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INTRODUÇÃO

  

Este material apresenta a Modelagem Matemática e a Sala de Aula Invertida como 

possibilidade metodológica para as aulas de Matemática.  A prática didática foi objeto de 

estudo teórico e tema de pesquisa referente à dissertação de mestrado, desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste. 

O trabalho exigiu a leitura e entendimento das concepções de Modelagem Matemática 

e, também, dos principais aspectos da Sala de Aula Invertida, para posteriormente, organizar e 

aplicar atividades com o uso coletivo das duas metodologias, o que resultou na confecção da 

dissertação e do produto educacional. 

Este material pretende apresentar a estrutura didática utilizada na pesquisa e, assim, 

compartilhar com os professores de Matemática, principalmente aqueles que lecionam na 

Educação Básica, um pouco de conhecimento sobre a Modelagem Matemática e Sala de Aula 

Invertida, bem como, relatar o caminho da experiência vivenciada na aplicação das duas 

metodologias. 

 A Modelagem Matemática é entendida como uma metodologia que visa proporcionar 

a abordagem dos conteúdos de forma dinâmica e contextualizada. As aulas expositivas, 

centradas na transmissão e repetição de conteúdos, com extensas listas de exercícios, cedem 

espaços a um ensino pautado nos estudantes, com ênfase em suas necessidades e desejo de 

estudo.   

Para Burak (1992, p. 62), “A Modelagem Matemática 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”.  

Em relação à Sala de Aula Invertida, o termo 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 na inversão lógica de organização 

da sala de aula, onde 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. 

Com as definições de cada um dos principais idealizadores das duas metodologias, 

acreditou-se que o desenvolvimento de atividades seguindo essa linha de pensamento traria 
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contribuições positivas para o processo de ensino e aprendizagem, sob a perspectiva da 

Educação Matemática, que tem a preocupação com o sujeito que aprende, considerando suas 

potencialidades e limitações a partir das variações culturais. 

Com tal procedimento, em atividades de Modelagem Matemática e Sala de Aula 

Invertida, pretende-se desprender uma metodologia ativa de ensino, colocando os estudantes 

no centro do processo educativo e, o professor na mediação e orientação das atividades. 

Ao descrever a estrutura didática da pesquisa, não é a intenção prescrever uma receita 

pronta com os passos de aplicação das metodologias, mas, expor aos leitores um suporte de 

modo a colaborar para que professores tenham a possibilidade de utilizar essa prática, a partir 

de suas finalidades didáticas e concepções educacionais.  

O objetivo desse produto educacional 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. No 

sentido de cumprir esse objetivo, o trabalho será dividido em seções, de modo a tecer um fio 

condutor em direção à como fazer Modelagem 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. 
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SEÇÃO 01 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA: SUA ESSÊNCIA COMO MÉTODO DE ENSINO 

 

A Educação Matemática é um movimento que visa discutir e promover o ensino, com 

ênfase no estudante, considerando suas especificidades. A partir de reflexões de natureza 

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

tradicional de ensino (KILPATRICK, 1996). 

Para Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 09) a Educação Matemática tem como objeto de 

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

matemático em um contexto sociocultural específico”. Nesse cenário, há uma preocupação 

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

variações culturais. 

O Movimento Educação Matemática 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. A forma de ensinar explicita 

que embora a Matemática seja cercada de regras e abstrações, sua abordagem, no ambiente 

escolar, deve ser de tal modo que relacione teoria e prática e, colabore com a formação 

integral do estudante para o convívio em sociedade.  

Neste contexto da Educação Matemática, surge a Modelagem Matemática como uma 

tendência metodológica de ensino que segundo as Diretrizes Curriculares de Matemática 

(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 

respectiva contextualização. 

Para Barbosa (2004) a Modelagem Matemática 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 reflexão 

sobre elas.  

O método é definido como, “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). 
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Para Burak (1992, p. 62), “A Modelagem Matemática 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) 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 Modelagem Matemática parte de duas 

premissas, sendo a primeira o interesse do grupo de pessoas envolvidas e, a segunda, os dados 

que são coletados pelo mesmo grupo. 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 rígidas. 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 Modelagem 

Matemática, 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 do grupo, constituindo assim, a segunda etapa.  

Pesquisa exploratória, esta fase 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 informações e dados levantados. 

O levantamento do (s) problema (s) serão os resultados 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), consiste no estudo dos 

conteúdos matemáticos dando importância e significado para os assuntos abordados. 

Operações, propriedades 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 

focando se a resposta satisfaz a hipótese, se existem outras hipóteses a serem levantadas, se a 

solução atende, matematicamente, a situação, mas, não faz sentido na situação prática, se 
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apresenta consistência lógica. Nessa etapa também são levantados aspectos não matemáticos, 

pois quando se trata de um tema existe uma perspectiva interdisciplinar. 

A Modelagem Matemática, na perspectiva de Burak (2010), se apresenta 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 Educação Matemática. 

Outro fator a considerar com a Modelagem Matemática na perspectiva de Burak 

(1994, 1998, 2004, 2010), é o fato de que não existe uma linearidade curricular e, sendo 

assim, os conteúdos são abordados conforme a necessidade de desenvolvimento das cinco 

etapas, propostas pelo autor. 

 

[...] a adoção da Modelagem Matemática como uma metodologia para o ensino de 

Matemática almeja contribuir para que, de forma gradativa, seja superado o 

tratamento estanque e compartimentalizado, pois, na adoção dessa metodologia, um 

conteúdo matemático pode se repetir várias vezes no transcorrer das várias 

atividades em momentos e situações distintas, além de não seguir uma sequência 

linear, o que favorece a compreensão das ideias fundamentais e contribui de forma 

significativa para a percepção da importância da Matemática no cotidiano da vida de 

cada cidadão, seja ele ou não um matemático (BURAK e MARTINS, 2015, p. 102). 

 

Para tanto, 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 à solução e discussão dos resultados.  

Assim, apresentou-se a Modelagem Matemática como uma metodologia ativa de 

ensino, em que os estudantes assumem o papel principal do processo e, o professor, ganha a 

função de mediador e orientador, para a concretização de suas etapas e cumprimento das 

expectativas de aprendizagem. 
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SEÇÃO 02 

 

SALA DE AULA INVERTIDA – FLIPPED CLASRROOM 

 

A Sala de Aula Invertida começou 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 (SCHMITZ, 2016). 

Para Valente (2014), a Sala de Aula Invertida 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 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 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). 

 

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. “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). 

Neste contexto, Suhr (2016) ressalta então, que existe um novo papel do professor e 

aluno. 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, de modo a participar ativamente nas aulas 

presenciais, com a realização das atividades propostas. 
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A Sala de Aula Invertida permite a integração das tecnologias da informação e 

comunicação 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).  

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. 

 

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). 

 

Ainda em relação à dinâmica da Sala de Aula Invertida, Pavanelo e Lima (2017) 

dividem-na em dois momentos, sendo em sala de aula e fora da sala de aula. 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. Com isso destaca-se a 

economia do tempo para a realização de atividades, como resolução de problemas, já que não 

serão ministradas aulas expositivas. 

Já Schmitz (2016) divide o método em três momentos: antes da aula, durante a aula e 

depois da aula. Professor e alunos desempenham papeis fundamentais em cada momento, 

agregando assim também, simultaneamente, a construção de um processo colaborativo no 

ensino e aprendizagem de Matemática. 

A figura 2.1 mostra a função do professor e alunos, em cada um dos três momentos e, 

estabelece a relação entre ambos. 

 



 

14 

 

Figura 2.1 - Os três momentos da Sala de Aula Invertida 

 

 

Fonte: Schmitz, 2016, p. 43 

 

Com base na figura é possível destacar 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. 

Com a concepção de Sala de Aula Invertida e também de Modelagem Matemática, na 

próxima seção do material descrevem-se as etapas da proposta didática, desenvolvidas na 

pesquisa para a confecção da dissertação, com considerações pertinentes que possibilitam 

refletir sobre a aplicação conjunta das duas metodologias de ensino. 
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SEÇÃO 03 

 

A ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

 

A seção mostra o caminho percorrido e a organização didática do processo, 

envolvendo a Modelagem Matemática e a Sala de Aula Invertida. A finalidade é fornecer 

suporte aos professores de Matemática, na aplicação da metodologia e, assim, contribuir com 

o processo de ensino e aprendizagem da disciplina, com algumas dicas relacionadas a como 

fazer Modelagem no modelo de aula invertida. 

Na elaboração da ação adotou-se a concepção de Modelagem Matemática proposta por 

Burak (1994, 1998, 2004, 2010), enquanto que, os preceitos de Sala de Aula Invertida 

orientaram-se nos autores Bergmann e Sams (2016), Valente (2014), Schmitz (2016) e 

Munhoz (2015). 

Conforme referenciado, Burak propõe cinco etapas para a modelagem, sendo a escolha 

do tema, pesquisa exploratória, levantamento dos problemas, resolução dos problemas e 

análise crítica das soluções. Por outro lado, Schmitz indica três momentos na Sala de Aula 

Invertida, antes da aula, durante a aula e depois da aula.  

A proposta didática conciliou o parecer dos dois autores e estabeleceu um caminho a 

ser percorrido. A Figura 3.1 mostra a sequência estabelecida. 

 

Figura 3.1 – O caminho percorrido 

 

Fonte: O autor, 2019 
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É possível notar na figura, que as atividades iniciaram em sala de aula, desenvolvendo 

as três etapas iniciais da modelagem: escolha do tema, pesquisa exploratória e levantamento 

dos problemas.  A partir da elaboração dos problemas, houve a necessidade de estudar 

conteúdos matemáticos na busca em se encontrar solução para os mesmos e, com isso iniciou 

o processo de Sala de Aula Invertida. 

 Considerando o primeiro momento da Sala de Aula Invertida, antes da aula, o 

professor disponibilizou conteúdos, de forma virtual, para que os alunos acessassem e 

estudassem em casa e, assim, teriam um embasamento teórico para desenvolver as atividades 

presenciais.  

No segundo momento da Sala de Aula Invertida, durante a aula, foram contempladas 

as outras duas etapas da Modelagem, sendo a resolução dos problemas e análise crítica das 

soluções.  

E finalmente, encerrou-se o processo com o terceiro momento da Sala de Aula 

Invertida, depois da aula, com a avaliação das atividades. 

De forma resumida, é possível destacar que o trabalho consistiu em três fases e, a 

Figura 3.2 mostra o desdobramento das duas metodologias. 

 

Figura 3.2 – As três fases do trabalho 

 

Fonte: O autor, 2019 
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Cada fase será detalhada a seguir, apresentando seus objetivos e as instruções para 

executá-las. 

 

3.1 Fase 1 

 

Esta fase contempla as três etapas iniciais da Modelagem Matemática e a finalidade é 

inserir os estudantes no processo, como protagonistas na escolha do tema de estudo, pesquisa 

e coleta de dados, formulação dos problemas e, com tais procedimentos, na definição dos 

conteúdos a serem estudados. 

O professor tem o dever de orientar para o cumprimento destas três etapas, 

principalmente quando a metodologia está sendo empregada pela primeira vez, em que pode 

ocasionar estranheza aos aprendizes, visto que não estão acostumados a serem ativos no 

processo, mas sim a receberem informações prontas.  

Os estudantes são os protagonistas das ações, mas o professor deve colaborar e 

intermediar para que as etapas sejam cumpridas, de modo a promover um campo de estudo 

que contribua para a formação crítica dos educandos. É aconselhável que o trabalho seja 

realizado em pequenos grupos, de quatro ou cinco integrantes, de modo a incentivar o diálogo 

e a interação entre os envolvidos. 

A escolha do tema é, segundo Burak (2010), promovida pela curiosidade, em que se 

manifesta o interesse de estudar temas diversos recaindo, por exemplo, nos esportes, 

brincadeiras, serviços, economia, festas, entre outros. Vale ressaltar que os temas não 

precisam necessariamente envolver Matemática. O autor salienta também que quando é 

indicado mais de um tema e, o professor tem pouca experiência com a metodologia, poderá 

decidir coletivamente por apenas um e, posteriormente, abordar os demais assuntos 

apontados. No entanto, se o docente já vivenciou experiências com a Modelagem pode 

trabalhar com mais de um tema. 

A pesquisa exploratória é a etapa para se aprofundar no tema escolhido, com a coleta 

de dados e informações que remetem ao assunto. Tal pesquisa pode ser bibliográfica, em 

diversos meios como livros, jornais, revistas, internet, ou ainda, uma pesquisa de campo, no 

próprio local em que a ação acontece e com as pessoas envolvidas. 

Depois da realização da pesquisa, é fundamental uma apresentação dos dados, para 

que os grupos possam discutir e trocar informações. “[...] é uma etapa importante na formação 

de um estudante mais crítico” (BURAK, 2010, p. 21). 
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O levantamento dos problemas é a etapa da Modelagem em que as informações e 

dados da pesquisa exploratória são tabulados e, tal desdobramento favorece o aparecimento de 

situações que merecem ser aprofundadas e resolvidas. Assim, são formulados os problemas e, 

a partir destes, inicia-se a ação matemática, propriamente dita, com a definição de alguns 

conteúdos matemáticos que precisam ser estudados, os quais darão suporte para a busca de 

solução. 

Mais uma vez destaca-se a função do professor como mediador do processo, de modo 

a instigar a participação ativa dos estudantes nesta etapa. 

 

O papel de professor na qualidade de mediador é de importância fundamental no 

trabalho com a Modelagem, pois esse é o momento em que se pode contribuir de 

forma significativa com o estudante no desenvolvimento de sua autonomia, na 

formação de um espírito crítico. É uma etapa, em que a ação e a qualidade dessa 

ação, por parte do aluno, se fazem notar e podem se constituir em diferencial 

educativo. (BURAK, 2010, p. 21). 

 

Movido pelo interesse dos estudantes, pode surgir uma única situação problema que 

será resolvida por toda turma, ou ainda, podem emergir problemas diversificados que serão 

compartilhados entre os grupos. O professor deve se incumbir de organizar todo este processo 

e fornecer saberes das diversas áreas do conhecimento que auxiliem na resolução. 

 

3.2 Fase 2 

 

Esta fase tem a finalidade de estudar os conteúdos matemáticos em momentos que 

antecedem a aula, para em sala esclarecer dúvidas, fomentar discussões, promover a resolução 

dos problemas e análise das soluções. A ocorrência promove a aplicação dos conteúdos 

matemáticos, em situações diversas, de acordo com o tema de estudo escolhido. 

Aqui inicia o processo de Sala de Aula Invertida, com duas ações fundamentais, antes 

da aula e durante a aula e, também se concluem as etapas da Modelagem com a resolução 

dos problemas e análise crítica das soluções.  

A Figura 3.3 esquematiza a organização dos procedimentos. 
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Figura 3.3 – Esquematização da fase 2 

 

Fonte: O autor, 2019 

 

  Partindo destes princípios, no momento antes da aula, como as situações problemas 

indicaram quais conteúdos matemáticos devem ser abordados, cabe ao professor planejar a 

elaboração do material virtual e, como este será disponibilizado de modo on-line aos 

estudantes.  

O planejamento do material didático consiste no desenvolvimento ou seleção do 

material que será disponibilizado aos alunos para os estudos prévios, podendo ser constituído 

de vários artifícios, como um texto, uma apresentação em slides, um esquema do conteúdo, 

uma atividade investigativa, um vídeo, entre outros. 

 Mas, conforme destaca Valente (2014), as videoaulas são as mais utilizadas para 

“inverter” a sala de aula, pois se apresentam como um recurso bastante dinâmico e interativo 

na introdução de conceitos e explicações.  Ainda, Bergmann e Sams (2016) ressaltam que 

tudo isto se deve principalmente ao fato de serem assistidas quantas vezes forem necessárias, 

em momento oportuno, além disso, com a possibilidade de pausar ou retroceder. 

Tomando a videoaula como a forma de abordar os conteúdos no material virtual, 

Bergmann e Sams (2016) indicam duas possibilidades: utilizar vídeos produzidos por 

terceiros ou gravar as próprias videoaulas.  

Se a opção for os vídeos de terceiros, o professor precisa ficar atento na qualidade do 

material e, se o mesmo é compatível com o conteúdo que deve ser estudado para resolver as 
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situações problemas. Mas esta é uma tarefa relativamente fácil, pois existe uma quantidade 

cada vez maior de videoaulas, em canais do Youtube e websites de compartilhamento. 

Quando for gravar seus próprios vídeos, o professor deve ficar atento a algumas dicas 

que serão apresentas, a seguir. 

As situações problemas levantadas na terceira etapa da Modelagem precisam ser 

cuidadosamente analisadas, de modo a identificar quais conteúdos precisam ser abordados nos 

vídeos. Outro procedimento importante é a previsão do número de aulas necessárias para a 

conclusão do tema.  

Com o cumprimento das observações iniciais, o professor encontra-se em plenas 

condições de produzir seus vídeos, que Bergmann e Sams (2016) orientam acontecer em 

quatro fases: planejamento da aula, gravação do vídeo, edição do vídeo e divulgação do vídeo. 

Em relação ao planejamento da aula, o professor precisa refletir sobre o assunto a ser 

abordado, traçar os objetivos e os encaminhamentos para a concretização dos mesmos e, 

estimar o tempo necessário, que segundo Bergmann e Sams (2016) não deve ultrapassar 10 

minutos. Se o assunto for extenso, o material pode ser fracionado em tópicos e, os autores 

orientam que cada tópico pode-se gerar um vídeo. 

A gravação do vídeo consiste em colocar em ação tudo o que foi planejado e, o 

professor necessita definir qual tipo de equipamento será utilizado. Bergmann e Sams (2016) 

ao elaborarem seus vídeos utilizaram um software de captura de tela, o qual captava a tela do 

computador, a voz e o rosto e, as anotações eram feitas com uma caneta digital. Mas caso o 

professor não tenha estes recursos, pode ser usado uma câmera comum e, para fazer 

anotações, quadro de giz, quadro branco ou folha de papel. Também é opcional o professor 

mostrar o rosto ou não.  

O link https://www.youtube.com/watch?v=KMTV-0JR32Y&feature=youtu.be permite 

visualizar uma videoaula produzida durante o desenvolvimento da pesquisa, a qual contou 

com recursos simples, como câmera de celular, folha de papel sulfite e caneta de retroprojetor. 

A edição do vídeo é um procedimento opcional, o processo consome tempo, mas 

permite que o professor melhore a qualidade do material, eliminando erros e até mesmo 

reforçando o que foi dito na gravação. O software camtasia é uma opção para editar vídeos. 

A divulgação do vídeo envolve a designação de um ambiente virtual para 

disponibilizar o material.  De acordo com Bergmann e Sams (2016), o professor deve optar 

por um ambiente em que todos os estudantes tenham acesso, o que é algo muito particular do 

local onde as aulas estão sendo desenvolvidas.  Como sugestão, o professor pode postar as 

https://www.youtube.com/watch?v=KMTV-0JR32Y&feature=youtu.be
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videoaulas em canal do Youtube, blog, plataforma virtual de aprendizagem, e-mail, facebook, 

entre outros.  

No caso desta pesquisa de mestrado, os vídeos foram compartilhados em um grupo do 

WhatsApp, visto que, o aplicativo era familiar a todos os envolvidos, sendo a rede social mais 

usada pelos estudantes e, para aqueles que tinham dificuldade de acesso ao aplicativo, devido 

a qualidade ruim da internet, no local em que o projeto foi desenvolvido, era repassado o 

material via Bluetooth. 

Para uma efetivação plena do momento antes da aula, é de suma importância que o 

professor oriente os aprendizes a estudar de maneira correta os vídeos, fazendo pausas, 

retrocessos, anotações, questionamentos e até mesmo pesquisas de termos relacionados aos 

conteúdos. É este estudo prévio que fomentará o diálogo em sala de aula, com o 

esclarecimento de dúvidas e equívocos dos conceitos relacionados aos conteúdos e, 

posteriormente conduzirá a resolução dos problemas. Conforme menciona Bergmann e Sams 

(2016) esta é a ação fundamental da Sala de Aula Invertida. 

O segundo momento da Sala de Aula Invertida, caracterizado como durante a aula, 

deve iniciar com discussões sobre o material virtual. É o momento que o professor avalia 

como está o conhecimento da turma sobre o tópico abordado no vídeo e, quais são as 

intervenções necessárias. 

Se considerar uma aula de 50 minutos, Bergmann e Sams (2016) orientam dividir o 

tempo na proporção: 10 minutos para comentário dos alunos e exposição de dúvidas, 10 

minutos para esclarecer os equívocos e explicações pontuais sobre os assuntos levantados e, 

os 30 minutos restantes dedicados a realização de atividades práticas, neste caso, a resolução 

dos problemas.  

Logo, no momento durante a aula, são concretizadas as duas últimas fases da 

Modelagem, sendo a resolução dos problemas e análise crítica das soluções. É um dos 

momentos mais ricos no uso coletivo das duas metodologias de ensino, em que os aprendizes 

num trabalho colaborativo, em grupos, intermediado pelo professor, irão aplicar os conceitos 

matemáticos, vistos nos vídeos, em situações que eles próprios levantaram, com dados 

significativos coletados na pesquisa exploratória. 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.   

Sobre a resolução dos problemas, Burak (2010) confere a Modelagem Matemática, 
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uma importante etapa para que o professor, como mediador, favoreça ao estudante a 

possibilidade de construir e aprofundar conceitos matemáticos. 

 Neste momento, durante a construção de solução para um problema, é recomendável 

que os estudantes tenham acesso novamente ao vídeo, pois, o mesmo dará o suporte teórico, 

sem contar com a presença física do professor, que poderá auxiliar aqueles alunos com 

dificuldades na Matemática básica, por exemplo, ou em tópicos dos conteúdos que não 

ficaram claro na videoaula.  

E por fim, quando é atribuída uma solução ao problema, a ocasião conduz a uma 

reflexão sobre a resposta, caracterizando assim, a quinta etapa da Modelagem, com a análise 

crítica das soluções. As palavras de Burak (2010) guiam no desenvolvimento da etapa:  

 

É um momento em que se fazem as considerações e análise das hipóteses 

consideradas na etapa de levantamento dos problemas.  Possibilita tanto o 

aprofundamento de aspectos matemáticos como dos aspectos não matemáticos 

envolvidos no tema. Sob o aspecto da matemática pode-se analisar a coerência e a 

consistência lógica da solução ou das soluções encontradas. É uma etapa em que se 

discute com o grupo ou grupos os cuidados com a linguagem, com as restrições que 

se fazem necessárias em muitas ocasiões (BURAK, 2010, p. 24). 

 

Muitas vezes, os grupos encontram respostas diferentes para um mesmo problema e, 

neste sentido encontra-se a essência da análise crítica para dialogar se a solução satisfaz as 

condições iniciais do problema e, se as definições e conceitos matemáticos, expostos no 

vídeo, foram usados de maneira correta. 

Com as discussões das soluções dos problemas encerra-se a fase 2 da sequência 

didática e, inicia-se a partir daí o terceiro momento da Sala de Aula Invertida, depois da aula, 

com o intuito de trilhar um novo caminho de estudo. 

 

3.3 Fase 3 

 

Nesta fase encerra-se a proposta didática, com o terceiro momento da Sala de Aula 

Invertida, denominado 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 melhorar o 

desempenho dos participantes e apresentar contribuições positivas para o processo de ensino e 

aprendizagem. Munhoz (2015) relata que comprovar ou não a veracidade destes fatos é 

primordial no processo de Sala de Aula Invertida. 
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Sendo assim, a fase 3 tem como objetivo refletir sobre todo o processo e, avaliar de 

forma construtiva, as atividades realizadas, para traçar um novo caminho a ser percorrido. 

Munhoz (2015) sugere uma avaliação contínua que vai desde a navegação do material 

virtual até o desenvolvimento final das atividades e, que estão incumbidos nesse processo, 

estudantes e professor. Os resultados devem conduzir a reflexões e a adoção de estratégias 

para cada videoaula, de modo a produzir melhoria das competências e habilidades no uso da 

metodologia, para a aprendizagem dos conteúdos. 

A avaliação do processo precisa se estender também para as etapas iniciais da 

Modelagem e, assim, ser feita em quatro momentos, sendo estas na coleta de dados e 

formulação dos problemas, socialização dos vídeos, resolução dos problemas em grupos e na 

apresentação das soluções. 

Na pesquisa exploratória e levantamento dos problemas é fundamental que o professor 

investigue a participação de cada estudante, de modo a verificar se todos os envolvidos estão 

sendo ativos, contribuindo com o trabalho coletivo de busca e organização de informações 

que se concretizam em situações problemas. Quando o professor averiguar que algum 

estudante não está atingindo os objetivos desta etapa, faz-se necessária maior atenção e 

incentivo para inseri-lo no processo. 

Durante a socialização dos vídeos, buscando propriedade relacionada ao “dever de 

casa” por parte dos alunos, o professor deve instigá-los a realizarem pequenos comentários 

sobre os conteúdos, bem como, sobre a navegação e qualidade expositiva do material. Nesta 

etapa, os alunos podem receber um conceito para ser 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 professor tem 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 devem ser considerados para a 

produção das próximas videoaulas. 

Durante a resolução dos problemas, é indicado ao professor circular pela sala de aula, 

com o intuito de verificar o envolvimento de cada estudante dentro de seu respectivo grupo. 

As observações críticas do professor mostram estratégias de solução e indicam a 

aprendizagem coletiva e individual dos conteúdos matemáticos. Neste procedimento também 

se identificam dificuldades de aprendizagem, bem como lacunas no aprendizado de conteúdos 

anteriores, as quais podem ser trabalhados pelo professor ou no próprio grupo, pelos 
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estudantes que apresentam maior compreensão do assunto. Aqui, os estudantes podem receber 

mais um conceito a ser incluído na nota final. 

Para finalizar a norma avaliativa, tem-se a análise crítica das soluções, em que os 

grupos expunham as estratégias de solução, onde o professor pode ter uma visão da 

aprendizagem coletiva. Também, cada estudante pode apresentar de forma escrita seu trabalho 

e, assim, o professor do mesmo modo, poderá avaliar de modo individual e escrito, todas as 

atividades desenvolvidas atribuindo mais um conceito. 

Neste desenlace, os conceitos podem ser convertidos para notas, o que resulta numa 

média final para cada estudante, a ser computada. “Os alunos são incentivados a participar das 

atividades on-line e das presenciais, sendo que elas são computadas na avaliação formal do 

aluno, ou seja, valem nota” (VALENTE, 2014, p. 86). 

Ao final da fase 3 encerram-se as abordagens com o tema de estudo, e a partir daí o 

professor pode indicar o início de um novo ciclo, com a sequência de todos os passos 

descritos na proposta didática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do texto apresentou-se a Modelagem Matemática e a Sala de Aula Invertida 

como uma possibilidade metodológica para as aulas de Matemática, com o intuito de superar 

um sistema tradicional de ensino baseado em aulas expositivas e extensas listas de exercícios. 

A concepção de Modelagem Matemática apresentada é pautada no estudante, fazendo 

com que o processo de ensino e aprendizagem não fique limitado apenas na abordagem 

curricular de algoritmos, conceitos, fórmulas ou propriedades matemáticas. Com a 

Modelagem, há uma preocupação com o sujeito que aprende, tornando a Matemática uma 

ferramenta que conduz a reflexão e auxilia na formação crítica do aprendiz. 

Por outro lado, apresentou-se a Sala de Aula Invertida como um método de ensino 

capaz de tornar as aulas de Matemática mais atrativas e dinâmicas, com o uso de novas 

tecnologias e substituição das aulas expositivas, para introdução dos conteúdos, por 

videoaulas, em momentos que antecedem a aula.  Com isso é dada a responsabilidade para os 

estudantes, de se prepararem previamente para as aulas presenciais, com o estudo virtual dos 

conteúdos. 

Na elaboração da proposta didática deste material, a Modelagem Matemática foi 

composta por cinco etapas, enquanto que, priorizaram-se três momentos de execução para a 

Sala de Aula Invertida.  A organização das etapas e momentos mostrou que os dois métodos 

de ensino se adaptam perfeitamente em um modelo de ensino proposto pela Educação 

Matemática. 

Para facilitar a visão do leitor e assim, contribuir com professores de Matemática que 

queiram reproduzir a sequência didática descrita, o produto educacional foi organizado em 

fases, e nestas, é possível denotar um trabalho ativo dos estudantes, e o professor, mediador 

para a realização das atividades. 

Na fase 1, os estudantes protagonizam o sistema de ensino com a escolha de um tema, 

coleta de informações e dados, formulação dos problemas e, consequentemente, definição dos 

conteúdos a serem estudados. 

Na fase 2, o professor organiza o material, de modo a fornecer um suporte teórico para 

o estudo dos conteúdos e resolução dos problemas. É o estabelecimento de uma relação 

colaborativa entre estudantes e professor, em busca de uma aprendizagem significativa em 

Matemática. 

Já na fase 3, há uma reflexão sobre todo o processo desenvolvido, suprindo 

necessidades pendentes e, também, propondo adaptações para a realização de atividades 
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futuras. 

O esboço da proposta pedagógica mostrou que a Modelagem Matemática e a Sala de 

Aula Invertida trazem contribuições significativas para as aulas de Matemática, onde o 

estudante torna-se o protagonista de sua aprendizagem. Tudo isto, supervisionado por um 

professor que organiza e facilita a concretização dos objetivos.  

Assim, o trabalho coletivo com as duas metodologias mostrou-se positivo na 

elaboração de uma proposta didática para a abordagem dos conteúdos, com a possibilidade de 

proporcionar um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz, em Matemática.  
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