11 mostra o caminho adotado pelo pesquisador na realização das atividades. 
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Figura 4.11 - O caminho da Modelagem Matemática e Sala de Aula Invertida 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

A seguir, serão descritas as atividades desenvolvidas em cada uma das etapas, segundo 

o tema selecionado. 

 

4.2.1 Escolha do tema 
 

A possibilidade de sugestão do tema de estudo, de início, ocasionou espanto aos 

estudantes, tendo em vista que os mesmos perguntaram se, exclusivamente, deveria envolver 

números. Diante disso, conforme enfatiza Burak (2010), torna-se fundamental o papel do 

professor, como um mediador, para explicar que o tema pode estar relacionado com qualquer 

área de interesse e, não precisa, obrigatoriamente, envolver Matemática. 

Com a concepção de Burak (1994, 1998, 2004, 2010) de que a escolha de um tema é 

ponto de partida para o trabalho com MM e, que este será considerado o diferencial no 

desenvolvimento das atividades, principalmente no que concerne à motivação no processo de 

ensino e aprendizagem, o PP levantou a possibilidade de que todos os estudantes pudessem 

compartilhar o que desejariam estudar. Os temas levantados como sugestões foram: futebol, 

música, robótica, formatura, vestibular, ENEM, plantação de fumo e plantação de soja. 
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Para o desenvolvimento desse trabalho, considerou-se que a escolha de um tema seria 

suficiente para se coletar dados relevantes, de modo a verificar influências que a aplicação 

conjunta, das duas metodologias, MM e SAI, proporcionaria para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. Desse modo, dentre os temas sugeridos, realizou-se o processo 

de votação e o tema escolhido foi fumicultura. 

No processo de votação evidenciou-se que a escolha do tema fumicultura ocorreu por 

ser de conhecimento da maioria dos estudantes e, também, pelo fato de ser a principal fonte 

de renda das famílias da região, onde o colégio está localizado. A situação evidencia o desejo 

dos aprendizes estudarem algo que está intrínseco em suas atividades diárias e, 

concomitantemente, ressalta a importância da relação escola, família e trabalho. Após a 

escolha do tema, o professor orientou que os estudantes formassem grupos com três ou quatro 

integrantes, para discutirem sobre a coleta de dados, na pesquisa exploratória. 

 

4.2.2 Pesquisa exploratória 

 

A pesquisa exploratória é a etapa da MM em que os estudantes são orientados a 

realizarem discussões sobre o tema, levantando tópicos que serão a base da coleta de dados, 

os quais darão subsídio na formulação dos problemas. Dessas conversas surgiram alguns 

apontamentos como: as fases do plantio de fumo, formas de cuidar corretamente da plantação, 

preparo do solo, plantação de fumo orgânico e convencional, organização da produção em 

classes, preço de venda por classe e problemas de saúde relacionados ao tabagismo. 

Dentre os apontamentos citados, o que fomentou discussões foi a plantação de fumo 

orgânico e convencional, visto que, as famílias da região cultivam as duas variedades. Alguns 

estudantes defendiam que a plantação de fumo orgânico é mais lucrativa, pois na venda, o 

preço por quilo é maior. Por outro lado, estudantes afirmavam que o fumo convencional gera 

uma renda maior, pois ainda que o preço seja menor, a produtividade por sua vez, supera de 

modo diretamente proporcional ao fumo orgânico.  

Nesse instante da aula notou-se o desejo dos estudantes realizarem um comparativo 

entre as duas qualidades de fumo e, o PP pesquisador destacou a importância de coletarem-se 

informações que possibilitassem tal ação. Diante da situação, um estudante, caracterizado 

como E1 falou: “Vou realizar a pesquisa com meu pai, está bem fácil, pois ele anota todos os 

gastos, desde o plantio até a colheita e, assim vejo os gastos para 40 mil pés de fumo 



 

71 
 

convencional e também depois vejo a questão da venda”. 

Outro estudante, E2, comentou: “Minha pesquisa também vai ser neste sentido, mas 

irei coletar, então, informações sobre os custos do fumo orgânico, que é o que minha família 

planta”. Nesse momento, E3 ressalta: “Apesar da plantação de fumo ser o que sustenta nossa 

região, não podemos esquecer que o cigarro faz muito mal para a saúde, assim minha 

pesquisa será sobre os problemas de saúde ocasionados pelo fumo”. 

Com a descrição das falas, destaca-se a discussão inicial em torno do tabaco, de um 

lado como uma fonte de renda e, por outro, como um mal à saúde humana.  Diante da 

situação, o PP comentou sobre a possibilidade de coleta de qualquer informação de interesse 

sobre o tema e, que todos teriam espaço para defender sua respectiva posição. Também o PP 

destacou que os dados poderiam ser colhidos por meio de entrevista escrita ou gravada, em 

livros ou panfletos que as empresas de tabaco fornecem aos produtores, ou ainda, na internet. 

Assim, findaram-se as duas primeiras aulas e, percebeu-se a expectativa dos estudantes para 

os próximos encontros. 

A pesquisa exploratória foi realizada individualmente e, como atividade extraclasse. 

Na aula da semana seguinte, os estudantes reuniram-se em grupos, conforme suas afinidades e 

compartilharam os dados coletados. Inicialmente, a discussão concentrou-se nos grupos e, 

posteriormente, cada um teve a oportunidade de apresentar sua pesquisa para toda a turma.  

Na exibição da pesquisa destaca-se a motivação e maturidade dos estudantes, pois 

estes, sentiam-se entusiasmados por comentar sobre algo que fazia parte do trabalho familiar, 

com domínio sobre o conteúdo e respeito aos colegas, nos diversos assuntos sobre o tema. 

Outro destaque se deu em relação à pesquisa exploratória, a mesma conduziu ao 

conhecimento de técnicas que puderam ser compartilhadas entre os estudantes e familiares, 

conforme destaca E4, “Ao pesquisar na internet encontrei uma fórmula com a qual é possível 

calcular a quantidade de pés de fumo plantados em um hectare (ha), mostrei isso para meu 

pai, fizemos a conta e ele falou que dá certo”. A figura 4.12 mostra a fórmula encontrada pelo 

estudante. 
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Figura 4.12 – Fórmula encontrada por um dos estudantes envolvidos 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Diversos assuntos foram pesquisados sobre o tema fumicultura, como por exemplo, o 

histórico de que a planta começou a ser cultivada nas sociedades indígenas da América 

Central, para ser utilizada em rituais religiosos e, chegou ao Brasil com a migração da tribo 

tupi-guarani.  O ato de fumar iniciou-se por meio do cachimbo e o costume espalhou-se por 

várias partes do mundo, sendo que, somente depois da Primeira Guerra Mundial o mesmo 

começou a ser usado em forma de cigarro. Na atualidade o fumo é cultivado como uma 

atividade econômica mundial, gerando milhões de dólares. 

Uma das pesquisas apontou para os problemas ambientais, com destaque para o 

elevado uso de agrotóxicos que ocasiona a poluição do solo, ar e nascentes de água. Também 

o corte de árvores que são utilizadas na secagem das folhas do tabaco. Sobre a secagem o E5 

comentou: “Hoje em dia toda lenha utilizada para secar fumo vem de árvores que são 

plantadas, a maioria eucalipto, a própria empresa fumageira fiscaliza e não é possível 

utilizar lenha de árvore nativa”. 

O cultivo do tabaco foi referenciado por vários estudantes, com destaque para as fases 

da cultura que vai desde o plantio até a classificação e venda das folhas. Destaca-se o texto 

produzido por E6: “Primeiramente as sementes são plantadas em bandejas até ficar em um 

tamanho adequado para mudar no terreno, que é preparado para receber as mudas de fumo. 

No preparo do solo são usadas técnicas, como o plantio direto, onde são aproveitadas as 

leiras da safra passada, semeando aveia, assim, o plantio direto não precisa lavrar a terra, 

economizando veneno. Do plantio até a colheita é preciso de muito cuidado, e se não tiver 
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pelo menos um trator, o serviço fica muito pesado. Depois da colheita o fumo é secado em 

estufas, pelo menos por cinco dias, onde a temperatura do fogo e umidade é controlada. 

Depois de seco o fumo é armazenado e classificado em classe, de acordo com a cor, do mais 

claro, para o mais escuro. Estas classes são feitas bonecas, que consiste em juntar folhas de 

fumo do mesmo tipo, e depois as bonecas são prensadas e feitos fardos. A venda é realizada 

por classes de qualidades, tendo um preço médio, sendo chamadas de BO1, BO2, TO1, TO2, 

CO1, CO2, entre outras classes”. 

No exposto acima, observa-se que E6 utilizou em seu texto, termos que são próprios 

dos agricultores que cultivam tabaco, o que valoriza o vocabulário regional e insere-o no meio 

escolar. 

Sobre a diferença entre fumo orgânico e convencional E7 descreve: “O tabaco pode 

ser orgânico, onde não é utilizado agrotóxico, mas o cultivo dessa qualidade requer mais 

trabalho manual, entretanto, o preço de venda é bem valorizado. O tabaco que não é 

orgânico tem o uso de muitos tipos de veneno durante o ciclo de produção, e geralmente os 

produtores plantam o convencional por ter facilidade avançada em cultivar e cuidar até a 

colheita, pois com a tecnologia avançada, existem todos os tipos de agrotóxicos para pragas 

e doenças do fumo”. Ainda sobre o fumo orgânico, E7 enfatiza: “O orgânico é mais suave, no 

seu procedimento, além de não receber agrotóxicos, o tabaco passa por uma lavagem de 

vapor de água que enfraquece a nicotina presente na erva, em vez do banho químico que o 

tabaco tradicional leva para ser prensado e embalado”. 

Também E8 aponta características marcantes entre o fumo orgânico e o convencional, 

“A diferença entre o fumo tradicional e o orgânico já começa antes mesmo de ser plantado, 

pois para receber essa modalidade, o solo precisa estar pelo menos três anos sem receber 

agrotóxico ou fertilizante químico, e isso é garantindo com fiscalização pesada dos órgãos 

regulares”. 

Os problemas que o tabaco pode ocasionar à saúde também foram destaque e 

proporcionaram debates nos grupos. A figura 4.13 apresenta parte da pesquisa de E9. 
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Figura 4.13 – Fragmento da pesquisa de E9 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Além dos problemas que o cigarro ocasiona para a população, em geral, os estudantes 

também destacaram que os produtores ficam expostos aos agrotóxicos e que apesar das vestes 

de proteção, os venenos podem fazer mal à saúde. O trabalho é árduo, diante de sol e chuva, 

com noites sem dormir para secar as folhas na estufa, mas mesmo com essas adversidades, os 

produtores encontram na cultura do fumo uma fonte de renda para manter os gastos da 

família. Diante do exposto, alguns estudantes afirmaram que buscam estudar, pois têm a 

esperança de encontrar uma profissão com trabalho menos denso. 

Deste modo, ao final de quatro horas/aulas, encerra-se a fase da pesquisa exploratória, 

com destaque para a produção de material sobre o tema e, também, de discussões pertinentes 

que possibilitaram a interação e participação dos estudantes na aula. A coleta de dados 

possibilitou a formulação de situações problemas e será apresentada no próximo tópico. 
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4.2.3 Levantamento dos problemas 

 

Com a coleta de informações sobre o tema fumicultura, os estudantes foram orientados 

a elaborar situações problemas, conforme interesse de resolução, que envolvessem conteúdos 

matemáticos ou assuntos de qualquer área do conhecimento. Para o desenvolvimento dessa 

etapa organizaram-se grupos, com quatro participantes, denominados: G1, G2, G3, G4, G5, 

G6, G7 e G8.  

Conforme mencionado na pesquisa exploratória, os estudantes apresentaram de forma 

conjunta, o desejo de comparar a plantação de fumo orgânico e fumo convencional, quanto 

aos gastos do plantio e renda de venda. Assim, formulou-se a primeira situação problema:  

1) Qual plantação apresenta maior lucro, 40 mil pés de fumo orgânico ou 40 mil pés 

de fumo convencional? 

Para responder à questão mencionada, além dos dados coletados na pesquisa 

exploratória, mostrou-se necessário buscar mais informações para a tabulação das despesas de 

cada uma das culturas e, depois, a apresentação de uma média de produção e venda de tabaco.  

No trabalho colaborativo entre os grupos, na organização de informações e na 

realização de cálculos para responder o primeiro problema, os estudantes revelaram a 

possibilidade de explorar mais situações com os dados coletados e, assim, estudar outros 

conteúdos matemáticos.  

Para tanto, atendendo aos anseios dos estudantes, o PP orientou que cada grupo 

formulasse mais uma situação problema, de modo a explorar conteúdos, conforme o interesse 

de estudo. O papel do PP foi fundamental na orientação e direcionamento da atividade, para 

que os dados constituíssem a formulação dos problemas, apresentados na sequência.  

2) Na venda de 1000 kg de tabaco um produtor obteve um lucro de R$8590,00. Nesta 

produção havia dois tipos: BO1 e CO3, vendidos por R$11,60 e R$7,30 o kg, 

respectivamente. Qual é a quantidade vendida de cada tipo de tabaco?  

O quadro abaixo apresenta dados sobre a venda de tabaco de um produtor: 

Tipo de tabaco Valor por kg (reais) Quantidade vendida 
(arroba) 

CO3 7,30 13 
BO1 11,60 18 
CO1 10,30 7 
BO2 8,03 26 
TO1 11,04 9 

Fonte: www.afubra.com.br 

http://www.afubra.com.br
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Considerando uma produção de 2530 kg, qual seria o total obtido na venda utilizando 

a média de venda do quadro acima?  

4) Para o cultivo das mudas de fumo, um agricultor tem 140 metros de tela para 

cercar dois espaços, sendo: um deles quadrado e o outro retangular, com comprimento igual 

ao triplo da largura. Para aproveitar o terreno, a soma das áreas deve ser a menor possível. 

Qual a área da região quadrada e da região retangular? 

5) Na plantação, os pés de fumo são organizados em carreiras. Em determinado 

terreno o comprimento das carreiras aumenta e com isso, a quantidade de pés de fumo 

plantados também aumentam. Se um agricultor plantou 1378 pés de fumo, colocando 3 na 

primeira carreira, 7 na segunda carreira, 11 na terceira carreira e, assim por diante, até 

todos os pés de fumo serem plantados, quantas carreiras foram formadas? 

6) Um produtor de fumo obteve um lucro em sua safra de R$ 60.000,00, do qual 

decidiu aplicar 40% em um banco, a taxa de juro composto de 0,7% ao mês. Após 3 anos de 

aplicação, qual o valor resgatado? 

7) Um pulverizador de forma cilíndrica tem 2 metros de comprimento e 1 metro de 

diâmetro. Para a pulverização em uma lavoura de fumo, será utilizado 6 ml de veneno para 

cada litro de água, qual a quantidade de veneno necessária para dissolver com água no 

pulverizador? 

8) O tabagismo é responsável por 90% das doenças pulmonares, sendo que, em torno 

de 25% levam a morte. Qual a taxa de mortalidade das doenças pulmonares? 

9) O preço do adubo passou de R$ 46,00 para R$ 74,50 nos dois últimos anos. No 

primeiro ano, o percentual de aumento registrado foi de 20%; qual foi então o percentual de 

aumento registrado no segundo ano em relação ao último preço do adubo? 

Tendo os problemas formulados, antes da próxima etapa da MM, que é a resolução 

dos mesmos, houve a necessidade do estudo de conteúdos matemáticos, sendo estes 

abordados pelo processo da SAI, seguindo as fases antes da aula, durante a aula e depois da 

aula. 

 

4.2.4 Antes da Aula 

 

O material virtual foi organizado pelo PP, com base nas situações problemas 

elaboradas pelos estudantes, sendo enfatizados os conteúdos matemáticos que forneciam 
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suporte para a resolução dos mesmos. Tal abordagem ocorreu por meio de videoaulas, sendo 

que algumas delas foram gravadas pelo PP e outras encontradas em canais do YouTube, 

devido ao grande número de conteúdos matemáticos que necessitaram ser estudados para a 

resolução dos problemas. No total foram disponibilizadas nove videoaulas, pelo WhatsApp, 

baseadas no planejamento, descrito a seguir. 

Vídeo 01: conceitos básicos de Estatística, como a definição de população e amostra, 

variáveis qualitativas e quantitativas, coleta e organização de dados em tabelas e distribuição 

de frequência.  A videoaula com duração 9:03 min foi encontrada no canal do YouTube Dá 

uma Força, no link https://www.youtube.com/watch?v=r991SFQr9Nw&feature=youtu.be, 

servindo de base na resolução da situação problema 1. 

Vídeo 02: definição de medidas de tendência central, apontando números que 

caracterizam um conjunto de dados, denominando assim, de média aritmética simples ou 

média aritmética ponderada. Os conceitos dos conteúdos foram abordados por meio de 

situações que demonstraram o uso das duas medidas de tendência central. O vídeo foi 

produzido pelo PP, sendo também utilizado na primeira fase da pesquisa, somente com a 

aplicação da SAI. Sua duração é de 6:28 min e pode ser acessado pelo link  

https://www.youtube.com/watch?v=KMTV-0JR32Y&feature=youtu.be, sendo a base teórica 

para resolução do problema 1 e problema 3. 

Vídeo 03: definição de sistemas de equações lineares com duas incógnitas e o método 

da adição, como possível estratégia de solução. O conteúdo foi mencionado por meio de uma 

situação problema que envolveu a compra de água de coco e sanduíche. O PP produziu a 

videoaula, com duração de 2:46 min, sendo a base teórica para a resolução do problema 2, 

com o link https://www.youtube.com/watch?v=5LmiLR6q_xw&feature=youtu.be 

Vídeo 04: conceito de progressão aritmética (PA), com a definição de razão e termos 

de uma PA; apresentação da fórmula do termo geral e interpolação aritmética.  A videoaula 

fundamentou a resolução do problema 5, durou 09:48 min, sendo visualizada no link 

https://www.youtube.com/watch?v=Bv8vRXpvp88&feature=youtu.be no canal do YouTube 

Vestibulandia.com. 

Vídeo 05: campo de estudo da Matemática Financeira, formas de representação 

decimal, fracionária e percentual de um número, bem como, o processo de calcular um 

aumento e um desconto percentual sobre o preço inicial de um produto ou fatura. O vídeo 

durou 7:35 min, contribuindo para a resolução do problema 1, problema 8 e problema 9, 

https://www.youtube.com/watch?v=r991SFQr9Nw&feature=youtu.be,
https://www.youtube.com/watch?v=KMTV-0JR32Y&feature=youtu.be,
https://www.youtube.com/watch?v=5LmiLR6q_xw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bv8vRXpvp88&feature=youtu.be
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produzido pelo PP e também utilizado na primeira fase da pesquisa, com a SAI, onde tem o 

link https://www.youtube.com/watch?v=ywpg2oUALYg&feature=youtu.be 

 Vídeo 06: conceito matemático de juro, envolvendo os termos: capital, prazo e taxa de 

juro. Apresenta-se o juro como uma grandeza diretamente proporcional ao capital, tempo e 

taxa percentual e, ainda é comentado sobre o mês comercial. A videoaula durou 10:20 min, 

com o link https://www.youtube.com/watch?v=5FyX8ZB1gWQ&feature=youtu.be, sendo que 

a mesma foi produzida pelo professor orientador da pesquisa e contribuiu na resolução do 

problema 6. 

Vídeo 07: conceito de capitalização ressaltando o sistema de juro simples e juro 

composto, com a construção de tabelas que simulam os cálculos do juro e montante ao longo 

dos períodos mensais. A duração do material virtual foi de 8:20 min, com o endereço 

eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=X3vEGvA5R7s&feature=youtu.be, produzido 

pelo professor orientador da pesquisa e, sendo a fundamentação teórica para a resolução do 

problema 6. 

Vídeo 08: apresentação da forma geométrica do cilindro, com a fórmula para o cálculo 

de seu volume.  A videoaula foi postada no canal do YouTube Vivendo a Matemática, com o 

link https://www.youtube.com/watch?v=FI41-Yzla04&feature=youtu.be, teve duração de 

7:27 min e fundamentou a resolução do problema 7. 

Vídeo 09: função do 2o grau, estudo do vértice de uma parábola, ponto de máximo e 

ponto de mínimo. Duração 6:49 min, postado no canal do YouTube Matemática Fácil com o 

link https://www.youtube.com/watch?v=kTrfwNLmB84&feature=youtu.be, auxiliando na 

resolução do problema 04. 

Conforme mencionado anteriormente, os vídeos foram organizados pelo PP com o 

intuito dos alunos estudarem os conteúdos matemáticos e assim, ter uma fundamentação 

teórica para resolver os problemas elaborados. No entanto, em algumas situações problemas, 

além do material virtual, houve a necessidade do PP abordar outros tópicos dos conteúdos 

matemáticos que não estavam no vídeo, de modo a fornecer suporte na busca de solução. 

 

4.2.5 Durante a Aula 

 

Nesta fase da SAI concretizou as duas etapas da MM, sendo a Resolução dos 

Problemas e Análise Crítica das Soluções, as quais estão descritas nos próximos tópicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ywpg2oUALYg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5FyX8ZB1gWQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X3vEGvA5R7s&feature=youtu.be,
https://www.youtube.com/watch?v=FI41-Yzla04&feature=youtu.be,
https://www.youtube.com/watch?v=kTrfwNLmB84&feature=youtu.be,


 

79 
 

4.2.5.1 Resolução dos Problemas 

 

Depois de assistir ao vídeo 01 e vídeo 02, como “dever de casa”, o encontro presencial 

iniciou-se com a socialização das impressões dos estudantes, bem como, com as dúvidas dos 

temas de estudo. Com as explanações sobre a coleta e organização de dados em tabelas e, 

sobre média aritmética simples e ponderada, iniciaram-se as estratégias de solução.  

Em grupos, os estudantes buscaram compartilhar informações que permitissem 

construir tabelas, retratando todos os gastos e valores de venda da plantação de fumo 

convencional e orgânico. Para tanto, realizaram anotações no caderno, mas logo E5G1 

apontou a possibilidade de construir uma tabela com o uso do computador. Assim, a opinião 

foi acatada pelos grupos e na aula seguinte, os estudantes trouxeram seus notebooks para o 

desenvolvimento das atividades. As figuras 4.14 e 4.15 mostram o trabalho, em sala de aula. 

 

Figura 4.14 – Foto de estudantes realizando o trabalho em sala de aula 

 
Fonte: O autor, 2019 
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Figura 4.15 – Foto de estudantes realizando o trabalho em sala de aula 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Destaca-se a fala E10G2: “Precisamos construir quatro tabelas, sendo duas para os 

custos e outras duas para as vendas das duas culturas, e assim, conseguimos resolver o 

problema, mas antes temos que consultar os outros grupos, pois não temos todos os custos do 

fumo orgânico, e para construir a tabela temos que seguir as dicas que o professor falou no 

vídeo”. Tal apontamento indica o trabalho colaborativo dos grupos e mostra a videoaula como 

uma base para a aplicação dos conteúdos matemáticos na resolução dos problemas. 

Compreendidos os conceitos da estatística descritiva, mencionados no vídeo 01, os 

estudantes organizaram-se para a confecção das tabelas, conforme divisão dos grupos: G1 e 

G2 custos do fumo orgânico (figura 4.16), G3 e G4 custos do fumo convencional (figura 

4.17), G5 e G6 venda do fumo orgânico por média de produção (figura 4.18), G7 e G8 venda 

do fumo convencional por média de produção (figura 4.19). 
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Figura 4.16 – Custo Fumo Orgânico 

 
Fonte: O autor, 2019 

 
Figura 4.17 – Custo do fumo convencional 

 
Fonte: O autor, 2019 

 
 

A tabulação dos dados nas duas tabelas gerou discussões entre os estudantes e a 

expectativa de que o fumo orgânico teria a renda final maior, visto que, os custos das culturas 

apresentaram uma diferença expressiva e, além do mais, o fumo orgânico tem o acréscimo de 

60% sobre o preço de venda das classes. Mas E15G2 comentou: “Apesar de ter uma diferença 
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de mais de 13 mil reais nos custos de produção para 40 mil pés, o fumo orgânico produz bem 

menos, eu acredito que no final o fumo convencional vai ser mais lucrativo”. E11G4 

expressou: “Por isso que minha família planta o fumo convencional”. 

Em relação à produção e classes de cada uma das culturas de fumo, os estudantes 

fizeram uma estimativa, com seus familiares, em safras anteriores e, sobre o preço médio de 

venda utilizaram valores da safra 2018. E21G6 ressaltou: “Mais uma vez vamos usar a 

estatística que o professor explicou no primeiro vídeo”.  

O fumo, tanto orgânico quanto convencional, é vendido por classes de qualidades que 

apresentam diferentes preços, sendo que as mais comuns são: BO1, BO2, BO3, CO1, CO2, 

CO3, TO1, TO2, TO3, XO1, XO2, XO3, entre outras que podem variar de empresa para 

empresa. 

Na coleta de informações com produtores da região, os estudantes levantaram que, em 

média, 40 mil pés de fumo convencional produzem 8000 kg de folhas secas e 40 mil pés de 

fumo orgânico produzem 3200 kg de folhas secas, sendo necessário assim, distribuir estes 

valores com as estimativas das classes, que podem variar de produtor para produtor e de safra 

para safra. E1G1 comenta: “Esses valores das tabelas podem variar, mas é assim que 

trabalha a estatística, que diz no vídeo, com amostras e médias”. Mais uma vez ressalta-se a 

importância do material virtual, sendo a fundamentação para a resolução dos problemas. 

Problemas estes, que fazem parte da vida cotidiana da grande maioria dos estudantes e suas 

respectivas famílias onde, poderão vir a ser tomados como problemas “triviais”, fazendo por 

obrigação apenas o domínio do conteúdo em questão, reafirmando desta forma o mérito do 

conhecimento. 

As tabelas, a seguir, retratam vendas de produção do fumo convencional e orgânico, 

conforme as estimativas de classes, dos estudantes dos grupos G5, G6, G7 e G8. 

 

Figura 4.18 – Venda do fumo convencional 

 
Fonte: O autor, 2018 
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Figura 4.19 – Venda do fumo orgânico 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

E assim, obteve-se o cálculo de venda para o fumo orgânico e convencional, no 

entanto, para o fumo orgânico foi preciso determinar o acréscimo percentual sobre o bônus 

final e, o mesmo realizou-se com base nas explicações do vídeo 05, sobre aumento percentual, 

com indicação na figura 4.20. 

 

Figura 4.20: Cálculo do Aumento Percentual 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Para finalizar a primeira situação problema, os grupos descreveram a conclusão, 

indicada na figura 4.21. 
 

Figura 4.21 - Solução do Problema 1 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Na sequência, iniciou-se o processo de resolução das demais situações problemas e 

percebeu-se familiaridade dos estudantes com a metodologia da SAI. Estes mostraram 
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responsabilidade no acesso ao material fora da sala de aula, anotações sobre os conteúdos, 

esclarecimento de dúvidas com o PP e, nos momentos presenciais, estratégias de solução. As 

discussões geradas durante a resolução foram valiosas e, os estudantes mostraram motivação 

por elaborarem os problemas e domínio pleno do tema.  

Para o problema 2, observou-se que a maioria dos grupos montou um sistema de 

equações lineares, seguindo as explicações fornecidas no vídeo 03 e, resolveram pelo método 

da adição (Figura 4.22). Um grupo resolveu por tentativa e erro, fazendo combinações entre 

as classes de fumo e os possíveis resultados, como ilustrado na Figura 4.23. 

E1G1: “As duas maneiras de resolver dão certo, por sistemas aplica um conteúdo que 

o professor ensinou no vídeo, mas a matemática dá para aplicar em nossas atividades, até na 

plantação de fumo como elaboramos este problema, e daí fica legal de ir resolvendo por 

tentativa, multiplicando a quantidade de fumo vendida pelos preços e verifica que os valores 

se aproximam das quantidades dos problemas”.  

 

Figura 4.22 - Solução do Problema 2 por Sistema Linear 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

Figura 4.23 - Solução do Problema 2 por Tentativa e Erro 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor, 2019 
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A partir do conteúdo Média Aritmética Simples e Média Aritmética Ponderada, 

disponibilizado no vídeo 02, os estudantes desenvolveram o processo de resolução do 

problema 3. A primeira discussão centrou-se na relação das unidades de medida de massa, 

sendo o quilograma e a arroba. Muitos comentaram que, geralmente, a arroba não é uma 

unidade de medida utilizada na venda de fumo, que o mais comum é o quilo. E7G2: “Uma 

arroba são 15 quilos, mas fumo não se vende em arroba e sim por quilo, então vamos ter que 

transformar”. E10G3: “Gado e erva mate são vendidos por arroba”. 

Com o conhecimento da relação entre as duas unidades de medida de massa, 

transformou-se a quantidade de fumo vendida de cada uma das classes para quilogramas, 

sendo: 195 kg de CO3, 270 kg de BO1, 105 kg de CO1, 390 kg de BO2 e 135 kg de TO1. A 

Figura 4.24 apresenta uma das soluções apresentadas por um dos grupos, sendo que é possível 

notar o conceito de média ponderada para determinar o preço médio do tabaco e, 

posteriormente, multiplicou-se pela quantidade vendida pelo produtor, calculando-se assim, a 

resposta do problema. 

 

Figura 4.24 - Solução do Problema 3 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

O desenvolvimento da atividade foi marcado pelo trabalho cooperativo, em grupo, em 

que os estudantes por meio do celular assistiam novamente ao vídeo e procuravam estratégias 

de solução. Além do conteúdo da videoaula, os estudantes ainda contavam com o auxílio do 

PP, que circulava pelos grupos esclarecendo dúvidas.  

A situação problema 4 foi a que os estudantes apresentaram maior dificuldade de 

resolução, sendo necessária a intervenção superior do PP. O vídeo 09 com a abordagem sobre 

função quadrática, vértice da parábola, ponto de máximo e ponto de mínimo, forneceu suporte 

para as estratégias de solução, mas antes, fora necessário o domínio do conceito de área e 

perímetro.  

E30G8: “São 140 metros de tela e esse valor está se referindo ao comprimento total 
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que vai cercar os dois espaços”. 

PP: “Sim, um espaço é quadrado e outro é retangular. E quando somamos as medidas 

destes espaços o que calculamos?” 

E2G1: “O perímetro”. 

PP: “Isso mesmo, o perímetro, então, precisamos estabelecer uma relação entre os 

espaços a serem cercados, e o que temos de dados, até agora, é que uma região é quadrada e 

a outra é retangular com comprimento igual ao triplo da largura, e lembrando que a soma 

dos dois cercados é 140 metros. Agora é com vocês”. 

Ao circular pelos grupos verificou-se que os estudantes traçaram duas figuras, sendo 

um quadrado de lado x e, um retângulo com dimensões y e 3y. 

PP: “Muito bem, percebi que os grupos estão no caminho certo, agora precisamos 

estabelecer a relação entre o perímetro e a área, lembrando que a área deve ser a menor 

possível”. 

E7G2: “Já sei, é o ponto de mínimo da parábola que o professor explicou no vídeo, 

então, precisamos escrever uma função do 2o grau, mas tenho que pensar como”. 

A fala do estudante mostra a importância do acesso ao material, em momentos que 

antecedem a aula e, os vídeos fornecem apoio para a aplicação dos conteúdos matemáticos no 

desenvolvimento das estratégias de solução. 

A resolução prosseguiu com a determinação do perímetro do quadrado (4x) e 

perímetro do retângulo (8y). E assim, os membros de G6 montaram a equação: 4x + 8y = 140. 

PP: “Muito bem, agora temos uma equação do perímetro das duas figuras, podemos 

até dividir por 2 para que os números fiquem menores, e precisamos pensar na relação com 

área”. 

E21G6: “Muito fácil, a área do quadrado é x2 e área do retângulo 3y2 então área total 

x2 + 3y2” 

PP: “Exatamente, temos duas equações: 2x + 4y = 70 e A = x2 + 3y2 e o vídeo 08 dá 

dicas importantes”. 

Nesse momento, fazendo uso do celular, os estudantes retomaram ao vídeo 08 e, a 

partir da abordagem do material virtual iniciou-se o processo de construção de uma função 

quadrática. 

Os seguintes cálculos puderam ser observados no G4:  
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2x + 4y = 70 

2x = 70 – 4y 

x = 35 – 2y 

Assim, escreveu-se uma equação de x em função de y e tal situação deu origem a uma 

função da área:  

A(y) = x2 + 3y2 

A(y) = (35 – 2y)2 + 3y2 

A(y) = 1225 – 140 y + 4 y2 + 3y2 

A(y) = 7y2 - 140y + 1225 

Com a função, E15G4 enfatizou: “Temos uma função do 2ograu, o coeficiente a é 

igual a sete, a parábola tem concavidade voltada para cima, assim, a função tem ponto de 

mínimo”. 

PP: “Está correto, e o que significa encontrar este valor?” 

 E15G4: “É encontrar o menor valor possível de y, que é a medida do lado do 

retângulo”. 

E16G4: “Vamos voltar ao vídeo para ver a fórmula do ponto de mínimo”. 

E assim, com a fórmula yv =  determinou-se o ponto de mínimo da função, sendo      

y = 10, que substituído na equação x = 35 – 2y encontrou-se x = 15. 

Com os valores mínimos de x e y finalizou-se a situação problema, sendo a área da 

região quadrada 225 m2 e a área da região retangular 300 m2. 

O problema 5 tratou da distribuição das mudas de fumo em carreiras e, para auxiliar 

na resolução, o PP disponibilizou o vídeo 04 com a apresentação do conceito de PA. Os 

estudantes comentaram que a situação pode ser vivenciada na plantação de tabaco, em 

terrenos, cuja medida dos lados não é regular e, assim, o comprimento das carreiras aumenta. 

E1G1: “Nesse caso podemos notar que a quantidade de pés de fumo aumenta de 

quatro em quatro”. 

PP: “Você pode me dizer o significado matemático disso”? 

E1G1: “Pelo que entendi ao assistir ao vídeo é que temos uma sequência de pés de 

fumo que aumentam por carreira e isso é uma PA, que tem uma razão quatro”. 

E32G8: “Se quiser dá para ir escrevendo os valores e aumentando de quatro em 

quatro, mas para ser mais objetivo usa a fórmula do termo geral e soma dos termos para 

determinar a quantidade de carreiras”. A figura 4.25 mostra a resolução de um dos grupos. 
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 Figura 4.25 – Resolução de problema por um dos grupos de pesquisa 

 
Fonte: O autor, 2019 

 
Ao iniciar-se a resolução do problema 6 os alunos esclareceram dúvidas sobre os 

vídeos 06 e 07, principalmente com o conceito de juro composto, destacando que as 

capitalizações são realizadas sobre o capital do mês anterior e, por isso, em alguns casos 

recebe a denominação “juro sobre juro”. Com a explanação do vídeo e conversa sobre o 

material em sala de aula, notou-se a compreensão do significado da fórmula do juro 

composto, uma vez que E30G8 destacou: “Se for ver é como se fosse uma função, que a 

partir de um capital aplicado vai se pagando juro que é somado com este capital e forma um 

montante”. 

PP: “E qual seria o tipo da função?” 

E30G8: “Uma função exponencial porque tem uma incógnita de expoente, e quanto 

mais dinheiro depositar, se o juro for alto, o montante cresce rapidamente”. 

A fala do estudante desencadeou comentários de que é necessário que os plantadores 

de tabaco apliquem o dinheiro da safra, na poupança, sendo que, uma parte eles precisam para 

se manter durante o ano, uma vez que, a venda é realizada de modo concentrado, nos 

primeiros meses do ano. A outra parte do capital é necessária que permaneça guardada com o 

intuito de juntar um montante maior para investir-se na propriedade, ou em outras coisas, 

como comprar um carro, por exemplo, mas que a taxa de juro da poupança é muito baixa e o 
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dinheiro fica no banco somente como uma forma de segurança, para que não se deixe em 

casa.  

O problema gerou debate da situação que os fumicultores enfrentam no dia-a-dia, 

sendo um trabalho árduo, mas que ainda se apresenta como uma fonte de renda considerável, 

para os pequenos agricultores da região, que não tem terreno suficiente para plantar outras 

culturas, como a soja, por exemplo. 

E24G7: “Se plantar um alqueire de soja o lucro será de mais ou menos três mil reais, 

e se plantar um alqueire de fumo o lucro ultrapassa 50 mil reais, por isso que quem não tem 

muito terreno se obriga plantar tabaco”. 

Ao circular pelos grupos verificou-se que os estudantes não apresentaram dificuldade 

de resolução, com o celular retomaram aos vídeos, calcularam a porcentagem e aplicaram a 

fórmula: M = C (1 + i)n encontrando o valor de R$ 24.000,00. 

Para a resolução do problema 7 foi disponibilizado o vídeo 08 que abordou o cálculo 

do volume do cilindro. A princípio, os estudantes comentaram que a forma cilíndrica é a mais 

comum para os pulverizadores e, que a aplicação do veneno com trator, utilizando um 

pulverizador como o retratado no problema, ocorre somente no início da cultura, pois depois, 

o fumo cresce e o trator quebra a plantação, sendo necessário realizar o trabalho, de forma 

manual, com pulverizador pequeno, utilizado nas costas. 

Com as explicações do vídeo, os grupos traçaram metas de solução, calculando a área 

da base do pulverizador ( ), encontrando o valor aproximado de 0,785 m2 e, depois 

determinaram o volume (V = A base h), sendo 1,57 m3. Nesse momento foi necessária a 

intervenção do PP, com explicações no quadro, pois os estudantes não lembravam a 

transformação da unidade de medida de metros cúbicos para litros. Feita a transformação, 

encontraram que o volume de água do pulverizador era de 1570 litros e, por meio de uma 

regra de três, determinaram a quantidade total de 9430 ml de veneno.  

E2G1: “Quase dez litros, na prática dá para utilizar dez litros do veneno”. 

Ao resolverem o problema 8 retomaram as discussões levantadas na pesquisa 

exploratória, sobre os malefícios do fumo, com destaque para as doenças respiratórias. A ideia 

defendida pelos estudantes, é que os governantes deveriam investir, ainda mais, na 

conscientização contra o tabagismo e criar programas que possibilitassem novas fontes de 

renda, para os agricultores que sobrevivem da cultura do tabaco.   

A resposta do problema 8 foi encontrada seguindo orientações do vídeo 05, sobre o 
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cálculo da porcentagem, no entanto, a interpretação do resultado foi apavorante, pois o 

número mostra que muitas pessoas morrem, vítimas do tabagismo. Abrangem-se duas 

situações com extremos um tanto opostos. Assim sendo, tem-se de um lado o fumo como uma 

fonte de renda, modo de sobrevivência de muitas famílias e, por outro lado, uma droga que 

destrói a saúde das pessoas. 

Para finalizar, o problema 9 tratou do aumento de preço do adubo, que é um dos 

principais insumos da plantação de fumo convencional. A situação destaca dois acréscimos 

percentuais e o conteúdo base de resolução foi retratado no vídeo 05.  

Ao circular pela sala verificou-se que as estratégias de solução se dedicaram em 

calcular o aumento de 20% sobre o valor inicial, ou seja, 20% de R$ 46,00, que resulta em R$ 

9,20. Esse valor foi somado a R$ 46,00, sendo que assim, o preço da saca do adubo passou a 

custar R$ 55, 20. 

E3G1: “Bem, agora precisamos calcular o valor da porcentagem que aumentou, pois 

sabemos que o preço final do adubo é R$ 74,50”. 

Diante da situação, a maioria dos estudantes retomou ao vídeo 05, para verificar o 

conceito de porcentagem e, aplicando uma regra de três encontraram a solução para o 

problema, com um valor aproximado de 35%, conforme aponta a figura 4.26. 

 

Figura 4.26 – Resolução de problema por um aluno 

  Fonte: O autor, 2019 
 

A seguir, será descrito sobre a última etapa da MM, onde se faz uma análise crítica das 

soluções para verificar se as mesmas servem como repostas dos problemas. 
 

4.2.5.2 Análise Crítica das Soluções 

 

Com base nas atividades desenvolvidas em sala de aula, no diálogo dos estudantes em 

questões que diziam respeito à solução dos problemas, realizaram observações, comentários e 

discussões sobre o tema fumicultura. Os problemas levantados possibilitaram a abordagem de 
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conteúdos matemáticos, de forma dinâmica e contextualizada, com situações vivenciadas 

pelos estudantes e por seus familiares. 

O problema 1, além dos dados coletados na pesquisa exploratória, exigiu a busca de 

informações que possibilitaram a comparação de custos e venda entre a cultura de fumo 

orgânico e convencional.  A organização dos dados em tabelas facilitou a visualização dos 

números, a qual permitiu a conclusão sobre o problema levantado. Os conceitos estatísticos 

abordados no vídeo 01 mostraram-se fundamentais para nortear o desenvolvimento das 

atividades, que apesar de não chegarem à mesma solução, tendo em vista que cada grupo 

coletou e tabulou os seus dados, a resposta final mostrou que o custo do fumo orgânico é 

menor, o preço de venda tem um acréscimo de 60% por quilo, porém, a produção do fumo 

convencional é maior e, faz com que o cultivo dessa espécie de tabaco seja mais atrativo. 

No problema 2, todos os grupos chegaram na mesma solução, sendo 300 kg de fumo 

BO1 e 700 kg de CO3. Seguindo a abordagem do vídeo 03, a maioria dos estudantes montou 

um sistema de equação linear e resolveu pelo método da adição, mas também, teve a 

resolução por tentativa e erro, que converteu para a mesma resposta. Ao compartilhar a 

solução, os estudantes comentaram que, na Matemática não existe uma forma única de cálculo 

e que caminhos diferentes podem conduzir a um mesmo resultado. 

Em relação ao problema 3, o procedimento do vídeo 02 fez com que os grupos 

traçassem a mesma estratégia de solução, sendo esta, pelo cálculo da média aritmética 

ponderada, com um valor final de R$ 23.680,80. A unidade de medida de massa, arroba, 

trouxe à plenária o debate das diferentes unidades de medida para representar uma grandeza e, 

o uso adequado para cada situação, como por exemplo, que o tabaco não é vendido em arroba, 

mas sim em quilo, sendo necessário efetuar uma transformação equivalente. 

O problema 4 exigiu a aplicação dos conteúdos matemáticos, tais como perímetro, 

área do retângulo e do quadrado, equação do 1o grau com duas variáveis, função quadrática, 

vértice da parábola, ponto de máximo e ponto de mínimo. O vídeo 09, sobre função 

quadrática, embasou as táticas de solução, porém, os estudantes necessitaram retirar 

informações do problema e interpretá-las, de modo a criar um modelo que representou a 

situação e permitiu a solução. Verificou-se um trabalho colaborativo entre os grupos e PP, 

com trocas de informações e discussões sobre a aplicação dos conteúdos da videoaula, que 

acarretaram na indicação de uma área quadrada de 225 m2 e área da região retangular 300 m2, 

de modo a fazer o melhor uso dos 140 metros de tela dispostos pelo produtor. 
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A distribuição das mudas de tabaco em carreiras, foi o tema do problema 5, sendo 

apresentado uma sequência de 3, 7, 11, e assim por diante, mudas por leiras, de modo a 

plantar 1378 pés de fumo. Com as explicações do vídeo 04, os grupos chegaram ao resultado 

de 26 carreiras, com o uso da fórmula do termo geral e soma dos termos de uma progressão 

aritmética, determinando o valor de n (carreiras de fumo) em uma equação do 2o grau. 

Sobre a aplicação do lucro da safra de um produtor, no problema 6, mostrou-se 

necessário determinar o valor percentual de 40%, depositado em um banco, à taxa de juro 

composto, sendo encontrado um capital de R$ 24.000,00. Com base no vídeo 07 que tratou 

sobre o sistema de capitalização composta, os estudantes aplicaram a fórmula do juro 

composto, resultando em um montante de R$ 30.720,00, ao final de três anos.  A resposta do 

problema conduziu a perspectiva de que mesmo sendo baixa a taxa de juro da aplicação, o 

montante final adquire um valor considerável, com as capitalizações mensais de “juro sobre 

juro” apresentando-se como uma forma de acumular dinheiro para comprar bens com valores 

mais elevados. 

O volume de um pulverizador, de forma cilíndrica, foi calculado no problema 7, 

tomando como apoio o conteúdo ilustrado na videoaula 08, encontrando-se um valor de 1570 

litros. Como a situação exigia a determinação da quantidade de veneno que deveria ser 

dissolvida na água contida no pulverizador, na proporção de 6 ml de agrotóxico para cada 

litro de água, então, os estudantes utilizaram uma regra de três e encontraram a solução de 

9420 ml, ou aproximadamente, 9,5 litros.   

Os danos que o cigarro ocasiona à saúde humana, discutido no problema 8, mostrou 

que 90% das doenças pulmonares são provenientes do tabagismo e, que desse percentual, 

22,5% levam a morte. Os estudantes mostraram preocupação em relação aos números e a 

conscientização de que, apesar de a fumicultura ser a principal fonte de renda das famílias da 

região, o ato de fumar deve ser combatido. 

Para o problema 9, os grupos desenvolveram estratégias de resolução, focados na 

videoaula 05, calculando o aumento percentual de 20% sobre o preço inicial do adubo, 

resultando assim, em R$ 55,20 e, sendo o preço final R$ 75,50, por meio da regra de três 

encontraram que o segundo aumento percentual foi de 35%. O resultado mostrou o aumento 

excessivo no preço dos insumos agrícolas e a indicação de que tal situação diminui a 

rentabilidade dos agricultores.  

Com o cumprimento de todas as etapas da MM, faz-se necessário uma avaliação sobre 
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o uso da metodologia, bem como sobre o trabalho conjunto com a SAI. 

 

4.2.6 Depois da Aula 
 

Nesta fase da SAI avaliou-se o processo como um todo, refletindo sobre a produção do 

material virtual, acesso e aplicação em sala de aula, considerando também as cinco etapas da 

MM. 

A avaliação do ensino e aprendizagem ocorreu de forma contínua, verificando-se a 

participação dos estudantes no desenvolvimento das atividades. Cada aluno ganhou um 

conceito pelo seu desempenho nas etapas da pesquisa exploratória, formulação dos 

problemas, acesso e discussão do material virtual, resolução dos problemas e análise crítica da 

solução, sendo que esses conceitos foram convertidos em uma nota final. 

Para o processo avaliativo adotou-se um roteiro de questões propostas por Munhoz 

(2015, p. 95) que permitiram analisar as características da atuação do discente e docente no 

procedimento metodológico. Aspectos que perpassam o momento virtual e presencial foram 

avaliados, de modo reflexivo para desfrutar-se dos resultados e buscar-se melhoria de 

desempenho.  

 

Como enxergou a participação dos alunos no processo? 
Aumentou seu grau de interação com o aluno? 
Sentiu que os alunos apresentam maior controle sobre o que estão fazendo? 
Como foi o aproveitamento das experiências anteriores dos alunos? 
Como você avalia a colaboração no ambiente? 
Assinale alguma situação em que pode aprender uma nova alternativa para 
solucionar algum problema? 
Descreva quais características dos alunos que podem indicar uma participação 
insuficiente na aplicação do método (MUNHOZ, 2015, p. 95).  
 

Em todas as etapas da pesquisa constatou-se o envolvimento dos estudantes, expresso 

pela busca de informações e coleta de dados para criar e resolver situações problemas, pela 

curiosidade, pela motivação em acessar os vídeos, compreender os conteúdos matemáticos e 

propor respostas para as questões em destaque, tornando-os participantes ativos na construção 

de sua própria aprendizagem. 

O processo de aula invertida, com as atividades iniciando em sala de aula, seguindo os 

passos da Modelagem, motivou os estudantes na escolha do tema e proporcionou 

envolvimento na pesquisa exploratória, com a coleta de dados que serviram de inspiração para 
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a elaboração dos problemas. 

A elaboração das situações problemas pelos próprios estudantes, fez com que os 

aprendizes se tornassem ativos no processo educacional e, apontou a aplicação da Matemática 

em diversas situações cotidianas, dentro do tema de estudo. 

A busca de solução para os problemas exigiu a abordagem de conteúdos matemáticos 

e, neste momento da pesquisa, mostrou-se fundamental o método da SAI, com o estudo 

prévio destes conteúdos, antes da aula, por meio de videoaulas. O material virtual 

fundamentou teoricamente a resolução dos problemas e possibilitou uma discussão dinâmica 

sobre os conteúdos, na relação colaborativa entre estudantes e professor. 

O trabalho em grupo incentivou a cooperação entre os estudantes, sendo que aqueles 

com maior facilidade auxiliavam os que tinham dificuldades de entender e aplicar os 

conteúdos matemáticos.  

O PP intermediou o processo, esclarecendo dúvidas e abordando tópicos dos 

conteúdos que não foram referenciados nos vídeos, mas que eram necessários para o 

desenvolvimento das soluções dos problemas, além de retomar conteúdos básicos da 

Matemática em que os alunos mostravam defasagem. 

Assim, ao final de 30 horas/aulas de aplicação do projeto destacaram-se fatores 

essenciais para a aprendizagem dos alunos, como motivação, realização de pesquisas, 

envolvimento nas atividades, cooperação em grupos, estudo virtual dos conteúdos e 

discussões em sala de aula. Tais tópicos ressaltam positivamente para o uso da SAI e MM. 

No entanto, no decorrer destas aulas, também se apontam algumas dificuldades, como 

a qualidade ruim da internet, no local onde a pesquisa foi desenvolvida, o que dificultava o 

acesso ao material. Também a elaboração do material virtual exigiu bastante esforço do PP, 

vistos que com a elaboração dos problemas surgiu à abordagem de diferentes conteúdos 

matemáticos e, assim, ficou difícil gravar todos os vídeos, sendo necessária a busca de 

videoaulas prontas que fundamentassem os conteúdos mencionados. 

No próximo capítulo será realizada a análise e interpretação dos dados, ressaltando 

pontos das duas etapas da pesquisa, sendo com o modelo de Sala de Aula Invertida e, quando 

a Sala de Aula Invertida seguiu as etapas da Modelagem Matemática. 
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CAPITULO V 
 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

 

Este capítulo faz a análise e interpretação dos dados coletados ao longo do 

desenvolvimento do projeto com a SAI e, posteriormente, com a SAI e MM. Os instrumentos 

de coleta de dados já foram apresentados na metodologia da pesquisa e se constituem na base 

empírica da análise. As atividades propostas conduziram a reflexão do pesquisador e 

proporcionaram a análise que discute diferentes questões como, trabalho em grupo, 

aproveitamento do tempo, comportamento dos estudantes, motivação, elaboração do material 

virtual, problemas matemáticos, abordagem dos conteúdos e papel do professor. 

Os dados empíricos foram organizados em um hipertexto, do qual emergiram 

categorias analíticas, com as devidas interpretações. Para tanto, identificaram-se tópicos 

relevantes que irão responder à questão norteadora da pesquisa e os objetivos propostos, com 

uma análise indutiva que compreende a triangulação com os dados coletados, experiência do 

pesquisador e referencial teórico. 

 

5.1 Categorias Emergentes 

 

A análise e interpretação dos dados foram realizadas conforme o proposto por Bogdan 

e Biklen (1994), sendo uma análise indutiva, a qual consiste no trabalho com as 

particularidades dos dados, sem alterá-los, buscando ideias comuns que se constituem em 

categorias referentes aos fenômenos investigados. 

As categorias emergiram na medida em que os dados foram sendo coletados, 

agrupadas e classificadas de acordo com as particularidades e, representam uma síntese, 

extraindo de uma mensagem seus aspectos mais importantes.  

O estabelecimento das categorias levou em conta as atividades desenvolvidas pelos 

estudantes em momentos virtuais e presencias; participação ativa do pesquisador na 

elaboração do material e nas atividades de sala de aula; depoimentos escritos e gravados; 

respostas do questionário e observações do PP, anotadas no diário de campo. 

As análises aconteceram em duas etapas, sendo que, num primeiro momento, com os 

dados das atividades desenvolvidas em turma de 3a série do Ensino Médio, em que o estudo 
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dos conteúdos ocorreu pelo processo de SAI. A segunda fase compreendeu uma atividade de 

MM, em outra turma de 3a série do Ensino Médio, que no momento da resolução dos 

problemas, os conteúdos matemáticos também foram abordados no modelo de SAI. Assim, 

estabeleceram-se oito categorias que foram descritas em ambas as turmas, com o intuito de 

identificar aspectos que indicam que a MM potencializou o modelo de SAI.  

O quadro 5.1 faz uma apresentação das categorias, sintetizando os aspectos 

priorizados em cada uma delas, nos dois momentos da pesquisa. 

 

Quadro 5.1 – Categorias emergentes e síntese de abordagem 
Categorias Síntese de abordagem 

Trabalho em grupo Indicações que dizem respeito ao envolvimento dos estudantes na realização 
das atividades e na participação colaborativa. 

 

Aproveitamento do tempo 

Discussões sobre o encaminhamento das aulas presenciais, considerando a 
concentração do tempo de estudos dos conteúdos matemáticos e também 
sobre a carga horária utilizada em cada uma das etapas da pesquisa de 
campo. 

Comportamento dos estudantes Revelações das atitudes dos estudantes durante o desenvolvimento das 
atividades e o parecer dos envolvidos sobre a metodologia de estudo em que 
foram submetidos. 

Motivação Identificações de fatores que motivaram os estudantes para o estudo dos 
conteúdos matemáticos. 

Elaboração do material virtual Descrições que relatam sobre a produção e organização das videoaulas. 

Problemas matemáticos Descrições do caminho percorrido na elaboração das situações problemas e o 
trabalho do professor e estudantes em cada uma das etapas da pesquisa. 

Abordagem dos conteúdos Apresentações da forma com que os conteúdos matemáticos foram 
estudados, quanto à sequência e linearidade do currículo. 

Papel do professor Indicações do trabalho do professor em cada uma das etapas da pesquisa. 

Fonte: O autor, 2019 

 

No próximo tópico serão apresentadas as referidas categorias, evidenciando os 

aspectos sintetizados no quadro acima, com os resultados no processo de Sala de Aula 

Invertida. 

 

5.2 Resultados e discussões com a Sala de Aula Invertida 

 

A coleta e análise dos dados destacam que a SAI proporcionou contribuições 

expressivas para as aulas de Matemática, capaz de ir além do sistema tradicional de ensino. É 

possível afirmar que as aulas ficaram mais atrativas e dinâmicas, com ênfase na motivação, 

uso das tecnologias digitais, estudo dos conteúdos de forma on-line e presencial, melhor 
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relação professor/estudante e estudante/estudante, com discussões sobre os conteúdos e, 

realização das atividades propostas. A descrição das categorias evidencia tais aspectos. 

 

5.2.1 Trabalho em Grupo 

 

Sobre a categoria trabalho em grupo destaca-se a colaboração entre os estudantes, 

desde o acesso ao material virtual, até a resolução das situações problemas em sala de aula.  

O trabalho em equipe iniciou com a criação de um grupo no WhatsApp para 

compartilhar os vídeos, sendo que, aqueles que tinham dificuldades em acessar o material, 

devido a qualidade ruim da internet, os colegas passavam via Bluetooth. Também um aluno 

que não tinha celular assistiu aos vídeos junto com o colega. Fatos como estes mostraram o 

caráter colaborativo dos aprendizes, que foi enaltecido com o uso da SAI. 

O pronunciamento de E2 confirma os acontecimentos: “Eu mesmo baixava os vídeos e 

passava via Bluetooth para aqueles que não tinham internet na casa, aí eles poderiam ter um 

conhecimento das matérias e funções que o professor nos dava nas aulas”. 

 Em sala de aula, o que se observou foram estudantes conectados ao celular, com fone 

de ouvido, assistindo, pausando e retomando aos vídeos, denotando-se desta forma, um 

trabalho interativo entre eles. Conjuntamente, discutiam os conteúdos expressos na videoaula 

e buscavam soluções às situações problemas propostas pelo professor.  

Nesta categoria destaca-se uma das principais essências da metodologia: 

 

A Sala de Aula Invertida possibilita ao professor desenvolver atividades de 
aprendizagem interativa em grupo na sala de aula e orientações baseadas em 
tecnologias digitais fora de sala de aula, tendo como característica marcante não 
utilizar o tempo em sala com aulas expositivas (PAVANELO e LIMA, 2017, p. 
756). 
 

O depoimento escrito de um estudante denominado E4, ressalta a importância do 

trabalho em grupo. “Para resolver os exercícios foi melhor porque fizemos em grupo, pois 

assim eram compartilhadas as nossas dúvidas com os colegas sobre os vídeos, e o professor 

auxiliava na resolução dos problemas.”  

A defasagem de conteúdos da Matemática básica também pôde ser abordada em 

equipes, tanto entre os colegas, como no esclarecimento de dúvidas pelo professor. Conteúdos 
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estes, que muitas vezes impediam o desenvolvimento da resolução de um problema e, assim, 

amenizado com o trabalho em grupo. 

Em resumo, esta categoria foi marcada pela colaboração no acesso do material, 

discussões sobre os vídeos, aplicação dos conteúdos matemáticos na resolução dos problemas 

e defasagens da Matemática básica. 

 

5.2.2 Aproveitamento do Tempo 

 

Esta categoria ressalta o aproveitamento do tempo em sala, onde a aula expositiva com 

a introdução e abordagem teórica dos conteúdos cederam espaço para as discussões em 

grupos e aplicação dos conteúdos matemáticos em situações problemas. Tal fato já havia sido 

destacado por Bergmann e Sams (2016), ao fundamentarem o processo de aula invertida e, se 

concretizou na aplicação do projeto. 

Em sala de aula não houve a necessidade de se expor a matéria, os estudantes traziam 

conceitos básicos dos conteúdos na exploração dos vídeos, fora da sala de aula, sendo apenas 

necessário fomentar discussões para esclarecer dúvidas que ficaram sobre o material virtual. 

Assim, a maior parte do tempo da aula destinou-se à resolução de problemas. 

E7 enfatizou na entrevista gravada: “Este projeto que o professor nos dedicou, ele é 

muito bom para aqueles alunos que não conseguem aprender, eles podem ver o vídeo e 

revisar em casa para realizar atividades em sala com ajuda dos colegas e professor”. 

E10 escreveu: “A aula era mais produtiva, pois já tínhamos visto a explicação em 

casa e isso ajudava para aproveitar o tempo para resolver os problemas. Também quando o 

aluno falta a aula ele pode estudar pelo vídeo”. 

Em entrevista gravada, E1 declarou: “A sala de aula invertida é como se fosse uma 

inversão do ensino tradicional, onde os alunos têm o primeiro acesso aos conteúdos fora da 

sala de aula. Parece complicado e confuso, no começo, mas no decorrer da experiência 

percebe que as vantagens ficam mais evidentes, além de promover a oportunidade do aluno 

se aprofundar no assunto, a sala de aula invertida nos oferece melhor desempenho, pois 

temos acesso onde e quando quiser dos conteúdos, isso oferece um auto-rendimento, 

aproveitando melhor o tempo em sala para aplicar os conhecimentos e tirar as dúvidas. Ao 

final de tudo temos um resultado, o melhor rendimento e aprendizagem”. 
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Assim, a categoria realçou um tempo maior para a discussão e aplicação dos 

conteúdos matemáticos, sendo que a aula expositiva com as definições e explicações iniciais 

foram vistas em casa, nos vídeos. 

 

5.2.3 Comportamento dos Estudantes 

 

A categoria comportamento dos estudantes enfatiza as atitudes daqueles alunos ditos 

“indisciplinados” que costumavam atrapalhar a aula com conversas paralelas e não 

relacionadas à mesma, ou que deixavam de realizar as atividades propostas, nas aulas 

tradicionais. No contexto presente, estavam em grupos, debatendo sobre conteúdos em estudo 

e realizando tarefas recomendadas.  

A situação fomentou o diálogo e a participação nas aulas, o que trouxe contribuições 

significativas para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos.  “A sala de aula invertida, ao 

adotar o conectivismo como teoria de aprendizagem mais indicada para a geração digital, abre 

uma linha de comunicação entre o professor e o aluno” (MUNHOZ, 2015, p. 114).  

A situação remete a aceitação da metodologia pelos estudantes, principalmente pelo 

fato de utilizar, de modo pedagógico e consciente, novas tecnologias, como o celular. Os 

depoimentos escritos dos estudantes confirmam os fatos: 

E5: “Então eu gostei dessa opção de aulas ‘sala de aula invertida’ e acho que deveria 

ser mais aprofundado no futuro, havendo aulas só assim”. 

E6: “Na maioria das vezes não entendia as aulas tradicionais, mas com os vídeos 

consegui prestar mais atenção, posso ver a explicação a hora que eu quiser e com isso 

minhas notas melhoraram”. 

A metodologia demanda atitudes de responsabilidade e autonomia do discente. O 

aprendiz precisa estudar os conteúdos em seu tempo fora da classe e no seu ritmo próprio, 

fazer anotações, caso queira poderá aprofundar-se na matéria e obter um melhor 

aproveitamento das informações para desenvolver as atividades em sala de aula.  

Desse modo, a categoria apresentada mostrou a aceitação da metodologia, com o 

comprometimento do acesso ao material virtual e envolvimento nas atividades propostas.  
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5.2.4 Motivação 

 

Esta categoria emergiu do trabalho ativo dos estudantes, na colaboração e cooperação 

entre os membros de cada grupo e principalmente na motivação pelos estudos dos conteúdos.  

O fato de utilizar o celular em sala, que até então era deixado em uma caixinha na 

secretaria do colégio, fez desta tecnologia um recurso pedagógico para o acesso ao vídeo e 

realização de pesquisa sobre os temas de estudo. Tudo isto proporcionou interação e 

motivação às diligências em questão. 

Pires e Pozetti (1970) afirmam que a aprendizagem matemática acontece quando o 

aluno se encontra motivado. 

 

Quando nos referimos à aprendizagem da Matemática, então precisamos falar com 
ênfase maior sobre motivação, tendo em vista ser esta disciplina uma das que mais 
necessita ser motivada, tal complexidade e esforço exige do educando (PIRES E 
POZETTI, 1970, p. 22). 

 

A fala de E10 corrobora com o exposto: “Podíamos pausar o vídeo em determinados 

momentos para que pudéssemos resolver passo a passo. A ideia de ter mais vídeo era bom, 

pois as vezes alguns alunos acabam atrapalhando outros, e perdem a explicação e por isso 

podem assistir em casa sem perturbação, eu entendia as explicações no vídeo e isso motivava 

para resolver os problemas em sala”.  

E3: “Se eu tivesse alguma dúvida, assistia a hora que eu quisesse, o bom dessas aulas 

é que não só os alunos que viam em casa, por exemplo, meu irmão, meus pais também viam e 

achavam uma excelente ideia e tudo isto motiva para estudar”. 

Portanto, o acesso ao vídeo, por meio do celular, por exemplo, trouxe motivação aos 

estudos e contribuições para a aprendizagem, como o fato de se ter acesso às explicações do 

professor, quando e onde quiser e o recurso de pausar, retroceder ou avançar. “A inversão cria 

condições para que os alunos pausem e rebobinem o professor” (BERGMANN e SAMS, 

2016, p. 21). 

A descrição de E15 justifica a motivação pela metodologia: “O método é muito bom, 

para começo ele é bom para os alunos que não conseguem entender direito o que o professor 

fala, ele pode rever as aulas, na casa, ou se um dia faltar, por exemplo, você pode rever as 
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aulas e entender do mesmo jeito. E como está a modernidade, hoje em dia, não dá para ficar 

para trás, agora está tudo pelo celular, com tecnologia, e é um método muito bom”. 

Em síntese, a motivação foi evidenciada, sobretudo, pela exploração de novas 

tecnologias, como o uso pedagógico do celular, trabalho em equipe e acesso aos conteúdos 

em momento oportuno, em ritmo próprio de estudo. 

 

5.2.5 Elaboração do Material Virtual 

 

Nesta categoria destaca-se a importância do material virtual e, o desenvolvimento da 

pesquisa consolidou o valor que Shur (2016) remete a organização do mesmo. O estudante 

precisa sentir a necessidade do acesso virtual para as aplicações práticas, estabelecidas como 

sequências didáticas que conduzem a reflexões sobre os conteúdos. 

A elaboração do material virtual, que neste trabalho consistiu na gravação de 

videoaula, exigiu esforço do professor. Destaca-se o valor de um planejamento detalhado para 

definir o que vai ser lecionado, de modo a subsidiar a escolha dos conteúdos a serem 

estudados previamente e, das atividades mais adequadas para aplicação em sala de aula.  

Tais peculiaridades já foram mencionadas por Bergmann e Sams (2016) ao 

fundamentar a elaboração dos vídeos e, fizeram com que o docente planejasse de modo 

consciente a sua aula, para que pudesse atingir os objetivos traçados.  

O desdobramento do projeto apontou a importância de que o vídeo seja bem 

produzido, pois o mesmo é a fundamentação teórica dos conteúdos abordados e a base para a 

resolução dos problemas. 

As atividades escritas mostraram anotações prévias dos estudantes e cálculos 

necessários para a resolução das situações problemas propostas, onde, tais circunstâncias 

remetem afirmar que o material virtual atingiu sua meta.  

Assim, a categoria mostra que o material virtual foi elaborado em consonância com o 

plano de trabalho docente do professor e, forneceu suporte para a realização de atividades 

presenciais, proporcionando uma aprendizagem com significado dos conteúdos, pelos 

aprendizes.  
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5.2.6 Problemas Matemáticos 

 

A categoria ilustra que os problemas matemáticos foram elaborados pelo professor, 

buscando promover uma relação com os conteúdos mencionados nos vídeos, de modo a 

aplicar conceitos e proporcionar um processo de ensino e aprendizagem dinâmico e interativo. 

Vale destacar a fala de E12 na resolução dos problemas: “O professor preparou os 

problemas de modo que se assistir e entender o que foi falado no vídeo conseguem resolver”. 

As situações problemas seguiram os tópicos estudados nos vídeos, com uma sequência 

linear dos conteúdos e, aos estudantes, coube acessar o material on-line, tecer reflexões e, a 

partir deste, traçar estratégias de solução. 

A resolução dos problemas proporcionou interação em sala de aula e, esta estratégia, 

conforme destaca Valente (2014), fez do estudante um ser ativo na trajetória de construção de 

sua própria aprendizagem e, o professor, assumiu o papel de orientador do processo. 

 

5.2.7 Abordagem dos Conteúdos 

 

A abordagem dos conteúdos também mereceu ser categorizada, visto que, ela foi um 

fator fundamental no planejamento das aulas virtuais e presenciais. 

Na abordagem dos conteúdos utilizando a SAI, o professor seguiu uma sequência 

linear de estudo, de acordo com a ordem prevista no Plano de Trabalho Docente, para a série e 

período letivo correspondente, sendo concentradas na área de Estatística e Matemática 

Financeira. 

Neste campo da Matemática o professor decidiu pelos tópicos que considerou mais 

importante, como: média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, aumento 

percentual, desconto percentual e sistemas de capitalização. Após a definição dos conteúdos 

elaborou as videoaulas e, posteriormente as situações problemas.  

O acesso ao material virtual, antes da aula, fez com que os estudantes tivessem um 

conhecimento prévio dos conteúdos, e com isto, enriqueceu as discussões em torno dos 

tópicos abordados, facilitando a resolução dos problemas e mostrando aplicação dos mesmos 

em situações diversas. 

Nesta categoria vale ressaltar que quando aplicou somente a SAI, o professor 

interferiu diretamente no estudo dos conteúdos, determinando o que trabalhar e como 
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trabalhar, cabendo-lhe a responsabilidade de um planejamento que proporcione um estudo 

sistemático dos conteúdos, contribuindo para a formação íntegra dos estudantes. Por outro 

lado, quando o trabalho iniciou com a MM foram os estudantes que determinaram tais 

conteúdos, com a elaboração dos problemas, ficando a encargo do professor abordar os 

conteúdos de modo que fornecesse suporte para a resolução dos mesmos. 

 

5.2.8 Papel do Professor 

 

No modelo de aula invertida, a categoria papel do professor mostrou-se fundamental 

para destacar a importância do docente durante todo o processo.  

No desenvolvimento da pesquisa concretizou-se a função de um professor articulador 

que não transmitiu conceitos, mas sim, organizou atividades que possibilitaram o 

entendimento dos conteúdos. Shur (2016, p. 06) fundamenta esta ideia: “Ao professor não 

cabe, nesta proposta, a transmissão de conceitos e sim, a organização de sequências de 

atividades que partam de situações problema e levem os alunos à resolução de 

problematizações, resolvidas geralmente em grupos”. 

A presença do professor mostrou-se fundamental, tanto no momento virtual com a 

elaboração do material, como nas aulas presenciais no esclarecimento de dúvidas e orientação 

do processo como um todo. Conforme ressalta Valente (2014) o processo de Sala de Aula 

Invertida não substitui a presença física do professor no ambiente escolar, muito pelo 

contrário, atribui-lhe uma função de mediador e facilitador da aprendizagem dos estudantes.  

Portanto, ficou ao encargo do professor escolher os conteúdos, planejar o material 

virtual, gravar as videoaulas, elaborar os problemas matemáticos, esclarecer dúvidas sobre o 

material on-line e, mediar o trabalho em sala de aula. 

   
5.3 Resultados e Discussões com a Sala de Aula Invertida e Modelagem 

Matemática 
 

A análise e interpretação dos dados expressam as observações e experiência vivida 

pelo professor pesquisador, além da visão dos estudantes, participantes da pesquisa, no 

desenvolvimento das atividades que seguiram as etapas da MM, com a abordagem dos 

conteúdos matemáticos por meio de videoaula, seguindo concepções do método da SAI. 

Com a realização do trabalho destacam-se aspectos relevantes para o processo de 
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ensino e aprendizagem, norteado e favorecido pela natureza da Educação Matemática. O 

acesso às videoaulas, “como dever de casa”, concepção fundamental da SAI, possibilitou o 

estudo dos conteúdos matemáticos e levantamento de estratégias de solução para as situações 

problemas. Já fatores considerados fundamentais para o processo educacional como o 

interesse dos aprendizes, a participação ativa na construção e desenvolvimento das atividades, 

experiências anteriores e colaboração em grupos, foram potencializados pela MM.  

A seguir, são descritas as categorias, no trabalho conjunto com as duas metodologias. 

  

5.3.1 Trabalho em Grupo 

 

A categoria enfatiza o trabalho colaborativo, em grupo, com a troca de conhecimento 

entre os estudantes e o professor. O ensino não se direcionou na mera transmissão e repetição 

de conteúdos e, assim, atendeu aos anseios defendidos pelo educador Paulo Freire, de uma 

educação libertadora, como diálogo, favorável para a formação crítica do sujeito: 

 

[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou 
de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimento” e valores aos educandos, 
meros pacientes, à maneira de educação “bancária”, mas um ato cognoscente. [..] o 
educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 
diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa (FREIRE, 1987, p.68). 
 

Nas cinco etapas da modelagem prevaleceu o trabalho em equipe, com predomínio do 

diálogo. Na escolha do tema, todos os estudantes da turma puderam opinar, sendo que 

surgiram várias indicações de estudo e, para tanto, o tema final foi escolhido por um processo 

democrático de votação. A partir do tema, a pesquisa exploratória foi realizada de forma 

individual, no entanto, os dados foram apresentados e compartilhados nos grupos para a 

formulação e resolução dos problemas.  

O levantamento dos problemas ocorreu em equipe, onde organizados em grupos, os 

estudantes formularam situações problemas, as quais foram compartilhadas com o restante da 

turma. A resolução dos problemas contou com um trabalho colaborativo, no levantamento de 

estratégias, baseadas em conteúdos estudados nas videoaulas. E finalmente, na análise crítica 

das soluções, os grupos compartilharam e discutiram as respostas encontradas. 

Ao descreverem sobre a MM, na questão 3 do questionário, em síntese, as respostas 

destacam benefícios da Modelagem para o trabalho em grupos, que segundo os estudantes 
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possibilitou a discussão dos mesmos e facilitou o aprendizado, sem contar na grande 

socialização entre os envolvidos. 

Sobre o trabalho em grupo, em entrevista gravada, E1G1 falou: “Assim nos 

trabalhávamos em grupo, que já é comprovado cientificamente que trabalhar em grupo é bem 

melhor, então o projeto trouxe um grande avanço para nós”. 

Na questão 5 do questionário, os pesquisados ressaltaram a importância do trabalho 

em equipe, que favoreceu a cooperação e a participação destes, bem como a ajuda do 

professor para encaminhar as atividades e esclarecer as dúvidas, que culminou no bom 

entendimento e aprendizagem.  

Assim, a categoria apresentou que o trabalho em grupo perpassou todas as fases da 

modelagem, principalmente na elaboração e resolução dos problemas e, também, o trabalho 

em equipe mostrou-se fundamental para o estudo e discussões dos conteúdos dos vídeos, 

promovendo o diálogo entre os estudantes e professor. 

 

5.3.2 Aproveitamento do Tempo 

 

A categoria descreve que o aproveitamento do tempo da aula presencial é um dos 

principais benefícios proporcionados pela SAI ao processo educacional, já que os alunos 

estudam os conteúdos como “tarefa de casa” e, assim, o tempo em sala é dedicado ao 

desenvolvimento de atividades interativas, como resolução de problemas. 

Por outro lado, quando a aula invertida inicia em sala e segue as etapas da modelagem, 

o fator aproveitamento do tempo foi potencializado. Apesar de na primeira turma serem 

utilizadas 20 horas/aulas para a execução do projeto planejado e, na segunda turma 30 

horas/aulas, ou seja, 10 horas/aulas a mais, a quantidade de conteúdos que se trabalhou na 

segunda turma foi bem maior do que na primeira, e isto se deve a MM, pela necessidade de 

abordar vários conteúdos para resolver as situações problemas propostas pelos estudantes. 

Como o encaminhamento da aula virtual e da aula presencial foi com base nas 

situações problemas, elaboradas pelos alunos envolvendo um tema de estudo, houve a 

necessidade da abordagem de uma quantidade bem maior de conteúdos, muitos destes, que 

inclusive não estavam previstos para o ano letivo, mas que tiveram que ser estudados, pois 

davam suporte para a resolução dos problemas.  

Em resposta a questão 5 do questionário, os alunos consideraram a aplicação de 
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diferentes conteúdos na resolução de um mesmo problema, como um ponto forte da 

metodologia, de modo a aproveitar o tempo para rever a Matemática do Ensino Médio e, 

assim, preparar-se para o vestibular e ENEM. 

O aumento das 10 horas/aulas também é justificado pelas discussões que foram 

promovidas em sala de aula. Com o tema plantação de fumo, o enfoque da aula ultrapassou os 

conteúdos matemáticos, abordando assuntos relacionados ao meio ambiente, saúde, mercado 

financeiro, entre outros, os quais segundo Burak e Klüber (2008) expressaram a relação da 

Matemática com as diversas áreas do conhecimento, em que a Matemática se apresenta como 

sendo elemento articulador que interage para a efetivação de uma Educação crítica e 

reflexiva, que busca a formação do estudante como cidadão.  

Portanto, a categoria mostra que com a MM o tempo da aula presencial, no processo 

de SAI, foi aproveitado para o estudo dos conteúdos matemáticos, vinculados a discussões de 

assuntos transversais, que auxiliam na formação do estudante para o convívio em sociedade.  

 

5.3.3 Comportamento dos Estudantes 

 

A categoria comportamento dos estudantes realça atitudes de comprometimento e 

cooperação no desenvolvimento do projeto, com a redução de conversas não relacionadas à 

aula, o que cedeu espaço para uma organização em grupos, com debates sobre o tema de 

estudo e realização das tarefas propostas. 

Um comportamento bastante positivo, como o uso da MM, foi o envolvimento e 

participação dos estudantes, em pesquisas de informações e coletas de dados. A ocorrência 

possibilitou o enriquecimento na abordagem dos conteúdos, onde o professor preparou o 

material virtual, de modo a contribuir com tal pesquisa. Assim, vivenciou-se o que Munhoz 

(2015) propõe a se aprender pela pesquisa em ambientes de salas de aula invertida. 

Em depoimento escrito, E10G8 escreveu sobre as atitudes de cooperação no ambiente 

com a MM: “Auxilia e tem bom desempenho, assim, cada um ajuda o próximo que tem 

dificuldade, ensinando um ao outro, trabalhando em conjunto, com explicações do professor, 

no vídeo a qualquer hora”. 

As palavras de E8G2 indicam a aceitação da metodologia pelo estudante: “Foi uma 

ideia que deu certo para o estudo de Matemática, pois dentro do trabalho rural, 

desenvolvemos informações e criamos problemas que envolveram a matéria, e assim, nas 
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aulas não batia a cabeça naquela norma padrão de estudo de outros professores”.  

Com a descrição da categoria identificou-se então, características que os aprendizes 

adquiriram durante o processo e, que favoreceu a aprendizagem, como o envolvimento na 

realização das atividades, cooperação e traços de um estudante pesquisador. 

 

5.3.4 Motivação 

   

A categoria apontou que a forma de idealizar e desempenhar o ensino e aprendizagem 

de Matemática nas etapas da MM motivou os estudantes. Tal entusiasmo é atribuído ao fato 

de poder escolher um tema de estudo e, posteriormente, aplicar a Matemática em situações 

familiares aos aprendizes, elaboradas por estes e subsidiadas pelo estudo de conteúdos, em 

ambientes virtuais, com o uso de recursos tecnológicos. 

As palavras de E16G2 mostram a motivação pela escolha do tema de estudo: “Na 

Modelagem Matemática, primeiro escolhemos um tema com a sala inteira, o professor deu 

tempo para gente pensar, e um tema de agrado da maioria, que foi feito por votação, e a 

partir desse tema a gente formulou os problemas em grupo que foi bem interessante e 

motivador para os estudos”. 

A pesquisa exploratória envolveu os estudantes na coleta de dados para a formulação e 

resolução dos problemas, junto a seus familiares, em situações que são desenvolvidas como 

meio de sobrevivência e, isso aproximou o estudo dos conteúdos matemáticos com a realidade 

do meio rural, ambiente em que os aprendizes estavam inseridos. A situação vivenciada 

consolida as palavras de Burak (2004), ou seja, a MM promove maior interesse dos grupos, 

pelo fato de se estudar sobre o tema que escolheram, além de, uma interação maior no 

processo de ensino e aprendizagem, pois trabalham com aquilo que gostam e que assim, 

apresenta significado compatível à realidade.  

Na questão 5 do questionário, vários dos pesquisados destacaram a motivação pela 

formulação dos problemas com base nos dados coletados na pesquisa exploratória, onde 

situações vivenciadas no meio rural, mais especificamente na plantação de fumo, puderam ser 

exploradas e resolvidas com a aplicação de conteúdos matemáticos.   

Em resumo, a categoria traz elementos que a MM acresce ao modelo de SAI, sendo a 

motivação pela escolha do tema de estudo, formulação e resolução dos problemas com dados 

coletados no contexto usual dos estudantes. 
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5.3.5 Elaboração do Material Virtual 

 

Nesta categoria é descrito sobre a elaboração do material virtual, que consistiu na 

produção de videoaula pelo PP e disponibilização de links de vídeos, produzidos por terceiros. 

 O material foi organizado a partir das situações problemas, elaboradas pelos 

estudantes. O professor verificou os conteúdos matemáticos que seriam necessários para a 

resolução dos mesmos e, assim, gravou ou buscou por vídeos que mencionaram tais tópicos e 

forneceram um suporte matemático nas estratégias de solução. 

A respeito dos vídeos E5G3 comentou: “Para a Sala de Aula Invertida criamos um 

grupo no Whatsapp e nesse o professor enviava os vídeos ou os links para a gente acessar o 

conteúdo, o professor era bem claro na explicação e através dos vídeos era possível assistir 

quando e onde a gente estivesse no momento que tivesse mais concentrado, pois muitas vezes 

a gente nem se concentra nas aulas, por bagunça ou alguma coisa assim, mas daí podia 

assistir quantas vezes quisesse o vídeo e voltar na parte que não entendeu e isso ajudava na 

hora da explicação que o professor não precisava perder tempo de a gente estar vendo 

aquela coisa pela primeira vez, já vinha com o conteúdo sabendo e o professor usava a 

maioria do tempo para resolver os problemas que nós mesmos elaboramos e tirar dúvidas do 

que não entendeu”. 

Com este modelo de ensino os estudantes adquiriram os conteúdos conforme a 

necessidade de aplicação nos problemas e, em ritmo próprio de aprendizagem, diferente da 

explicação em sala de aula, em que para alguns o professor avança com muita rapidez e para 

outros com muita lentidão. “[...] uma diversidade de abordagens, voltadas para o respeito ao 

ritmo próprio do aluno, seu nível de educabilidade cognitiva e forma particular de aprender” 

(MUNHOZ, 2015, p. 88). 

Ainda sobre as videoaulas, E30G4 enfatizou: “As videoaula se encaixaram 

perfeitamente com os conteúdos abordados nos problemas e pudemos usar o celular como 

forma de trabalho, e assim, substituiu um pouco o uso do caderno”.  

Assim, a categoria mostrou que o material virtual foi definido a partir dos problemas 

elaborados e serviu de subsídio para as resoluções, além de substituir o caderno pelo celular, 

no armazenamento dos conteúdos. 
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5.3.6 Problemas Matemáticos 

 

Os problemas matemáticos foram elaborados pelos próprios estudantes, com base nos 

dados coletados na pesquisa exploratória, sobre o tema de estudo e, resolvidos de modo 

coletivo, em um trabalho colaborativo em grupo. ”Existe uma relativa distância entre a 

maneira que o ensino tradicional enfoca problemas de outras áreas e a Modelagem” 

(BARBOSA, 2001, p. 8). 

A categoria comprova que a Matemática pode ser aplicada na vida cotidiana, em 

afazeres diários, contrariando desta forma o pensamento errôneo de que é apenas uma 

disciplina escolar, marcada pela abstração e aplicação de fórmulas. Esta ação, conforme 

aponta Medeiros (1987) mostra a Matemática exercendo seu papel na formação de aspectos 

cognitivos, com relevância social, que faz do ensinar, do aprender e do fazer, um processo em 

construção histórica.   

Em relação aos problemas matemáticos, têm o depoimento de E25G6: “A Modelagem 

Matemática eu achei uma metodologia bem interessante, porque até então a gente não tinha 

trabalhado com nada parecido, sempre usamos uma metodologia normal, e assim, tivemos a 

oportunidade de escolher um tema de nosso interesse para o estudo, e a partir daí 

formulamos problemas em grupos, que também é uma coisa nova, porque nós sempre 

fazíamos de forma individual os exercícios na sala, e esses problemas o professor ajudou 

formular e tivemos ajuda das videoaula para resolver”. 

Portanto, a categoria destaca que os problemas matemáticos foram elaborados pelos 

estudantes, com a intermediação do professor e mostrou a aplicação da Matemática em 

atividades desenvolvidas no meio rural, mais especificamente na plantação de fumo. 

 

5.3.7 Abordagem dos Conteúdos 

 

A categoria expõe que na abordagem dos conteúdos, o professor não seguiu uma 

sequência linear de estudo, de acordo a ordem prevista no Plano de Trabalho Docente, para a 

série e período letivo correspondente. A definição dos conteúdos baseou-se nas situações 

problemas, onde o PP identificou tópicos da Matemática que deveriam ser estudados e, assim, 

estruturou o material virtual. O exposto confronta com estas palavras, “[...] configurações 
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curriculares diferentes, conforme as condições de cada sala de aula, de cada escola e da 

experiência e confiança de cada professor” (BARBOSA, 2001, p. 8). 

Neste processo houve uma inversão na abordagem dos conteúdos. No modelo usual de 

SAI o conteúdo curricular é o que determina os problemas, enquanto que, com a MM os 

problemas é que indicaram os conteúdos. Dessa forma, os conteúdos usados para realizar a 

comparação entre a plantação de fumo orgânico e convencional, por exemplo, ganhou 

importância, significado e enriqueceu a abordagem metodológica. 

Sobre este fato têm-se as palavras de E32G5: “O projeto com a Modelagem 

Matemática possibilitou que uma ciência como a Matemática tornasse mais próxima dos 

alunos, porque muitas vezes os alunos pensam onde que vou usar aquela fórmula, aquele 

conteúdo, e assim, com o projeto tornou-se mais próxima da realidade nossa”. 

No contexto das situações problemas foram tratados os conteúdos que se concentraram 

em noções básicas de estatística, cálculo da média aritmética simples e ponderada, sistemas de 

equações lineares, ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função, perímetro e área de 

figuras planas, aumento e desconto percentual, juro composto, progressão aritmética e volume 

do cilindro. Na listagem dos conteúdos é possível notar uma quantidade bem maior de 

conteúdos vistos, se considerado a turma, que somente foi aplicado o modelo da SAI. 

Logo, a categoria mostra que a MM valorizou a abordagem dos conteúdos na SAI, 

com a aplicação da Matemática em situações familiares aos estudantes.  

 

5.3.8 Papel do Professor 

 

A categoria realça que o encaminhamento metodológico mudou a postura do 

professor, que deixou de ser o transmissor de conteúdo e assumiu o papel de mediador e, 

assim, destaca-se que “[...] essa atitude favorece o estabelecimento de relações afetivas mais 

fortes entre os alunos e professor e alunos” (BURAK, 2004, p. 04). 

Em todas as etapas o professor desempenhou um papel fundamental na orientação e 

mediação do processo, mas os estudantes protagonizaram as ações. Foram eles que 

escolheram o tema de estudo, coletaram dados, formularam os problemas e, com isso também, 

indicaram os conteúdos a serem estudados, resolveram conjuntamente os problemas e 

analisaram soluções. 

Ao professor coube então, o papel de intermediar e fornecer subsídios para que as 
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metas fossem atingidas, como por exemplo, gravar vídeos dos conteúdos, para que estes 

fundamentassem a resolução dos problemas.   

O escrito de E21G7 mostra bem a relação estabelecida entre professor e estudantes: 

“Tendo um tema bem do nosso cotidiano, algo interessante, a gente teve o auxílio das 

videoaula para resolver os problemas que formulamos em grupo, então, teve o uso da 

internet e do celular que é uma coisa nova, usando não somente para as redes sociais, mas 

para estudo e se dedicava mais no conteúdo porque era um tema que se interessava, não era 

aquela monotonia das aulas de Matemática de aprender o conteúdo e resolver exercícios, 

então essas duas metodologias juntas foram bem interessantes nas aulas e melhorou o 

aprendizado”.  

A categoria remete então, à função de um professor que Burak e Martins (2015) 

atribuem como sendo: organizador, mediador, incentivador, problematizador e avaliador. Tais 

características atendem aos anseios da Educação Matemática e foram enaltecidas quando a 

SAI seguiu as etapas da MM. 

 

5.4 Potencialidades da Modelagem Matemática à Sala de Aula Invertida 

 

Com a categorização dos dados ficou evidente que o método de SAI proporcionou 

benefícios ao processo de ensino e aprendizagem, com destaque para a motivação pelo uso de 

novas tecnologias, flexibilidade de acesso às explicações do professor com a possibilidade de 

assistir o vídeo em qualquer momento e local, enriquecimento das discussões em torno dos 

conteúdos matemáticos, armazenamento do material para estudos posteriores e 

aproveitamento do tempo para realizar atividades interativas. Tais aspectos melhoraram a 

relação em sala de aula, em um trabalho colaborativo na resolução dos problemas, que tornou 

os estudantes ativos no processo e, o professor mediador. 

Todos os tópicos mencionados também foram identificados quando a SAI iniciou em 

sala, nas etapas da MM e, a categorização dos dados mostrou potencialidades a estes fatores.  

A motivação foi bem maior pelo fato dos estudantes escolherem um tema de estudo 

atrelado à vida cotidiana. Assim, as discussões em sala, perpassaram os conteúdos 

matemáticos, com a abordagem de temas transversais fundamentais para a formação crítica.  

Os problemas matemáticos, elaborados pelos próprios estudantes, apresentaram dados 

contextualizados à realidade rural. Uma abordagem curricular definida a partir das atividades 
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propostas pelos aprendizes, tornando assim os estudantes protagonistas de seu aprendizado, 

em um trabalho colaborativo desenvolvido em grupos, com a mediação do professor. 

Não há como negar que a MM potencializou a SAI e, pode-se afirmar que em pontos 

fundamentais, melhoram a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. O quadro 5.2 

sintetiza estes pontos e apresenta as principais características que foram observadas na 

categorização dos dados, nos dois momentos da pesquisa.
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Quadro 5.2 – Principais características das categorias       
          (Continua)    

CATEGORIAS SAI SAI e MM 
 
 
 
 
 

Trabalho em Grupo 

 
Uso pedagógico do celular.  
Debate sobre os conteúdos das 
videoaulas. 
Retomada ao material virtual. 
Busca de solução para os problemas 
matemáticos propostos pelo professor. 
Apresentação e comparação das 
soluções encontradas nas situações 
problemas. 

Elaboração de situações problemas. 
Celular usado como meio pedagógico. 
Debate sobre os conteúdos das videoaulas como uma estratégia para resolver os 
problemas propostos pelos estudantes. 
Retomada ao material virtual. 
Socialização de dados coletados entre diferentes grupos em busca de solução para uma 
mesma situação problema. 
Troca de conhecimento entre os estudantes e o professor sobre o tema de estudo nas 
etapas da Modelagem. 
Busca de solução para as situações problemas proposta pelos estudantes. 
 Análise crítica das soluções entre os grupos. 

 
 
 
 

Aproveitamento do Tempo 

Acesso ao material fora do ambiente 
da sala de aula. 
Não houve a necessidade da exposição 
oral ou escrita dos conteúdos, pelo 
professor, em sala de aula. 
Estudantes com conceitos básicos dos 
conteúdos na exploração dos vídeos. 
Esclarecimento de dúvidas que 
ficaram sobre o material virtual. 

Acesso ao material fora do ambiente da sala de aula. 
Não houve a necessidade da exposição oral ou escrita dos conteúdos, pelo professor, em 
sala de aula. 
Estudantes com conceitos básicos dos conteúdos na exploração dos vídeos. 
Esclarecimento de dúvidas que ficaram sobre o material virtual. 
Aplicação de diferentes conteúdos na resolução de um mesmo problema. 

 
 
 
 

Comportamento dos Estudantes 

Redução de conversas não 
relacionadas à aula. 
Organização em grupos. 
Realização de tarefas propostas. 
Diálogo e participação nas aulas. 
Aceitação da metodologia. 
Uso consciente do celular. 

Redução de conversas não relacionadas à aula. 
Organização em grupos. 
Debate sobre o tema de estudo. 
Realização de tarefas propostas. 
Diálogo e participação nas aulas. 
Aceitação da metodologia. 
Uso consciente do celular. 
Envolvimento e participação em pesquisas de informações e coletas de dados. 
Discussão de ideais relacionados a situações cotidianas. 



 

113 

(Conclusão) 
CATEGORIAS SAI SAI e MM 

 
 
 
 

Motivação 

Exploração de novas tecnologias. 
Trabalho em grupos. 
Acesso aos conteúdos em momento 
oportuno. 
Estudo dos conteúdos em ritmo 
próprio. 
Cooperação entre os colegas. 
Preparação para vestibular e ENEM. 
 

 Escolha do tema de estudo. 
Elaboração das situações problemas. 
 Aplicação da Matemática em situações familiares aos aprendizes. 
Estudo subsidiado em ambientes virtuais. 
Uso de recursos tecnológicos. 
Acesso aos conteúdos em momento oportuno. 
Estudo dos conteúdos em ritmo próprio. 
Cooperação entre os colegas. 
Preparação para vestibular e ENEM. 

 
 
 
 

Elaboração do Material Virtual 

Planejamento detalhado do que vêm a 
ser lecionado. 
 Escolha dos conteúdos pelo 
professor. 
Abordagem dos principais tópicos dos 
conteúdos. 
Consonância com as atividades a 
serem elaboradas pelo professor e 
desenvolvidas em sala de aula. 

  
Definido a partir dos problemas elaborados pelos estudantes. 
Subsídio para a resolução dos problemas. 
Substituição do caderno pelo celular para armazenar conteúdos. 

 
 
 

Abordagem dos Conteúdos 

 Sequência linear, com base no 
planejamento proposto para a série e 
período letivo. 
Introdução dos temas por meio de 
videoaula. 
Resolução de problemas nas aulas 
presenciais. 

 
 
Conteúdos definidos pelos problemas levantados 
Estratégias de solução para as situações problemas. 
Coleta de dados para a resolução dos problemas. 

 
 

Problemas Matemáticos 

Elaborados pelo professor de acordo 
com a ordem curricular, com a 
exploração dos conteúdos das 
videoaula. 

Elaborados pelos estudantes com base nos dados coletados na pesquisa exploratória. 
Aplicação da Matemática no meio rural. 

 
 
 

Papel do professor 

Escolha dos conteúdos. 
Planejamento do material virtual. 
Gravação de videoaula. 
Elaboração dos problemas 
matemáticos. 
Esclarecimento de dúvidas sobre o 
material on-line. 
Mediação no trabalho em sala de aula. 

Orientação nas etapas da Modelagem Matemática. 
Planejamento do material virtual. 
Gravação de videoaula. 
Intermediação na elaboração e resolução dos problemas matemáticos. 
Esclarecimento de dúvidas sobre o material on-line. 
Mediação no trabalho em sala de aula. 

Fonte: O autor, 2019  
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O quadro destacou fatores que foram observados na aplicação da SAI e também, é 

possível notar, que a maioria destes aspectos se repetiu quando SAI seguiu os passos da MM, 

além do aparecimento de condições que indicam potencialidades da Modelagem para o 

modelo de aula invertida. Nas categorias, é possível então descrever tais potencialidades, 

conforme os tópicos, a seguir. 

- Trabalho em Grupo: enriquecido pelo compartilhamento de dados coletados na 

pesquisa exploratória, o que proporcionou a elaboração de situações problemas e a busca de 

estratégias de solução que melhor representou a situação levantada. A socialização de 

respostas pelos diferentes grupos permitiu concluir sobre os problemas e a construção 

conjunta de uma aprendizagem significativa em Matemática. 

- Aproveitamento do Tempo: na busca de solução para as situações problemas, 

levantada pelos estudantes, houve a necessidade de abordar diversos conteúdos matemáticos, 

inclusive alguns que não eram previstos para o ano letivo, o que concretizou a abordagem de 

mais conteúdos em menos tempo. 

- Comportamento dos Estudantes: maior interesse pelos estudos devido ao fato de 

abordar assuntos do meio rural, o que conduziu a pesquisa de dados para buscar respostas as 

questões investigadas e, tal fato focou os estudantes no estudo de conteúdos matemáticos, 

deixando de lado assuntos não relacionados à aula. 

- Motivação: pela escolha do tema de estudo e ao fato dos estudantes estarem 

resolvendo situações matemáticas propostas por eles mesmos e, com aplicações em situações 

cotidianas vivenciadas pelos familiares; 

- Elaboração do Material Virtual: elaborado pelo professor de acordo com a 

necessidade de resolver as situações propostas pelos estudantes;   

- Abordagem dos Conteúdos: definidas a partir das situações problemas levantadas 

pelos estudantes e, com isso, não seguiu uma abordagem linear proposta pelo professor, bem 

como a utilização de diferentes conteúdos para se resolver uma única situação problema; 

- Problemas Matemáticos: elaborados pelos próprios estudantes e mostrou a aplicação 

da Matemática em atividades do meio rural, contexto em que os aprendizes estavam inseridos. 

- Papel do professor: deixou de ser o transmissor de conteúdos e passou a orientar os 

estudantes no desenvolvimento das atividades nas etapas da Modelagem. 
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O Quadro 5.3 sintetiza as potencialidades identificadas. 

  

Quadro 5.3 -  Potencialidades da Modelagem Matemática à Sala de Aula 

Invertida 
CATEGORIAS POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

 

 

 

Trabalho em Grupo 

Elaboração de situações problemas. 
Discussão dos conteúdos das videoaulas como uma 
estratégia para resolver os problemas propostas pelos 
estudantes. 
Socialização de dados coletados entre diferentes 
grupos em busca de solução para uma mesma situação 
problema. 
Busca de solução para as situações problemas 
proposta pelos estudantes. 
Análise crítica das soluções entre os grupos. 

Aproveitamento do Tempo Aplicação de diferentes conteúdos na resolução de um 
mesmo problema. 

 

 

Comportamento dos Estudantes 

 Organização em grupos. 
 Debate sobre o tema de estudo. 
Envolvimento e participação em pesquisas de 
informações e coletas de dados. 
Discussão e defesa de ideais relacionados a situações 
cotidianas. 

 

Motivação 

Escolha do tema de estudo. 
Elaboração das situações problemas. 
Aplicação da Matemática em situações familiares aos 
aprendizes. 

 

Elaboração do Material Virtual 

Definido a partir dos problemas elaborados pelos 
estudantes.   
Subsídio para a resolução dos problemas. 

Abordagem dos Conteúdos Levantamento de estratégias de solução para as 
situações problemas. 

 

Problemas Matemáticos 

 Elaborados pelos estudantes com base nos dados 
coletados na pesquisa exploratória. 
Aplicação da Matemática no meio rural. 

 

Papel do professor 

Orientação nas etapas da Modelagem Matemática. 
Intermediação na elaboração e resolução dos 
problemas matemáticos. 

Fonte: O autor, 2019 

 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a MM e a SAI enquanto metodologias para o 

ensino da Matemática contextualizada comparecem satisfatoriamente em relação às 

perspectivas dos estudantes, pois procura abrigar a interação com o seu meio ambiente, uma 

vez que, parte do seu cotidiano usual. Ainda, a partir do momento que o aprendiz tem o 

discernimento daquilo que estuda em função do suprimento das suas necessidades e também 

do que lhe é conveniente, ao certo não haverá indiferença destes ao aprendizado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste trabalho partiu da leitura e estudo de autores que 

apresentaram a SAI como uma metodologia ativa para o processo de ensino e aprendizagem, 

com o uso de recursos tecnológicos, capaz de superar as aulas tradicionais, com exposição dos 

conteúdos baseados em livros didáticos, quadro e giz.  

Partindo deste pretexto, sabe-se que há muito tempo defende-se a prática de um novo 

processo de ensino, que configura o estudante como o protagonista dos seus próprios 

conhecimentos e aprendizados, em contexto mais autônomo e com o respaldo de tecnologias. 

Em virtude do que se mencionou, tem-se a SAI contando com a sua essência principal, 

que consiste em disponibilizar aos aprendizes, os conteúdos anteriormente à aula, para que no 

momento presencial esclareçam-se dúvidas e desenvolvam-se atividades. Deste modo, 

acreditou-se que a aprendizagem seria facilitada e o ensino se tornaria mais dinâmico, 

principalmente com o uso de videoaula, denotando-se assim, a característica bastante 

marcante da metodologia, ou seja, não utilizar o tempo em sala com aulas expositivas. 

Deste modo, simultaneamente apostou-se na SAI, como um método de ensino eficaz 

para as aulas de Matemática, bem como, apontou-se para a MM, com suas concepções na 

Educação Matemática e, por sua vez, também como uma metodologia capaz de inserir o 

estudante em seu contexto, de modo a fazê-lo prover o seu próprio estudo, a partir de seus 

anseios, da resolução de questões pertinentes ao convívio diário e, por fim, acreditando-se 

assim, que tal abordagem potencializaria a SAI. 

Com tais motivos iniciais, definiu-se o objetivo da pesquisa como sendo compreender 

em que aspectos a Modelagem Matemática pode potencializar a Sala de Aula Invertida no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática e, na busca de respostas à questão: o que 

se evidencia quando a Modelagem Matemática é utilizada como ponto de partida para 

aplicação da estratégia metodológica da Sala de Aula Invertida no ensino da Matemática?  

 Primordialmente, a pesquisa consistiu na aplicação do método de SAI em uma turma 

de 3a série do Ensino Médio, com a disponibilização dos conteúdos, antes da aula presencial, 

por meio de videoaula. Nesse processo destacou-se que as aulas se tornaram mais atrativas e 

dinâmicas, com evidência para a motivação, o uso das tecnologias digitais, o estudo dos 

conteúdos de forma on-line e presencial, a melhor relação professor/estudante e 

estudante/estudante, com diálogo sobre os conteúdos e realização das atividades propostas. 
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 Igualmente, ressaltou-se que quando os estudantes têm um conhecimento prévio e 

básico sobre determinado conteúdo, mesmo que este seja “raso” ou “superficial”, ainda assim, 

os mesmos poderão desfrutar com melhor qualidade das aulas presenciais, esclarecendo 

dúvidas, ampliando conceitos e lançando-se em novos desafios matemáticos. 

No segundo momento, a pesquisa seguiu os passos da MM, na concepção de Burak 

(1994, 1998, 2004, 2010), partindo da escolha de um tema de interesse dos estudantes, da 

respectiva pesquisa exploratória, da elaboração dos problemas, bem como das suas devidas 

resoluções e análise crítica dos resultados. O modelo de SAI foi utilizado na abordagem dos 

conteúdos matemáticos, necessários para a resolução dos problemas propostos. 

Nesta fase da pesquisa, com as observações realizadas em sala de aula e depoimentos 

dos estudantes, destacaram-se aspectos positivos para o processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática, com pontos fundamentais em que a MM potencializou a metodologia da SAI. 

Ao se trabalhar com o tema de interesse observou-se melhor convívio e interação dos 

estudantes, pois estes discutiam assuntos de seu cotidiano, que poderiam auxiliar em 

atividades econômicas da família, com a formulação de problemas condizentes com a região 

agrícola em que a escola está inserida. 

Na resolução dos problemas, os estudantes puderam ser colaborativos, haja vista que 

nos grupos havia troca de informações, discussões e esclarecimentos sobre os conteúdos 

estudados em ambiente virtual, além da possibilidade de se retomar ao vídeo com o uso do 

aparelho celular smartfone. Também na resolução dos problemas, os aprendizes aplicavam 

conhecimentos que já haviam estudado em anos anteriores, possibilitando desta forma, revê-

los e, inclusive preparar-se para avaliações externas e ingresso no Ensino Superior. 

Na análise crítica das soluções, a socialização das estratégias entre os grupos 

promoveu discussões sobre os conteúdos inerentes nos problemas, sendo observada 

autonomia em alguns estudantes em explicar aos seus colegas do grupo determinados 

assuntos que eram comentados durante a plenária, além da construção de estratégias de 

solução, pois mesmo assistindo previamente ao conteúdo e exemplos de alguns problemas, os 

estudantes apresentavam estratégias diferentes daquelas assistidas. 

Ao finalizar este trabalho, diante dos resultados obtidos, admite-se como promissora a 

abordagem da Sala de Aula Invertida e Modelagem Matemática enquanto componentes de 

práticas pedagógicas. Dentre os principais aspectos positivos destaca-se a abordagem dos 

conteúdos de forma contextualizada, por meio da escolha de um tema de estudo, com 
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significado aos estudantes, a realização de momentos presenciais em aulas mais dinâmicas e 

colaborativas, por meio do uso de recursos tecnológicos e acesso antecipado dos conteúdos.  

A pesquisa mostrou também que a Modelagem potencializou a Sala de Aula Invertida 

no aspecto da motivação, onde os estudantes se dedicaram aos conteúdos de seus interesses, 

definido pelas situações problemas e, com isso, não seguiu uma abordagem linear proposta 

pelo professor, bem como, a utilização de diferentes conteúdos para se resolver uma única 

situação problema. As videoaulas foram produzidas e organizadas pelo professor de acordo 

com a necessidade em se resolver as situações propostas pelos estudantes e, com isso, o papel 

do professor deixou de ser o transmissor de conteúdos acomodando em si o papel de 

orientador, intermediando o desenvolvimento das atividades. 

Por tudo o que foi visto, pode-se entender que o conceito de Sala de Aula Invertida é 

uma alternativa bastante positiva e interessante para o desenvolvimento da disciplina de 

Matemática, como um todo, manifestando-se especialmente no tocante à metodologia da 

Modelagem Matemática. Assim, sugere-se uma adaptação do processo da metodologia, com 

as atividades iniciando em sala de aula, e no caso da disciplina de Matemática, a Modelagem 

Matemática contribuiu positivamente com a Sala de Aula Invertida. 

Em contrapartida, há que se considerar que a postura dos sujeitos envolvidos requer 

permutas admiráveis e essenciais para o sistema como um todo. Requisitando para tanto, 

mudanças ímpares na conduta do professor em todos os momentos sejam estes na elaboração 

de material didático de suporte, ou mesmo, nas aulas presenciais e, ainda, mudanças também 

nas posturas dos estudantes, especialmente em se tratando de maturidade e comprometimento.  

Embora não se tenha emergido uma categoria específica para analisar a aprendizagem 

dos estudantes, visto que não era o objetivo da pesquisa, a realização das atividades mostrou 

fatores primordiais que contribuíram para uma aprendizagem mais efetiva, como motivação, 

participação ativa no processo, aplicação dos conteúdos em situações cotidianas, diálogo e 

troca de conhecimentos. A aprendizagem dos estudantes deixa aposto o interesse por uma 

nova pesquisa, que venha investigar tal assunto no processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática, atrelado as metodologias da Sala de Aula Invertida e Modelagem Matemática.       



 

120 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AFUBRA. Tabaco. Disponível em: https://afubra.com.br/contato.html Acesso em: 29 out. 
2018. 
 
ALMEIDA, L. M. W.; BRITO, D. S. O conceito de função em situações de Modelagem. 
Zetetiké. Campinas: v. 13, n. 23, p. 63-83, 2005. 
 
ALMEIDA, L. M. W.; FERRUZZI, E. C. Uma aproximação socioepistemológica para a 
modelagem matemática. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 
UFSC. Florianópolis – SC, v. 2, n. 2, p. 117-134, 2009. 
 
ALVES-MAZZOTTI, A. J.  Parte II – O Método nas Ciências Sociais. In.: A. J. Alves- 
Mazzotti, F. Gewamdsznadjder. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa 
quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 203 p., 1998. 
 
AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. (1980). Psicologia Educacional. Trad. 
De Eva Nick e outros. Rio de Janeiro: Interamericana. 
 
BARBOSA, A. A. S. Modelagem Matemática: relato de professores. 2012, 378p. 
Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática). 
Universidade Federal do Paraná. PR. 
 
BARBOSA, A. A. S. Modelagem na Educação Matemática: contribuições para o debate 
teórico. In: Reunião Anual da ANPED, 24. 2001, Caxambu. Anais... Rio Janeiro: ANPED, 
2001. 1 CD-ROM. 
 
BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática: O que é? Por que? Como? Veritati: revista da 
UCSal. Salvador: Universidade Católica do Salvador, n. 4, p. 73- 80, 2004. 
 
BARBOSA, M. F.; BARCELOS, G. T.; BATISTA, S. C. F. Sala de Aula Invertida: 
caracterizações e reflexões. In: Congresso Integrado da Tecnologia da Informação. 
Campos dos Goytacazes/RJ. Instituto Federal Fluminense Campus Campos-Centro, 2015. 
 
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova 
estratégia. São Paulo: Contexto, 2002. 
 
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática. São Paulo: Ed. 
Contexto, 2004. 
 
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática: uma nova 
estratégia. 3. ed. 3. Reimpressão. São Paulo: Contexto, 2011. 
 
BERGMANN, J; SAMS, A. Sala de Aula Invertida: uma metodologia ativa de 
aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 
 

https://afubra.com.br/contato.html


 

121 
 

BERGMANN, J; SAMS, A. Sala de aula invertida faz estudantes aprenderem de forma 
livre. Disponível em: http://porvir.org/sala-de-aula-invertida-faz-os-estudantes-aprenderem-
de-forma-livre Acesso em: 01 mar. 2017. 
 
BICUDO, Irineu. Peri apodeixeos de demonstratione. In: BICUDO, Maria Aparecida 
Viggiani e BORBA, Marcelo Carvalho. Educação Matemática: pesquisa em movimento. 
São Paulo: Cortez, 2005. p. 58 – 76.   
 
BIEMBENGUT, M. S. Modelagem Matemática e Implicações no Ensino Aprendizagem 
de Matemática. Blumenau: Editora Furb. 1999.   
 
BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. Modelagem Matemática no ensino. 3. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003. 
 
BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. Modelagem Matemática no ensino. 5ª ed. São Paulo, 
Contexto, 2014. 
 
BLIKSTEIN, P.; SCHNEIDER, B. Invertendo a sala de aula invertida. Agosto de 2013. 
Disponível em: http://porvir.org/invertendo-sala-de-aula-
invertida/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork. 
Acesso em: 15 mai. de 2018. 
 
BOGDAN, R; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em Educação: fundamentos, métodos e 
técnicas. Portugal: Porto Editora, p. 15-80, 1994. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Nota técnica: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb. 
Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/Files/Site/Download/ Nota_Tecnica_Ideb.pdf. 
 Acesso em: 06 de out de 2018. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Nenhum estado atinge a meta do Ideb 2017 no ensino 
médio. Portal MEC, Segunda-feira, 03 de setembro de 2018, 12h02. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/68371-nenhum-estado-atinge-a-
meta-do-ideb-2017 Acesso em: 24/ out/ 2018 
 
BURAK, D. Modelagem Matemática: uma metodologia alternativa para o ensino de 
matemática na 5ª série. Rio Claro-SP, 1987. Dissertação (Mestrado em Ensino de 
Matemática) – IGCE, Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho-UNESP.   
 
BURAK, D.. Modelagem Matemática: ações e interações no processo de ensino-
aprendizagem. 1992. 460p. Tese (Doutorado em Psicologia Educacional). Universidade 
Estadual de Campinas Faculdade de Educação. SP. 
 
BURAK, D. Modelagem Matemática e a sala de aula. Encontro Paranaense de Modelagem 
em Educação Matemática – I EPMEM, 2004, Londrina. Anais... Londrina: UEL, 2004. 
 

http://porvir.org/sala-de-aula-invertida-faz-os-estudantes-aprenderem-
http://porvir.org/invertendo-sala-de-aula-
http://ideb.inep.gov.br/Files/Site/Download/
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/68371-nenhum-estado-atinge-a-


 

122 
 

BURAK, D. Modelagem Matemática sob um olhar de Educação Matemática e suas 
implicações para a construção do conhecimento matemático em sala de aula. Revista de 
Modelagem na Educação Matemática. Blumenau – SC. v. 1, n. 1, 10-27. 2010. 
 
BURAK, D.; KLÜBER. T. E. Educação Matemática: contribuições para a compreensão da 
sua natureza. Acta Scientiae - Revista de Ensino de Ciências e Matemática Vol. 10 - Nº 2 - 
Jul./Dez. 2008- Canoas –RS. 
 
BURAK, D.; MARTINS, M. A. Modelagem Matemática nos anos iniciais da Educação 
Básica: uma discussão necessária. Revista Brasileira de Ensino de C&T. vol 8, núm. 1, jan-
abr. 2015. 
 
CALDEIRA, A. D.. Modelagem Matemática: Um outro olhar. Alexandri: Revista de 
Educação em Ciência e Tecnologia, v.2, n.2, p.33-54, jul. 2009. 
 
CHRISTENSEN, C.; HORN, M.; STAKER, H. Ensino Híbrido: uma Inovação Disruptiva?. 
Uma introdução à teoria dos híbridos. Maio de 2013. Disponível em: 
http://porvir.org/wpcontent/uploads/2014/08/PT_Is-K-12-blended-learning-disruptive-
Final.pdf Acesso em: 06 out. 2018. 
 
DIAS, A. L. M. O movimento da matemática moderna: uma rede internacional científica-
pedagógica no período da Guerra Fria. ESOCITE-Jornadas Latino-Americanas de 
Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, v. 7, 2008. 
 
DIESEL, A.; BALDEZ, A. L. S.; MARTINS, S. N. Os princípios das metodologias ativas de 
ensino: uma abordagem teórica. Revista Thema, v. 14, n. 1, p. 268 – 288, 2017. 
 
FAINGUELERNT, E. K.; NUNES, K. R. A. Matemática: práticas pedagógicas para o 
ensino médio. Porto Alegre: Penso, 2012. 
 
FIORENTINI, D; LORENZATO, S. Investigação em Educação Matemática: percursos 
teóricos e metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados, 2009.  
 
FLIPPED LEARNING NETWORK (FLN). The four pillars of F-L-I-P. South Bend, IN: 
Flipped Learning, 2014. Disponível em: http://www.flippedlearning.org/domain/46. Acesso 
em: 30 maio 2018. 
 
FLN - Flipped Learning Network. Definition of flipped learning. 12 mar. 2014, United States 
of America, Disponível em:  http://fln.schoolwires.net/domain/46  Acesso em: 06 out. 2018. 
 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 
 
GUIMARÃES, H. M. Por uma matemática nova nas escolas secundárias: perspectivas e 
orientações curriculares da matemática moderna. In: MATOS, J. M.; VALENTE, W. R. 
(Org.). A matemática moderna nas escolas do Brasil e de Portugal: primeiros estudos. São 
Paulo: Da Vinci / CAPES-GRICES, 2007, p. 21-45. 
 

http://porvir.org/wpcontent/uploads/2014/08/PT_Is-K-12-blended-learning-disruptive-
http://www.flippedlearning.org/domain/46.
http://fln.schoolwires.net/domain/46


 

123 
 

HONÓRIO, H. L. G. Sala de Aula Invertida: uma abordagem colaborativa na aprendizagem 
de matemática – estudos iniciais. In: XX EBRAPEM. Curitiba, 12 a 14 de novembro de 
2016. 
 
HUF, S. F. Modelagem na Educação Matemática no 9º ano do ensino fundamental: uma 
perspectiva para o ensino e a aprendizagem. 2016. 136p. Dissertação (Mestrado em Ensino de 
Ciências Naturais e Matemática). Universidade Estadual do Centro Oeste. PR. 
 
KILPATRICK, J. Fincando estacas: uma tentativa de demarcar a EM como campo 
Profissional e científico. Zetetiké, Campinas: CEMPEM- FE - Unicamp, v.4, n.5, p.99-120, 
jan-jun, 1996.   
 
KLINE, M. O fracasso da matemática moderna. São Paulo: IBRASA, 1976.   
 
KOMAR, M. F. C. A Modelagem Matemática no Processo de Ensino e Aprendizagem da 
Matemática no Ensino Fundamental: ações e interações. 2017, 128 p. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática). Universidade Estadual do Centro 
Oeste. PR. 
 
LORENZATO, S. Para aprender matemática. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. 
 
MEDEIROS, C. F. Por uma educação matemática como intersubjetividade. In: BICUDO, 
M.A.V. Educação matemática. São Paulo: Cortez, 1987. p. 13-44. 
 
MORAN, J. M. Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias Audiovisuais e 
Telemáticas. In: MORAN, J.M.; MASSETO, M.T.; BEHRENS, M.A. Novas tecnologias e 
mediação pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2000. p. 11- 64. 
 
MUNHOZ, A. S. Vamos inverter a sala de aula? ed 1, Clube de Autores, 2015, 150 p. 
 
OLIVEIRA, E. M. P. Docência em Direito e a “Sala de Aula Invertida” como opção 
metodológica ativa. Evidência, Araxá, v. 12, n. 12, p. 59-77, 2016 
 
PARANA. Secretaria de Educação. Diretrizes Curriculares da Educação Básica: 
Matemática – Curitiba, 2008. 
 
PAVANELO, E; LIMA R. Sala de Aula Invertida: a análise de uma experiência na disciplina 
de Cálculo I. Bolema, Rio Claro (SP), v. 31, n. 58, p. 739-759, ago. 2017. 
 
Portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/68371-nenhum-estado-atinge-a-meta-do-
ideb-2017. Acesso em 21/09/2018 
 
RODRIGUES, C. S.; SPINASSE, J. F.; VOSGERAU, D. S. A. R. Sala de Aula Invertida: 
uma revisão sistemática. EDUCERE, PUCPR, 26 a 29 de outubro de 2015. 
 
SCHMITZ, E. X. S. Sala de Aula Invertida: uma abordagem para combinar metodologias 
ativas e engajar alunos no processo de ensino-aprendizagem. Disponível em: 
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/12043. Acesso em: 27 jun. 2018. 

https://repositorio.ufsm.br/handle/1/12043.


 

124 
 

 
SODRÉ, U. Modelos Matemáticos. Londrina: Dep. de Matemática da UEL, 2007. 
Disponível em: http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/pdfs/modelos.pdf    Acesso 
em: 23/12/2018 
 
SUHR, I. R. F. Desafios no uso da sala de aula invertida no ensino superior. Revista 
Transmutare, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 4-21, jan./jun. 2016. 
 
TOBIAS, P. R. N. A. Sala de Aula Invertida na educação matemática: uma experiência com 
alunos do 9o ano no ensino de proporcionalidade. In: XXI EBRAPEM. Pelotas, 2 a 4 de 
novembro de 2017. 
 
TORTOLA, E.; ALMEIDA, L. M. W. Reflexões a respeito do uso da modelagem matemática 
em aulas nos anos iniciais do ensino fundamental. Revista Brasileira Estudo Pedagogia 
(online), Brasília, v. 94, n. 237, p. 619-642, maio/ago. 2013. 
 
TREVELIN, A. T. C.; PEREIRA, M. A. A.; NETO, J. D. O. A utilização da “sala de aula 
invertida” em cursos superiores de tecnologia: comparação entre o modelo tradicional e o 
modelo invertido “flipped classroom” adaptado aos estilos de aprendizagem. Revista Estilos 
de Aprendizaje, Madrid, v. 11, n.12, 2013. Disponível em: 
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_12/articulos/articulo _8.pdf. Acesso 
em: 30 maio de 2018. 
 
VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de 
aula invertida. Educar em Revista, Curitiba, Edição Especial n. 4/2014, p. 79-97, 2014. 
 
VIECILI, C. R. C. Modelagem Matemática: uma proposta para o ensino da Matemática. 
2006, 119 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 
Matemática). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. RS. 
 
 

http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/pdfs/modelos.pdf
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_12/articulos/articulo


 

125 
 

 ANEXO A - QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PESQUISADOR: Silton José Dziadzio                                              ano: 2018 

ALUNO:________________________________________________ 

1) Descreva como foram suas aulas de Matemática durante o Ensino Médio. 
 
 
 
 
 
 
 
2) Quais foram suas expectativas quando o professor anunciou que seriam abordadas 
novas metodologias nas aulas de Matemática? 
 
 
 
 
 
3) Descreva seu ponto de vista sobre a metodologia Modelagem Matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Descreva seu ponto de vista sobre a metodologia Sala de Aula Invertida. 
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5) Comente sobre a elaboração e resolução dos problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Comente sobre as videoaulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Escreva suas considerações sobre a utilização da Modelagem Matemática e Sala de 
Aula Invertida nas aulas de Matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Você considera que o trabalho conjunto das metodologias Modelagem Matemática e Sala 
de Aula Invertida contribuíram para a aprendizagem em Matemática? Em que sentido? 
 
 
 
 
 


